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II.,ата ва три м); еца З Аев •
~
•
~
За обяв...еиии се ПАnща ва пьрвии па..ть 10 етот. па реда, в!
ю
с
а, вз шеL'ТЬ иьсеца 6 Аева' ва ГОдниа f
•
.",'
. '
,
•
,"-12 "ева; еl\ИИЪ брой 25 стотинки. '
".
"
• '.. ,
"
~
т:!;· по ~'eTOT. ва .помi;двята страиица, ва" пьрваtз' "80/i80. Абонати ц. йБS В - •
1 ';
. Писмении раQОТИ в" вi;стищ,а се, лрОП3ЖМТЪ 1\0'. Р4jl\аItциита,:.& паРIl'rtпi /
.:tWЩ,l( се предп••nщат:ь.
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.АО ИЗI\3ТС.\Л,
i
Р.&IЮПIIСИ иео наро"ваии не се вращатъ.
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~оеннитi1, п~~' п~~"в~ '~арочп'о изда- ,~aTa
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Ио/?чна' rY~e..lnH ,по~~БII1И-

-.:.---"
........

п' "
'', . ". . ': о.: ... ~: ',ден,Ит.h, \за.."TaH.'Ц~~.'.н~р~.дб.и.. ~....l. ~ 'пр~-' 'р'епъ, , ..в.е щ.е "~ъ.м,Н11.Н,Пе,
1) а.бота.та. ,щ,"-h..
:)шые времена, У.IСОПТО нитс? ва,утр1ПП- '~~..l~~Ц~,. ИЗJнi~ОТ~НИ,о;гън,ад..l~ЖН~ 'ще' даб.aiДе п у насъ за. пс-Б~uг()
<~ии день не ,сме. сигурни, че не ,ще 1If~НПС~РЪ' УТВЪРАе:в:и съ ~н.яжес.с.ии'по-ясв:а~ ВЪ ТQЯ Ч..l..lенъ е 'i,азап~ ca)lO
:стане н~жно, 1цот.о да се обяви АЪР-: ,УI'~ВЪ 'и туреa:nВЪ,,~П.1а,тож.е подъ :To~a: обс·адВопо-:~ожеПIIесе·.:,nро-

.r;:,

,"

, реДЪ,nИА~"~тощ~,.'1~:пре~и'в-В,,

.~BaTaOTHOnO,BЪ

военно. (обсадно)
общата ОТl'оворностъ ~аЦ-В.=\IlЙ Ми- Г..lасява,:. 1) Еогато пзсе.1еНlJетосе
.iIО..lоженuе, ний намираме,за' паЙ-свое· '~исТ~рс.сиИ .9~ni,>~, ..' щщто ,pa~o-' . ПрОТIIВИ на ПСПЪ..lНЕ:нието нiIФЦ: ва
: временно да .саж.еяъ .uuто.япредм..втъ , реждаIШН да имат?, .. СИ..lата.. па ва- .сонъ, H~ н-БJ'UЙ праВ1I..lUПi..-ъ И.1.lI.IIа
,:н1шо..l.со . ДУМИ. ··Военно: ПО..lожение "ЕОНЪ дО ОТА111ненпето Ш1Ъ' отъНа'Н-?1~ОЙ ~aEOHHO ilВAaAeHOЪ при~аз'"Ъ,',~
~(etat de siege) се кавва, вземание,~О ,Родн~тRС~БРан~е,И.1~· Aq' ПАиг~В:ие . "Еогато, C..l-hДъ ICaTO се uокапина 110•
. '"()тъ .11,СПЪ..lU.ите..lната B..laCTr; .м-Врки ва'. 'ц'а' в'о"нно,то" 'по 'о-ен'ие. Ни.>:..1:1 ,отива- ~..1у~а,ние,
. ' '. '.T~, постоннстnува;
'.
" . Аа."се
.
'"

...

<In.

.~~()щеСТJJепната ~иГурвос~ь.; чревъ~ОИ-. 'ме' ~.,по-нri~~тъ~~ :' .ТъЙ, Еа;о! опао- опира. f) EOJ.'aTO, пжтр-Б. въ,, паСe.tе'1'0 дi~йствИ(зтci па общит.h ваRо~исе"" ",,' . , ' .. ' . "
.
. '"' ."., '. ...
.
~;""
"
, ' , , ' ,.,
. ,'), .н?~:rьта за,държавата.·~оже·.:да;се нието стане пiп:ое ПЪОРЖ~ЕtШО, ADlI..сUИl>а псе. З<Ш'ВС'l'л'Г1;> Т'lц~а В 11 е.м.е..(.:ъ I
.
.
' , 1 . ' • ,.'
,
"
.,
••
.."
;;собенни п~редби,'И.1.И BoeHH~ ',P~C- (11 ?~1Y~~.' да. е, "'l'!\~B(\3:" ЩОТQ' ,\:~ ',B<I-, Жt:!1ие. и.l.~. в-Вкои ~аЖНII смущения;
,
.
.
,Л..lзm па и .C!t)IOTO '. п: с.чщ~стпупавие, ~?~iTO ',:м;Ьl?~Т:Ь',да H~PY~i'i"'iь.uуб~~q<ПОЙ::~Д::;:~.;I'ЕО ДтТ.Ii о,;~~~,I~'~;:'~-1·С~l-ВД,О.П~ТМ.Н~.,~·.ос~он'нит;hЙвакоIiп~ no-r:o. прав.о па· .. стр:шата, а 06 и XCIJO-CnЙ ни десетъ годиmен'Ь'" по;Литиче- " •МИНИС1'~рСRИИ:" .Сдв-h'n>j .в:aT~: .~бнви веннит-Б орг~ни: ha."JJ.tacTu;-Ъ· ~~ C..t3а<1 I1О'<СRИИ жИВоТ'Ь, .саСъ 'се облвява стра- ,.СЪ ,одобренъ,;оть 'държаВНИЮ:Т..lава
би дa.BЪBeT~~~O~~ТЪ·п·орядъ.са.:Р
,
'
асяп
~пата 'HaBC.iAY: И..lИ ОТ'1асти въ вЬеIПI<J . ;У.савъ <?Tpa~aTa въ. военно ·ПО.1.0же- ·режданиеТС;ICо'ето. ПРОГ1
'а,обсм,·
Jrо~о~еН:ие;,но',н~то AB~ "u~ти ,BQce .. ние', да1l1Оже;,съг.tасно. съ ,'. Ч..l.· :48 НОТОIIо~о~еНJi.е~р-Ббадае!l!отивnраIJ~)
~.-раiбирa.;tО~.еАна1ёiЮ/~k~9'да' се jjn':' -О'1'·I..;·Ео"Itriтитуцwrra~'.Аа ~ЗАава;.:и·ту-и~H':k~Си..J.а,АоJt..1.-h'не се"обвародsa .
,ву:м-Бва съ . понятието ,;ВО(}ННО:'ПО..lО~ рн :ВЪСИ..lа,c.JilJдообuародваuuвто'u..uо и на еамото·.:мiюто." ОбеаА1IО~О поi

'жение#.Еато~ н1>ма у,насъ заЕОНЪ,

.во 'Доржавeuо r :,Вtсmuuкз,· И' 'Т"d,RВИЗЪ :~ожение ТР'вба: 'дa:~e ~Д~гпе,;.JЦО:&J$

ииИ, не можемъ '()uред-Б.;tи· i'ваенnотоваредБИ;:'RОИТО

противуречж'J;Ъ 'на

престане причината, .соято .го .. ева

,п(можение' иваеъ,'осв-Бнъ RareTO' се ;в-Бкое отъ ваЧа..lата 'ва основнIiй'ви .праВИ..lа пОтр-hбно ..; Д-Бi!ствюrта па
то' 'разбир'а' по ч:i.l Ч..l.4 7',48' и: ·76;.~T~ ва:копъ,' стига 'да не', сеотнасятъ, .обсадното по~ожение ще се ,опреА-h

Еонети;уцията i ':КОЯТО i~О.1.RОЗЪ· СИ за- ',4();; ;uaреждаuuе даmци и доржавuiiбе-..lЯТЪ съ ос~бенъ за~онъ.
, ~У"жII·.еuИ;е~~?,..uu~гос;раДад~а.:'.,;,.;: PUU:ТЪЙ;?tюжепрiiнеобхоДимостьuоДъ . :; . " ) " . i "

•• ;; [:

:и тъй, .у насъ ~oeHEO ,И..lИ, обсадно общата. .отгонорНоСтьна министрит-h"

•

-

ПО..l.ожеuиевначи, да се ивдадс; 'Е()'; "Еогато 'е обнвеIi:а;'сТранатаП..lичасть ,::"l{ои,'сж. ОКОЛО B~ "ДОбружа"?"

':Събрание: 'пе; би ОТ'Ь нея (h-hRОЯ община, ОRО.1.П:sГи.пt ·"'C..\-БдЪ·АЪ~·го ~Ъ..lч~н~е IJ отб-hr
iorJo да'се сви':к~;' tюАоК1аАЪ··О.:гъ окржжиеУвъвоеuuо nод6"жеnuе;':Може nаниеда ПАfаме работа сЪ'""Н-hЕО.t~
#иiiиетеРСRИИ СЪвi3т'I>,".МОr.I:tБИР~I~Ъ да се издава наредба занедопу~апие ~.щiд1CUже6чета," оп РОАътъ'па г.~fI,
raTo''',HapoAHoTO

.~:Ь,;ту:Ц-, : че дъра~апата се' saU..lamBa И..lИ ограничение митинги и ва уста- Манто ва. . ний б-hхме пасri.tСТ.всn~о

Q.ТЪ:',ВЪНЩН!l~.;tи. вжтр-Б~н~' ,(:>nаС'~ нов.;tение цензура на Пo.l.итнчесIшт.h iIринуде~и

tr'

пр~дU:sв,ИlСа~li Аа' 'поq

ВОСТЪ; 'да се ивдаде И,' 'равбира'се; В'hСТНИЦIIи въобщесписаНИН;I~ато~"к~ немъ Своит11 раВоб.шчеuиnDJ~PXY: A-h"<моВД'Ь, __ обшiРОАваIiието :lIIУ ВЪ Дop~: 'Щ80ре..uеu1Ю 'се ПРОГ~l.ас.атъ п . 'наказа:" ,.;taT3. Ha,~~EO~Ц~Ha; бевхараI~Т~Р~Р ~.
~aвeиo ·вtCTHU~, ,да се тУР~.~Ъёи.i~:
i

-Те;лнп .распореждаIi:ия'ва паруm~пnе

#одъ 9 бща оmговор1/:0стьuа..uiiuit.сi:'рUТ;!; наредБИiI'-h~; 'ивдаД'ени 'пО Ч..l.· ч.;t.47

iАИНЪ Еняжес~~Й,.У ~aBЪ, 'iICoii'l~o. да и· 4g ·оТ'Ъ Еонституцията,~ Т'Ьй сж-'
ц-Б..l()ТО ЕНSlжество.И.1.ИСамо що и ва особеннобърsо производство
~;:ь-отдiмни": l\I:вста А1iЙст~пе~о'па ;.л. 's""i" р"аВГ.i~д~а~ие' ивв-hстви . УГ..lавни
~-Y!.x ~ 73 и740Т:Ь<КОНСТИТУЦИ.я'та,"riа пРсстжII..lенин, БОО. еАIЮ' ОП' извън:':
.,спре , въ.

да могжтъ' ЖИтё.шТ-Бiна д'ьр:':

р~дНИТ'h (военни)'и:ш оби:кновенниТ-n'

"C~( присщда отъ иввънредни СжАIJ.;tи~
'ща" с'Ь- други ДУМИ, да cenpeAaRa'l"O

тур.я:ие . точк~, :!Сато сме: вапъ..lНОУ-

града ви .1ИЧНОСТП, ~оито, IJanycnaти п пр-hзр-Вни' отъ чес'l'НИТ'h 1111

съгра~да.ни,:irО~1~С~~XЛi си, че h-h'ыАаa
н~м-hря~,Rоii Аа lJ~iъ ~'Ьsравяв~'п up-h-

чи'на под.;tиТ'h A-h.;ta, че т1> еж B8'Ie ca~~

:..1.У'1И..lИ 'да' ОТЕрИЯТЪ

P~CE:OBIJ~qeT~;'

~пе'1е:.:t.нтъ почвата, за б;;'Ажщиih:cn
ч:е,' иilii:
~Р.~с.ЖАа 'Оx:i."~адд*жuu.u'·'сiiА~,:;т. '~: беннийватоna .y.casъ. Но туп НИЙ' ПОC..l.1;, l'рада. Варна' е т-Вхаа М.;t:Бч~а

itopeo.

. :Жавата' НИ да се 'iIа~аэва:ri(Ii бев~ . СЖДИ.1.ЩЦ3 i .caRТo 'е:в:авано' въ,осо.:l'еmепти исвое~орист~я,

'-обвИнлеиит.h на военнИ,ус:r.=ореnНИи"lI]:

в:равица, - ' тhxe~ъ ; 'п~ma.,uir.."Ъ, СЪ

б..вАени,че у:каваниотъ васъ hrl>рВ:и . насе..lениеТо, приходIIТ'В И С~lущб.II~ .

сж :Аостатъчна.; гаранци.я: З'd'"npе,\вар-

.!Согато, обаче, б.;tагораsумпитЪ

1lJ{

П'е;'сuоредънуждата,СЖДИ..lпща,и,с..l.w.'
,A~BRTe..lHO да се ,ВаЕавватъ..ва престжп~
. .iеllшiта по во~~нптвsа~нп, спр-hчъ
.. .7IЩozonо-tЖоро и много по-строго, и, второ,

ДJтнпе страната отъ' пс-h:ка:кваопас~ ~,честни l'раждаIlП съвнахл;. 11 ~Y8"',
н"стъ) Най;.сеТJrh ПSнriяв·амеЖe.tанис:'н~ж.,. ,че "жеБJlт.h ".OlfO.lO. "Добружа,lI., .
Аа се !;~Bдaдe и у насъ въвможно ПО'1ватъ да.се. наАУ~аТЪJ1I ПсЕ&;'l":Ь;
ПО':СRОрО 8акопъ" ва военното ПО..lО- .дз стават:Ь,.: пр-h.в~,: нощъ, .' -'- ц, ,'1'O~,

";затвории претърсвани.я.110Ic~щята'Аа

жение, в:aRЪnЪTO е, ца пр., румжпсЕИЙ' чр-Ввънаi[-нИс.&и и ПОA..lи, ср-Вдства,

'иuгifiтъ ,Аа ставатъ не "спореАЪ' пра- :o~ 10 Декемврий 1864. Да б-hmе -.-,~о~-Бии и .,съ '1l•.шнпшi хора;в:оlt
~~1aтa,: :.:кОИтОёж и3..l.0Жеiiи' "'~Ъ(}~. 'Ы. 50 отъ основний"'sаконъ, Т. е. то !lОГЖТЪ;Аа ЗRповnдат':ЬпаПрaJ:iu;'

";:Щlrrk' 8аRОП~'ПRАЪржава'I'а, а въ отъ Оргапичесв:ий Уставъ на бпв- те..lСТВОТО ни и да роВтаватъ СЖД-

' ..

(Лр.

б~~~: ;на Ц'h.\ъ единоЪ . Варн. О.сржгъ,·1

че

курира и. надпp-hваря другиТ'h,

на .жUUllCUm* се раsвадя

.МЛRдежьта.

~'

своеВ:ОрИСТВИ д-В.ла и п~аiIове. еж вече

. b-Ы-тпИК'Ь (Нова Бъ,.\г ар паР.), 1II,.\а/\ еж:ь -rac.
пу б .шчиа
от.сри,
" ..зпаеше, 'ШUtво ще пишете Ви/t.". (В. "д" броlt 8).
T-ВХЩlЯ патриqтив.мъ се СЪСТОЯ.ilЪ само ", Горнит-h АУми ,ва,.едиого, КоЙТО събра.
~~eTO отъ учи,.\ищни настолте.ли въ Варна
ВЪ ва~рабваи~е "биВъ-. бизе" па el1-' преди
. почти три години из б ра да б, жде ин-.·
·тини' RЖЩИЦИ.; хогато 'се ,увнава;"че . ~кmo~ на вторий' Варненсь.-иЙ· У'lебенъ.

.,'
.
тапва;' хогато. се

че

·'пр-Вдc-hдате.лл на' ":Комитета ва· себе окржгъ, а тойсе обърнж. само на по,.\итикавъ,

съ

си", именуемий .АУRОВЪ, .-.- оедпо сж-, . аа себесu, подбудихж ни да побързаме' да.'
,дебно ПJ>исТавче, - е В.,10употр'Ьби.лъ, вапишемъ нiП;:Q,.\КО думи за М.1.адежьта БЪ
всJYkдъ~1>.ilЪ денъ," СЪД..1ъжпостъта обще и занародката ви ·м,.\адежъ . частво~,

Общепо.левпи Д-В.,1а и б~~ГОРОАПИ И
'.
.
.
'..
.
'~eCТHЦ .. СР-ВДСТВ8. Това HeOT.c8BBa~e.
- но;-т;,й .ли постжпихж ц постжпватъ
героит-В охо.ло "Добружа"? - Не!
; H-ВХО.,1цината тияМ13.въспитани и.
,- ХОрИСТНИ често.любци, ва да се про-'
· ~sТ'It бърж-h;' ва д~' се похаз:атъ
ro.л-hми хора, 'основахж, '-. ва срамъ.
вsв-Встнихарството,:- единъв-hст
'виRъ, хо.лопиТ-В . па хогото, -:-' отъ
появявапието му насаыъ, ' - непр-В· етанпо се пъ.лнятъ съ тав:ива' IWi13-

....

"n.lЮн~п

0Т3 тeOт7cuт8", . че тhхнитВ !iеРЗRИ и . "Още (YIЪ ,.сакото поавлвапие па почитаеииli В.,

_._. тогава тов ,гиотритвахж ·и зах
Jiър..шiЖ, - ха.сто имъ подобаваше,
..;.... а'l'O неПОТР'hбенъ парца.лъ.
.',' ВС'ВЕИ има право.и. е . свободенъ
N1l1l1пр-hдва, да .пече.ли в.лианпс,
мава. и честь; bc-В.симоЖе да . хоп:'
·

Брой .9•.

ПОВА БЫГАРИЯ

2.'

"

'си?

~

Еав:ъ. да не

ревжтъ.и .лу-

то,.\козъ пове'lе;' катО още ВЪрВИЫЪПОПЖ~JI

'. на криворазбраната циви,.\иВацИл •. ',. '

.

Д13лТъ т1>, XOГ~TO всич.со;.честно ги'
Отъ когато се' е запомни,.\о, М.1.адежьта.
напуща, пр-Ввира и п.люе, хогато де- продъ.лжавз.да завиыава въ общественвий .
сетипа души' отЪПВМ81dепиТ'h НОВО- строЙ едно видно r.ri>cTo въ peAoBeTi> ва.
j

избрапи ч.ленове на граА. ОБЩИНСRИЙ
Cъn-hri си· подаватъ оСтав.саТа, по-

:Дi>лте.лнт-h за Т.-\аскание обществото iIаПредъ
ВЪ пжтл: на 06разованцето и просвi>щеви~

нож.е п-h~атъ ДОВ13рие в.ъ НОВОиВбра-1 То. Защото м.\адежьта,' тая к,.\асса 'отъ.
ния

, '?' .-.I .n.axъ
тf8
,;3в-:Бвда-Rмеiъ"
да
,

пе' се iIишатъ 'еремияди и R..1-Ввети

:пети, нnха.лности и .лъжи, съ тахива 'противъ едпого, . :когато' се

уз пава,

общ'eCТ~OTO, КОЛТО из,.\'1>з.ла отъ д-Втинство,'-

. то,'

се' готви за встж.пвание въ д,.\ъжности-

.

т-h ва мж.жет~, като се ,намира естествен-

но въ буйството на си,.\итБ си,'ако li при,

че надутото и 'неспособно онова га- .отс.жтсТвие на опитность, съсвоит-h СИ'
гаузче, PaHROBi>' --' по си.лата на ,'щеа.ш,.с.ъ придобитuт:В c~ св~жп позн~
~OIrhxъ, -'' - и съ Т-Вспа' даже съв-Бсть
хжсметя и ва срамоЪнаПравосждието, ~ил и Гo"\~Ma ревность да ги ПОд$"\И с.;ь
и' иа.лв:о въспитание, го е вахвьрнавначено Ч.,1евъ на
първостепенпо по-старит1i, ~оито не сж МОГ.1.и да се p~
.

'псувни и ПОД.,10СТИ,' щото вс-Вв:и че

:~и.лъ И пр-Вврiыъ! Че това е Ц1ыа

'Ов:р. СЖДИ..1.ище, :-"':и,то,отЪ д~ъж-

· истина, ще потвърди всоВв:и, В:ОЙТО е
има.лъ нещастието

да

прочете

постътаСжд.

'тол

паСRВИ.лъ, нахогото' 9/i о отъ досе
гашното

съдържание

само въ псувни,

·поменжтий пр-Вдс-Вдате.:tь-приетавъ?
·Еав:ъ да пе бiюп-ВЯтъ протиIrЪ ДРУГИГО

наха.л

ности; -RО,.ШОТО г.iiупаво, то.лRова

'п безграмоТно написани. 3а образци, .честниТ-Вграждани: се подиграватъи
ивжду многото ДРУГИ, могжтъ да ни

'помужатъ, въ 8-й брой,

nOBe'le

ватъ учи.-\Ищата 'и

и повече сеиаыножа-1.

по-раВВИТИТЬУ'lПте.'UI,

държави'~ЩСОН(J-не дава гражда'Нс~u tu~q-

Аuти~есicU права на nОСД'8дняmа, и,.\и, с'!".

,мпозинасе ва.я:ви.ilИ'въ М-то на Про- ДРУ~lI_;ДУjrИ; за,!\~, д~~$.;~,д!Il!~~.«;>Ъ!::ЬRЪ:I!.~:.

псувнит1>

св1>щението,че.У'чите..1.ЬТЪ';j"ЖМТОвz-· е ·вавърши,.\Ъ 21 rодина, 'ве го OCTaВJITЪ.

"o.mnuOyca-Баitчева,« Пос.л-В, знаменитата, ! по своиТ-В г.лупости,

'i.1la

Ревомера" ,сЪ своетоiIИлнство, съвс-ВRидневпиТ-В сисхапдR.;\И и вадение,-, aRO исамопа.лъжа,-. -рево..\веръ, е ета-

iJе.лОГиЧпостъ и вас.л13пеностъ Статия:
;.Нашuт7J л//лсарu и болпици, « написана
ОТЪ

това, че все

м"\адежъта, казваме, твърД$ много . помага"
за .по-скорото св~СТJIвание· ~a народа."
'П да не правятъ ПОСТОЯ:НПО'схапАа~и .' При таквазъ 'ГM~Ma 5ас.луга на м.щ
иsъ.teръчмиТ-В,пхаФенетата,''хогато дежъта, защо и въ наjt-свободнит-h дв;ес.;ь.

се е ·състол.ло

х.л'Ввети и

Приставъ, ,-"-"е тоже

заМ-Всено .. въ они а .ка..1.НИ: гешефти па

ви~тъвъ C~O~Тв м,.\адини то,.\козъ, КОАКО
'То тн; 1мадежъта, 'сдtД?i' ~tX?i, по Пlшчпва ва.

на.лъ· не c~o неСпосо.бенъ. Ц, ВР-ВДИ-

еАПО .смахнжто, умствепно ра

те.лепъ:~ато,

.~poeHO човече, и то <!Ь. ц-h.,1Ь, Аа
компрометира ужъ (!) повнатия ПИ СЪ:'

учите~ъ"

-.

и още. па

да

вземаи дава ~. настои:ниК?> (ваcЩr),
ЭlIщове ГО OCTaB~TЪ да УПражнлва: сво

бодuо ВО.1.JIтаси,

ва пр. Аа

. Y'laCTBYвa

~

из6lJрИ" и ТО HecaMOAI:l бж.деизбира~.м:~l

нО
простата .пРJ:l-:, и, ,простъ избирате.u.?);I9
, "
.,

'lПна, ващото' непъ~вовгъстни~ т. е.. це;

БоГОС..1.0вието j ·~e· (само • нетърпим~ доСтПrв:i.шЙ до ВР-k.лость е'такъвЪ; несЗ:-.

.ч:е.ilо~1>IСЪ, НО .1'ОАепъ еДИНСТJ;l~ПНО ва мо Т'В,.\есно, но и умственно. Пъ.uiатавръс~

· rраждавинъ Г~Ha Д-ръ ПЮСRЮ.л.лиевъ~ дворътъ на граДСRа';Га пи .лудн~ца? по 'риискотощ>аво, е )дори 25 -~одtiни. 3",
за да вачерпи (Sic!) тоя пом-Вдния, · ::- Тал, бевхара.стерпз"..\ичвостъ,хога това и ·до днесъ ще видите'И въ държави;'
по.лудiJ..1ИЯ списате.,1Ъ.неПОЩ8ДИ.,1Ъ ни паб..1.ИЖИ. ~аборътъ;;~традае'отъсър,:" съ. ре~уб"\иканско .упраВ.1.ени~,че~оЙ?;<!~!
''1'0 Медиц .. Списание, вито Медиц. дРУ-. дцебиение.:J, СоЛ-Вд,?Тов~,.ИИ,е ~преве е"навърши~ъ2~ години, в~може д~.с;гащ~:
:Есетво, нито пъкъ J.l13хо:го отъ Ч.ilе· lI;aTO ·ВО.ilЪ, исебие XI;\TO хам~ипъ~sъ iIJiпароденъ ·Пр~Аставите.u., нисждил, пи.
пов'eтh му дo.cтop~. А, ва да даде по~ R.ръ. ч. ~~~.." .... ", ~ . . ': ',;.. '.' '.'1" '.' '.•... ' . ,. " '. ,'," ,'''' сiдебt;нъ;заciJдатё"\ь;ни Rметъ,и въобще вв:;
. какъВ'Ъ iшобщественъшl държавевъ CJLужи':,
113M8 важность . ва .. драскотинит-В

ro..

Ето, прочее, хои сж поб-Всне..ux-те.u.. Върецуб.ликансв:а Францпл: дори днес';Е/

~и: умоповр-Вдспия~Nemo," павеЖАа 'l"h ов:(мо"Добруж~«; ето, ващо напаПри:r.rnрИ и ДОRазате.,1~тва изъ .iI:ь.~ датъ.тоВ ваtыужи..1.ИТ-В.и честни гращ-

ZnТ-В и

Х..1iшетиТ-В п'а

неможе нпкойиом$~дасе ожеН~f б~ъс~

~"\асие' на баща си,а~о още не е BaBЪpDIIН-~

дапи! EO.ilKOTO висоICо ИСRRхте, вий 2ЕГroдини! ПОс3.щета ~И'lинаИ.когат~.

ивв-Встпия

b4.-~~Й'м.1.аДеж;;"ШJвър~и Прес~ж.п..\ение,т():!"
""
",
. , . ,..
C~· наказва твърдi> MaiKO, ёраввитВ.-\но' 'съ'
еЕI1Л Фараmъ неостави. нищо незаца
сТЪ.\батапо-х.л-hветата И·ПОА.лостьта, . В:аl~азаниеТо,R:оеТо'сена"\аг1i . ва· пЪ.шо~'
пано: ТОЙ изруга всичI.-И Оllиам-Встни
- ТОdховапа нпсICО падате въ ТИНЛ'fа ,~P'ЬCТBitт'Ъ.' ,~ъй,' rtо~~nuiт-Б мирови з~к.оШf;
.Аържавпi(с:ЛужитtМи, :хоито ci.' iIp-Б': · па ваБВlшието! кО~&ОТ()'IIО~~И.лiЩ се ва . ~a весъвършевtiОТ$"\НВт-Б ОТ'Ь 14,:"та :"Д()
ЗР13ние'и . СъЖR..1епие r..teAari па ПQ~ AYB~e; ~a. д~ ~ пр-h~ърпе~,о~ же~ц17~та, roдииа·накааанцлта се,nззна"дU!З~

.
inaР.ilатанинъД-раО.сса.-Добружан,о.с.о.л.о ."·Добруж.а""'Аа.."
се ИВАИJ;'uете." 'пр

f

1JопоавивmиТ'hсе "в~pneu~uжебчета";' наво~ъ,ТО..1.RЩJа ПО,СИ.ilнос~ пръспахте~ .. ~~. P~~$PЪ на. ~О.,10ВИН~;о в~~ос~игнж.·ш~,
"Хой пезабрави да се ПОАиграеи хвьр- .И,пее,да.лечъдеВЪТЪ",хогаrrО,ще,поди"

i.tTB'
годпва' с.ждилта
оо,
..

;.

,

••

"

•

Mo~e. д~,
гв веЧОА~;
,..l·
'.
'"

виКак'!. на н~КазаНlIе, ио да ги пр&

· ..\~. R8.лЬ и върху OHOBa'MR~r:O~I1iC.ile~HO :РИ'.rе ~mиТ'h; ДУПRИ:, !хогато, i:ще;,се I щава родит~тi>i"васТойtiицuтi{i{"\ПРОА!}
и честно: със..lО'пие, Торг~цuт7J,I:оито' спотавате изъ. rrьмниТ-В И, lUажн~ нинит-h .mгьiза· домашно поправлвие, а' H~
ШJатъ 'най Го.л-:Бма' тяжесть и· впаче-'

ГH1>aд~ ;на буха.ilИТ-В.. В~й,се;;ПОАИ~ 'навърши,,\ит~ още 21 го.ДИН8(!lG:оnмъсеt

:m1enpn р13шапапие ва ВСИЧВ:И ва~ни

съ .една р13чъ,. '"АtJбру
:Еансв:пт-h ·па;,.-iета"· '.' O~TaBa да по~
,

rp1,'XT~. С'Ьвси~в:о, СlЩто

:въпроси;

.' .tаЯ'I'Ъ TY~Ъ още и хамз.пin, гемидя.~и-:·
:Итk и.всич.со, 1'0e~o ,пе е съ Т-вхъ,'
и 'xoei-o"сесмrhе' па Г..\jпоСтит-h ~MЪ!

,Че Еакъ дn не псуnаТЪ;'t:aСъ А8шi'

1C8.UI'I'"Ь; ШlЕ:'Ъда ве б1>спупзтъ ТИS( n-h;

.i:o..1~вa п~щаСТПЯЦII,Е:Огато ВИЖДRТ'Ь;

:\a1'a' 1I

I

на,' гражда-

пада,

по, уцавний ,зако нъ,

наказани&, Ва1

пит-n въ Варпа j, ВUЙПОИСRахте .да, пр., 'lет~р6;гоДини.:tnI~oau,:~~" ДОРИ:окр;v;,жний,
ЩI.АХИТРУЩI.Т~,:И пззщ:иuте·,ц:·Драви- . ~OГ~TO' c~
, .2О:годпшнп,
.. .
, '. . сжды'1lr
'
Те.ЛС:ГВ~,ПI!,',- IIо,):хората:,ви~вече,

на&аЗ~~' само' съ· една година з~твора 'беS8
fЖQfШ.,Т"

,i.;;~" :;;

.";', . ' ;;

,';':7':.;';,

У8наJ.Ж" ~ои п хаl;в.ис'FCВП~!.Съже~,Вси'lКОтова,да не ходимъ по-нататък'Ъ,.
.лаваме ви!
.,;'; ." сс:
АаВ'а H~"дa разберемъ,:~е Ll.здит:В .с.жВС~;
, .' z . ~"I ~aд?:".c'~~~q~,I!~If,..P~~~OCjTJI~'..;rВЪJ?Д~ чe<r:.'!,:

..

""-,,--,;-,-.-./

'

Аоста изуq~Н,~'JIН ,в.сеП~&~,~е: ст]п.1Нdt~:

'още' за по.лИТИЧес&11 борби ii:ОИ~и,. H~"IW~:
;;
~.'-,·1
.j.:
1''''
"t~'
r: ;.~~~;~,. ,,~; ~,,-~. . -.

Брой

9.

НОВА БЪ..лгАРи.я,

И наmата, ТО.лкозъ. де.иокра.;rп'lеск<'\ кон':

I

"1'0
..
4 ) Вci>кий Аа се грижи'за основание,БЪ
ституцил не .:Jan,a пр.аво да. се Ka8вaт~~.
ж-r-граАа
п.ли се.\ото ИУ, съ .недiJ.\пи ВJIОЩШ,

б

дани, раз ира се на nзи,

които

ВОТЪ; но безъ IWито, -: пикон' ROПСТП7'УЦИ
опва държава не. :може да вапреAJ3a,ващо

още' не

еж навърши.\и 21 ГОАпна отъ възрастъта·. и.\адежско дружествоподъ . РЖКОВОДС1.'~ото
еи исе паипратъ, по закона, иодъ настой- на народuпn учите.ли за взаимно 'нрав
:ВИЧ:СТВО1.'О на рОАпте.лиri> сПи.\н' опеку_cmвснно, y~cmвeн'НO u фu:uческ() развитие,
пип (васпип) си, КОпто едничкн ниатъ дружина за распространение наУЧНt&nOS
право, да дi>itствуватъ въ . 06ще<,,-твото и отъ"анuЯ' и правенпе ZШCнаспmки (прпroтови

т-Б.хно име, и :~a т?>хна сиi>тка.ДаmиЙ ос_. те.\на.,' праКТn'lесШl, фехтование, :м-Вр~яие

в:овенъ законъ е o~~ъ.\ъ даже по-д3.\ечъ:
'Той не дава право НИIWму, ,които не: е на
ЗО-години, да ~aBa народевъ представптС.\ь

:каь.-То и· общянскиn ни.' ззЕ:они не; позво~

на ниmанъ и ~З,l\енпе на конь). Не тр-Вба
да се забравл мждростьта: ,,,8дpa~' у.:к'6
~ вдраво тt.ло. ОСВ'БНЪ това, qpсзъ ГJшнас

~пката м.\адежа се прпготоВ.\лва за по-

никому Аа бжде киетъ, преди дае '.teCHO прекарвавnе трудовет-В на военвата
'cтиrнж.\'Ь на такава възрастъ. '
с.лужба, за защита Oтe'leCТB~ТO; Вci>ltO так

",.1tBBari

то при, пзссиввостьта
деспоти и, отъ

нзй-строгитh xoHapCJI", ,; I
, Т:h3и сж. нamпт.hн:hко.\ко вай~исR~в.йи

дуия К'ЫIЪ м.tадежьта, КоЛТО отъ

з.

Дано

странно познанилта си, а lta.мo .\.8: да пос-

, '

,

пече.JIИ опитвость и да се

.,

..,

запознае

ко.лко

,roAiJ . съ т'ягостnтt' И горчвииниТ-В" на' живота, които, невкуса.ли мнозинанпто зналтъ,

. што

'криво си МПCJIлтъ, чевcu1lКО е маДl>О

2J С.lIадко '1lOД~ С.lI'Он'Цето!

, ()тъ казаното до тукъ, мпс.\пиъ, става
.
~з.
.асно в ...~кяму, 'че които искрепно обпча
~.л~AfЖ;ЬТ~, , не, тр-Вба да В T.tacкa преди

предванпе на държавuтiJ. НедiJ.лиата ппоска

въ. дружеСТВОННjl.такасса да бжде възможно

ваЙ-'ма.лкз, та да може да ставатъ ч:.леlIове ,И

по-б-Вднп м.:шдвжи (ученици и.\и ве, стяга да
еж. поотрас.ли, т. е. нЗЙ-и3.\ко око.ло

.

14-15

годишни). Въ nзп дружества' да 'се дър'.

жжтъ пуб.лични сказсltП вci>кпй праадникъ

С"l-ВДЪ църковенъ отпускъ, а С.\-Вдъ п.iадн-В
вс-Вка ведiJ.лл да ставатъ "разискванил

за

13реие въ по.лптически борбп. }IJlадит-В би- ' ' прпучвание къмъ пар.'I.аментаренъ редъ, Т.

'IШТЪ 'вс-Вк'ога' по':ма.лко търп-В.tпВи' и по,

е., за зачи~ание. чуждпТ'h мн-Вния, ,IIЦ-ВВИлта на бо.'I.ШИНСТВОТО и др. И м-Вдъ това ГИМ-

' ,
настичесltиn упражвенил. Да се иск.tЮ~
народа НИ изисква, щото м.\адежьта да не
.
чава О1.'Ъ дружеството вс-Вкии 'l.\енъ,'RОЙТО
, се 6ърка' въ . йзбирате.\нит-Б и', партийни'
.
"",есво докаЧ:JlИВИ: 'ето

защо

ивтересса

па

, борби, 'У"ltОИ1.'О, з& ж3.\остъ,' често се упоз.б
.".lр'.н ,лватъ отъ в-Вкои буйни" патриоти и
~
З.
б
.. в:аи-го.л'.нми, еЗ38;КОНИВ, извинлеми, другъ е
13ъпроса, да .ли основатС.\щ), съ максимата

е.л-вдъ три бi;,л-ВжICИ

оп

преДС'Бдатмл и

други трн отъ общото събраиие ва Apv_
жеството,

не се

J

остави отъ" UГТUl.Пll:е ,иа
r-

комаръ, ПИЛНСТВУВl10ние и върtпенпедруги

'OT~ пуб.ли'lНОТО право ваРииъ: ".вc-В~ ,работи противъ общественната праJIствен:аав:онъ може да се' остава : Iia страна, ко- пос:r ь . В~ки~ м.ладежъ, наВЪрШИАЪ 21 го
'ина, 'а пре~тава ~a б~,де . дз.Йствите.ленъ
raTO., се касае до, спасението на OT6'lectbo-""
,,-='lj
1" А '6
-", ..... -,·Ч.il.енъ-вз и.лаАежСКОТQ~АРУЖ.е,С,.ТВО" 'Jt3TO за

"I'O.

еззаконието"ltа:Rъ в.лияе 'на

че.ло-·

JrБка въ и.ладостьта му? Не АИ н~й пагу- него щеставатъ дост,ЖiIнп' р~з.лИчНИт:h
~
,
,
"но' 'за веговото п~-нататъШНD

,

р~ботение,

. и ltатопроетъ граждаиивъ, и като обще.ственъ д-Влте.ль?

'

дружества на гражданuшts): съ колто'Аума

разбпраме" и се.лннит-В:", зем.щдi;,л'lеCltИ," за~

налтчпйски:и търговсltи .Аруживп, цо,ли-,
тпчески :к.луБQве Ji др. 1.'.'
. . ..

Т'kшвп 'дУМИ

под-:hйствувать' 1$

ГВМUIJ,ЭИСТПт-Б пв в на и.лмпт.l> ви Иэро,.\НJI
УЧIl~\П, съ които'н-Вкои по,;штикави за

себе си' 06И'lатъ ТО.\IWЗЪ да. сиС.\узш.'rli;~!

.'

ВЖТР'13ШЕНЪОТДrtJсАЪ..

, ;по НАРОДН9ТО, ,СЪБРШИЕ.

пави, за привиквание кЪиъ исПЪ.\неJIие за-

_""-ОСТЬ,не е иогъ.\ъ, още да обогати ,все-' конит-h, г.лавното н-Вщо за усИ.\вавие и ва

вёиtiко

Сърдце и душа обичiwе':п която· е HajJtJJ1t.дата на naрода ни аа no--дom~жU6oml.

ВСВЧКП.т-Взи !Jаредбп у насъ и въ чуж- возъ дружество да сп имаивработенъ отъ
AB!liJ зе'мИ с,ж много до6р-В. оБМИСJlевв. И 'blсновет:Б му УСТ8ВЪ който строго 'да се

lIаистпна, че.лОВ·ljКЪ, не встжпи.лъ въ зр-В-

ва' 'избиратe..urrk ,~.,.

изб~ае1l~, избраииn ~ ставатъ ~по-.л~

"

24 Ноем8р. (XXII).l)ПРОАЪoilЖенъ

8CJ
01Ср. curbтu. Пр~ Ч..\. 100p-hmепо,
А0Jt..lЗАа .ч.tенъ по ·Чо.1енъ па в-та

щото 3/4 отъ пптиsапа,
иинува

""ева,

6000

шсржжието. а сано

ЩIШЗ'.l'а.

8/.

rA1lTO ваА

Аа се

1/4

ПреА.lагапо

Аава па

Аа БЖА~ ЗЗ об

Аа се

вземе и

ОТЪ. АОХОАа на, :мъпастцриr;h,

по

тол въпросъ Е; останж.:tо Аа се p:h1Ц]J

съособенъ sакопъ.2) Г..t~суванп ИС~ .

JCаниn

15,000, ""ева за ИSУ'IВзние.ulf

пилта за ж~:hЗI.шца '.я:.мбо.:t.ъ-Блr.
~азъ.,

3)

Прочетенu,прпетu

по п~

Чa.Iо и преАаАени "па Rомииссии:
8-тъ ва

се..\с:ко-общ., нахаэ. уставЪ;

б) Ава з-та за ИSИ1lнение
нение

а)

п АОП'IМ

сждоустроiiqТВОТIJ.

з~. пограничната

CTpa~~.

и В)

4},

з-тъ

Напра

венО: запитванш! :а) RЪMЪ ~'Ha Воевп.
~-pъ за :купениТ:h :коне отъ'Унгарин;.
иб) :кЪиъ'г-па М·рана

Правос. ва'

предc-hА. на Вур'газсJCИЙ Окр. Сцъ , Г.
Хр. ИваноВъ, ХQйТо ,би,,~ъ ~ванжтъ ~e'
,

, .

.

'

, "

'

.

1

търх:ува; в)с.жщо запптвапие RЪИЪ Гена.

Въ зак.люченне. ний сУьв-Втваие и.ла. М-ра наВжтр. Аiыа·8аБИ~iпийт.-п~l.
Асжьта,думата H~ 'ё"за' момцпТ-В, които сж.
5) СказкпТ-В и разисква:нпл~а да' ииа;п гаРАЖ. Окр.' УпраВlire~ь; ХОЙТО', xa'iO-.
'въ' ГnшIазmI и.л~ вече"въ практИчеСRИЙ жи- за пред:и-Бтъ вс-Вкога Hayкa~a, иЗ.\аганаB~' ВЪРI:Пф търговия, tp-hБЗА~, ~riopeAi ;

вотъ', да прПr:i.рнж.тъ м:ВдующпТ-В h-ВКо.лRо' ПРОСТОНЗIЮденъ ,взикъ: . riозем.;tеА-Б.лИетО::

правИ.\а :,.,

заналтиТ-В, ,търговилта, 'ПО'\ИТП'lеската ПICО-'

. '.

. :·1 )Вcl>кии, .док.л-В е ,въ· yqи.лище, 6и.ло то
ваквото и Аа 6, да се грижи, щото, КМкото

номпя, оте'lествов-Вдениетопдр. T~

заПllТНRча, Аа' бжДе'о.fчис.левъ, а' ве'

преи-hстенъ. На' пос"i-ВАнетО' 6тГопu-;. ~

ри.лъ г-пъ' У-ра, че преИ-ВСтлпието.
!СУ ~ В'Ь8Щ)ЖНО, да се занимава.' само съ
направи.:\ъ па' основание\В~В:Ов'а
'"
,npедм-Вти~; които ~чи, и отъ осъвършен- иатС.\ио, по наЙ-X.tаднокръвно писаното въ
25, R()e.JZ8p.· (ХХП!)'. 1) Проче~~:
С1.'вуванието ва които ще очаква своето . В-ВСТIIИЦПТ-В п.ли говоревието въ обществото,
изЦ'h,:,о з-та за OItp. оъвoJ1тп п,e..t1lАЪ:
1%о-добро 6'жджще: '
аа работптi>. ва тол ,п.ли ОIlЯ общественъ
пвм-Впепип и Аопъ~пепин, г ..1асу.вавЪ'
2) Отв'ЬН'ь у1JИ.\ИЩето вс-Вкпй; мивж.\'Ь дi>лтС.\ь, аа да узнава павремо, кой е ис-,1
14-та си година и 'nё' HaGzpruuJt~ 21, да, че- тепскиit оте'lеСТВОJlюбец~ п' кой саио отъ пзЦiыо. 2) Г..tu'cynnni 'Ч~lепъ'по 'ч..tcirЬ"
".ie, J коАкото е 'въз~ожпо по-ма.лRО по.\и. користо.любие, съ ЗЗАНП ипс.лп, иска Аа в-та: за стппеПАИИТh' п вреЫеппwrh:.
~ecкD: . b-ВствицИ, а да прекарnaвремето минува' за TaKЪ~Ъ, ZOGopi<iblu' едно и; рабо помощи на ,б-hАui!уче:вn:ц'и. ;
сп повече съчетенИенау'lНИ пеРИОДИ'lескп! тяiiкu друго, та когато вавърша>тЪ 21 го-!
27' Hoejt~p.,
,1} Г..t~сУ~апъ
списанин И :книги, въ !l'уй .чимо,_ и. еъ~и- дпна, , т. е. когатО бждЖтъ,. повикави " отъ
6) Всички м.ладежи и Bci>KO и.ладеЖСко
дружество да с.л-Вдп ' отъ поучиа ТОЧка BВn

(XxIY).·

:IIма, вече' в-Вко.л~о' въ русската .литераТура

отечественниТ-В ни закони да упр~ватъ' и приетъ З3 пос.~-БАеВъ (трети~JпжтЬ~:
по.литпчеСЕИТ-В c~ права ~ Д.\ъжноети, Аа: (~зцiмо), з~та . B~ ;СТIШ~ПАПИ~~, '2);

_;3)~,Лри, б-ВДИОСТ1>~а.на

дпте.ли да OТnBaтъ Аа ра60ТЛТЪ

ненил по--гражданственната наука, каквито
.и ..множество .въ. Французс~та и 'прч.

народната НИ

..шТератуРз, трi;бмо' б~, . щото вс-kкий и~":
Аежъ, преди да в.л-Вз~ ._~

живота за ис_·

nЪ.\H, H~e .I'JWRА8ВСКИТ-В си п по.лптпческя

зпалтъ подъ анамето ва' кои В8IЮдНИ во-' г..\асуВ~ПО преА.10Ж~~ ието, ,з~ ;ПРОПУ-:
за

прав

дпнптiJ ,на парода сп.
7) Да ве се ваИ-БСЛ,никоit, ;Jlt'.\aAe~
борбит-Б, , JЩ. Г~Аанпт;k 8а

въ'

сва.ллн:ае" или

Updвз, 'т:' е;' преди' ~ 'се e·B~AiJ.\oI; З8-

КIJ,Эваппе тол и.ли овя държавеИ~И.\JI обще-'

пПсавЪ' вЪизбираТе.лНийСписъri' ваобщИ-'

ственъ мужптe.lЬ: кой

:взтаСII и еосвободевъ' исподъ' ,пастоини-

да бжде ипвистръ, депутатъ;

~зск~Йи.ли другии еВРОJJеЙСКJJЙ ,взикъ,
:аа,р MO~ по-спм~н~д~ обогаТjliJ!\ /lHa-

граждансiщпsа'КОИ'1'О caМВ'1"h грвтдаПJi
могжтъ п-трi;бада·се-грижжтъ.,··НаПсл

п.иНТ~.,~и •. ~то, чr~ 'ff)Щ':Вci;~ой ~.леА~~~

та въ таkВПЗ'Ь,'Дi>.щ:с~о П~1J1сто:,О'1'цеха

че~во,да'е ов.\3д-h.лъ' 'достатъчн~'· Франо:

взуч!l' nor.taвHaTa 'lасть отъ заll:0ВПТ-В ва

би би:.tъ

по-добpi;

управптсЬ"

кяетъ и т. н., работn, '! KOnТO С<6. чисто

СICжпо'1'О, време на.!Jt1'.~адпТ-В,в се "вдоеватъ

е;,течеСТВОТIГНИ,;~ вай~веч{копстптуцИ~та:' тi; ненужно и беiщо.tезно, уСв.\ваЙlщc.rpа-.

общmrсквт:l;; 1 окр:Жжнп:ti, 'из6ир'ате.щПй, п
попе по-iiужппn' оТ'Ь' сждебнвтk пи закоnп,
Особенно .проаиТh сJv>ДОПРОПЗ80Аственвп, 11'
а.а~атз B~',JI~~~~ 38КОНП.!;

'."

стит-В п 'яростьта 'сп, 'коuто:6и трМа.\о" у
nхъ Аа' СПЛТЪj' поне' АО Dриrот8ЛНИ~; &бе~
сиза ,бурвий п ве' 'l'О.\ltозъ" tМaГOAapeHЪ

щание съ евти1Iо мито ннаdявит.h QТЪ,'
,;

i"

' : -

. ' : , .' ~

•'

'.;

внзсаниТ-В отъ Ахж·Чi.:iеБЯЙ('1tО ВЪ.

Ю,~на. В~гари~·аб~.. 3)

r·· Хр,. f\Io..~:.

J(САжиевъ' ·внесЪ:..tъ в-та. си "за ПQНДИ7

г~ние'м~стната, ПIJАУСТРИН:'

АпгC..tОвъ

4) г. ,,"'

вапitта.\ъ: 'a)'T~Ba: ~I-JYЬ;

ПРеАc-hАаТ~1Я, ващ~:: пе се Аdп}тzца~<i'
(?)" Аа' 'из.\авк въ' СоФи,):' АРугъпо_tt!:;,(::
тttqе~кШi ,Irhc-rШI&ъ,'освiШЪ! .:) СnОбd.:, ': .
Аа'\ и 6) Г·та ВciснпИii'J!lръ, 'ве На;.!(·
m-hрва ..tЪ ..lП,:за пуа:пЬ' Аа ; внёсё З-'1Ъ~ ,,
JCоИто. да предвижДа' А_l1>ЖИОСТПТn и

правата на" аАм:иuиcioр~щпs:ro;"СпpтrО:f
lIaee..,\eвne:ro, <хогато ~ржавата се п~
оОщсствсnврЙ,чо.ЩТЦ'lескпЙ.цартПЙlIl1itzц-, )fupa· IrЬ .воеПИОUО.tQЖеnие-о")"

~НOHA а;ЪИГАРИЯ

