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РедаI~т6ръ-I;Jздатель:, 11. БобчеВСRИЙ.',
)

1'аIЩ сс сIiърпш.ilЪ ра!t'опорътъ. НО Т.1>.3П

АД~IИ:НИСТРАI~ИЯТА
съобщава, чо новий аген'гъ на в-Бст

I С<Yiщата вечер!. J\apJI~a'ra ~iоuорила па ОаlI3Д'

.ш:ца'га

НИIШ е г-нъ

Паруmъ Стояновъ Qачаровъ

D'l'Ъ градъ Ай'l'ОСЪ, lШЙ'ГО Iце събира
б

зтоиностьта на а она~1еНТIЖ,['-1-,Ь и ще

зе ВСИl.ши , IIOлучшопrи
..

Оа;шсбурп се сАгдаСJIЛII.да напшпе

РУССI:':Ш1 Цаi)Ь,
Bp'B'Ie

да сс прпб.шжп д'':' Фра1ЩПЛ, I~OCTO

'L"
I
.L\iра.'IIlца:га
Т,II:.:а напраIlIла.
Царя: оц'hНП.1:ъ

У~IOлнватъ сеРIIОЗНОСТЬТп. на ПО.'IожеI-I,lIето.
д(о}

R,I'C.T,IJlrI'O}(,
ь
1 :.L "д

(IJ

I ФраIЩУЗСI-eатп.
У.
С<Yiщсто ПР'lИlе

J10Н~НТШI ДCJшнrстtш-ции

ПРОТ1IНЪ I~.'Iсрш~аЛIf-

ЩЮТIШЪ ЧУЖАt'н}~ПТ-:В 1I0I:.:iОIIНПЦLI

T'h,

да го шl'IОЛП да не губп

1I

н'hщо щс нразу.ШI НП.'Iхе."1~Ш.·

'.L

заllIIсва нови абонати.

11

САНО I:':ОНф[IДеlЩ!Н~;.'IНО пис,~~~ върху топа на

Ч

u

бура, Ю1ТО го ЯО.1:И.'Щ да ~OHOPII съ Им пера-

тора, 111ИЦО l~oeTO той О'ГI;;\задъ. ПОСЛ'!" I~pa-

СМУТОВЕТ1> ВЪ РИМЪ.
\
На 20-ii ОеП'l't~)fВРllЙ по РИ:lICIШТ'll уЛIIЧ1f
II IЫОЩ t!'!;[I е lIшt:f,О сер,10ЗIНI н Ь.llIо[ша 11 и3l-

ТIШЪ Папата.

,;;

11

про-

г:.Рk~,Ъ 'г'h3II ,h:щ пъ РШIЪ СЖ со СТ Jи~.i1Il

.l\Iногоuрошш т ьЮ1'I отъ ПОI~АОШШЦII 1ШЪ Ис-

паНШI

11

(1)

ранu;пн,.• оргаШI3lIраШI О'Г Ь

I-еЛОРll-

ПОI-еаннлъ I-саЛlIТ'h. И!IОЖ~СТНtiто БII.'IО то.'II-еова, щото I~O'

II

Фдотп. въ:' l~ро'нщадтъ и въ гато Папатп. ЛlI'IIЫ ШIЪ' давадъ б.'Ial'ос.тОШlи.II

ТI'
V
'1
.L\iраЛIIUj'tта
IЖ 1I0I-саШI
пъ

т1> сп ' нъ

'1'1)1'.В ат','"
.i
'v

оп'
IЗ.
етр ь

е ИllШ.'IО OI-СО.i'IО

иян,тъ H.ъ~IЪ HerQ пълно довi;рие, а ПОрТС'IУДТЪ. Другото ce~lIae, но сега Франо 4(),ООО душп I:':О.i1ЬНIlчали пр-:Вдъ 01>.;IЮ1 сплIlрШIтеJI.ИТ'];

-

,
ция пе е lIзодирована.
да иу и cъy~-Бйству _
_ __~~"

тецъ. РШIСI~ОТО' Ш:СС.лешIC въобще, а особен:но llтаД1ШНСI-еото r; рп.ШIтелство, ВС'ВН:ОГlI се" е

'.

ИJlIЪ се нрашжтъ, I1:'И ВСИЧI~О, че ТОiШ ШIДЪ поIC-

ватъ, ГД'ЬТО се }rви.

ГЕНЕРАЛЪ БУ;'АНЖЕ.

грижадо що'го ннi:<1IШ[1 пеПрIIJIтНt'>С'l'll да не

Сега а:онта IIJ"Y"TyBa изъ Се~'Брна
На 18 СсптеМПрIIИ: ед;шъ:iiищоnенъ гърБългаПltн. Той Iце издава СI i;щу по- :lЮ,I":Ъ с турIЫЪ I:.:раЙ: iш' i~YPHO'l'() 'сжществуванне па еДIIНЪ чеJIОВ lшъ, !~ойто БIIде за М<I."1-

lLучеНII'l'-I; нари тозчасъ редовни ItВИ -

I-CO

нр'1шс с,у,дбоносецъ на ~I)раш~ип,

гаНЦIIИ, lIOДlIисани: о'гъ Ре{дажторъ- ссга, събл I.ченъ отъ

ИВАа'геля.

BCII'I!;'1I

JI

I":')ЙТО ПIIДЪТЪ на Папата ;Ш1ОГО ПОI":АОIlШЩII ШII-са'гъ:

почссти, нс б'hше.· "да ЖIш'Iю Папа-царь!" ,Но на ~О-й ОеП'l'СllШрllii:

друго осв'Iшъ ПЪСllО;\ШIШ~':':е за ма.ЛР~ОТО онуи .~l'~ll~~O ~~HO

.1.II'lIIOTO

I

•

lIIIгIШllе.

СЪ I!СГО се свършвп.ща 'OTЪHa~ .ап-

~~~I~~~~~~~~~~~~~J~~~~~.~•.~.~~~~~.~ic~.•~L~I~'~~'~lj~~~l~«~"~~,~~~j~~~*~~ Ам. ;21' Ъ1u.
..'

\

'

~:--'.....

-'"

• --

k

-

"Ne\v Jol'k

Нешld",

въ

llздашю, пъ една С'1'атия

отъ

1J;ържа една пажна IIОШIIШ,

Бер.'IИНЪ,
ще

съ

напра·

IЩ год-:Вмо ШIeчаТ."1eIше по' ц1>ла Европа. Но
[ишата БИJlа о'гъ 'аlЗТОРJlтетенъ IIС'l'ОЧШШЪ.
l\Iппалото .'I1>TO, l:.:ога·го Ииператоръ Бнл
КО.1МЪ бllЛЪ ПЪ Осборнъ, сдна вечеРI, ПО:lIOЛIIJ'IЪ

l~ра.ШlJ,ат3. ВIШ'ГОРИЯ да ПОГОПОрll съ IICI:i'ii
Е\онфпденчиално "за едно п'hщо охъ J'iai1:-гол1>:lIa

важность". I~огато ОСТaII,у,ди сюш,' IIlIПlсрато
l~а<щлъ:

"ИlI!амъ

сдпо

н1>що,

косто

с.У1ущана

II

беЗПОJ,ОП ДУШCl.та МП . .иСI-саllIЪ съв-:Втъ отъ Ва
ше ilедичество, 1-сато мол баба II 1-сато чарпца
uа АНГ.'Iшi. Положснието на ГСРI\IaНПЯ е не
rърпШ\IO.

Не ще можс

още година

Д;Ъ.1ЖII по ТОЗJI наЧllНЪ.

да се про·

Отраната I~C щС lIIОЯ":С

да ИЗДЪРЖИ сегашната т'J:;жесть па данъцпт1>,
l\ОЯТО

произлиза

отъ

ОГРОllIНОТО

въоружа

вание.

"СочиаЛИ311IЪТЪ

расте пъ

пропорчии още

по ужаспи. ОЪЮ31шцитn на Герма нил пече И'1'аЛШI
държатъ.

-

пе сн, пъ

със'fОJ1НJlе

наи

да

Францил напротипъ става псе

II3по

силна. Но тя о IISO.i1l1ponaira. Проч.ее абсолют
иа UУЖ,ll,а е Гер.МдllU.я да се воЗnОЛЗУ,1а ото слу
ч.ая аа Аа обявu воина.

"Наii-I\ШОГО ще lIЮГЬ... да Lh. ЗaI~,у~СII'hLh. до

ПРО.1-:Втьта

1892

год."

l~ра.'IIщата изслушала IШП.l\ЩТО.'IНО Ня
lIepaTopa, а ПОС.'I-:В kаsала:
"До I..:огато съмъ жпва, твър,l(' сс падn
uu.мъ, че I\IИРЪТЪ не ще би,д е HapYIjICHb. Азъ
СЪМЪ стара, по ЧУВС'1'ВУПШ\IЪ, че п, .с.l'ВДIIПТ'h
Мп годипи пе ще б,у,джтъ зацапаIШ съ

другп.

lСрЪnЪ пъ Бпрона. Отгопорностьта, I~oaTo па

да върху Вп с ужасна ... ОLштп.J\IЪ за ПI>,Ьс
ТЖ,lIДСШlе, за nС1ШИ господарь, I-соiiтО би по·

uързалъ съ проиsшсстшшта... Въ вс'hJШ c.'Ij'чан т .:
..
, уи ЩО l\Ш I-сазахте мп ПрПЧIIшша пап
Гол'hмо БС3IIОl-соi1СТШlе."

D

събитпе не UП ~IOг.то ;Цп. го повдигне.

lIарЩI-еСI-еото сп

1:':0$1'[,0

nTo!)t).

:ъБII'ГI~е" I":OC~O llСJЩра.'lО
11

шra.'IО "защо.

'

ПОI.ДОIШПЦПТJход'hДlIдапос'llщаВI1'ГЪ па-

:lШТШЩII'Г'В пп. гра ,а РЮГЬ. H'B~":OII О'1'Ъ Т'ВХ',ь,

~!'~П ,~.[~•. "~~ ~n А 11(~~~("J1Ъ}\ИТ~~

ТОЙ 1I бсзъ ;',JВаб-В~еве'ю (зъборспъ, и шшar:.:uо ~opъ ~.J~ШIIуеJl,; ,,~.>3Аа'гель'гь на'rQJ.'аДIШ.I1p-hА',Ь,

••' -

-,.цDЛИТИЧЕСКИИ IIPtrлtдъ

рътъ

донсшш uспосрtдt''Гвенно сж насочени протипъ единстпото 1Щ ита;шаНСI-eОТО ОТС'ICСТПО t
и че чсс.~'о ПЖТII l~Ъ п,ерIща'гз: Св. ПСТрЬ при

пр I3:IЮ, въ J~OOTO трап uа:u'.('JУ~I-eДОШIe'l'О Щ1. пуб- \llЗ ь l' ЬР,~Iвнпе IlTI~ .паНЦ~,1Тn'

Варна, 23-й Сеllте~шрий lS91, Г.

"

Toii се уби, I..:aTO н'hI~ОЙ младъ студентъ,
пъ възрастьта шt cTpaCTIII1T'h 1f.'IЛЮЗИIl, пърху
гроба 1I 1. еДЕНt ,J:':З!Ш, I:':OJI1.'O обпчалъ до 'голI:.:опа, щ)то за HCIXi да МO:Jl:':О да забравп длъж-

1

роба шt ПО~ОЫIШI царь Ae~I~ypII ОфI1черIIIIЪ

ностьта сп п есиеi:iс'I'IЗОТО си.
Въ' своето безграшl'ШО В.1:астолюбпе, той

и има юшга, пъ' I-СОП'I'О, I:.:oiiTO o'r ь llOC1>'1'lI'reлит'h lIожсдас, може да се подпише. H'llI-СОЛI~О
фра:lJ~У~ЮI":'I ПОI-с.1.0JШllЦll пзели II llа~гвсто аод
ПllСЪ uаппса.'IП: "Да жпнnе Папата-Царь, го
всдо ВlШ:ГОРЪ Ещшуслъ, сшшл ч а р!.,1I пр."
Iшто ПДIOЛI върху Iшигата. Дса..:уршш офl.l

между народа, посд'в между рса.'IIIСТПТ В,

полицrшта.! ПОЧП.У,JIЪ сс бой;

сс ПО\!,У,'IJ1 да са на~гври JIодрыю~а попапр'hдъ

MeiK _

ду бопапартпс'гпт'h, между r-слерrша.шпn, меж-

цсръ хпап;у,.'IЪ CAIIJГO

тъющ,

'1'

за'пратътъ п lIОШШа.ть

ЫI СИ.1I10 AOI>:a'lOHa

пъ

IIтаДШlIlс!-сата.
паТрIIJТИ'Ю

ду ПС[l'ШО llп.iiо~IРЪСIlО нъ Франция. Реа.'IlIСТП-

СI~ИТ'В сп ЧУВС'l'на, IШС,ШЛI-С.> щlыа да pacl-e,yi.c3.

като "понъ

СЪ,,'1'ь

т'В в'Врвах:.)" че с 1. НСl'О ще мог.У",Т ь да съСППlЖТЪ РеJIуб"'II[[~а'Га\ п го ПОЗД1) Ш,,'Iявах:n...
А\IOШ~Ъ"; 1:':.1ерIшаЛI1Т Б

се HttA'h-

пах,у, съ негова помощ!> да убшжтъ свобода.'1'а п засдно съ '1"вхъ баlшеi:JIПn, б )рсопгра-

ПШIOВШIЦИТ'В. ПО"lпц!шта РП арсс'гупа.;ш: да
."111 гп подъ с.у,дъ. ЩО)IЪ ф,.I.I,,:тътъ сс раЗIIС
113

ь гра;l;а, llародътъ CII.'IIIO се

lшап'ьд.

нува,'1'Ь: събра.1.П се ОГрОШIlI .. 'rълпи, I~vПТО
1\1,,'1'1. дснь П цh.щ JlОЩI, об~ша.'IJl.'IП, съ lIIY·

чпт'в II ДПХОIВIЦП'Г'В, I-COHTO б'Вх;ь. СИl'УрШI, че, юша II иНс1.ыена, съ шшове: ,до.1У ПОIСЛОllIIИЦI1
ще ВIIДl<Yi'l'Ъ ПОДНОВCJiъ С,J,ИIIЪ iюlЗЪ llторuй Т1,! СIП,рть на п,товет'в! Да ЖI[!.J'ВС чарн! Дrt
ДеI~е'Шрllii, 11 чс още псдпъжъ саблта щс ста- ,IШПnС Ита.шш 11 нр. ГОIIIJ"II1 ГД'В'1'О CBapliYi.T'I..
по гocIIoAapI~a па Сl>ра!IЦI1Я, за да иог,у,тъ да
сп разд'вюжтъ псiiШ1'Г'В пмущества.
Републш~п.та б'ВШС въ опаСIlОСТf., Европа :lIO~ШШIC да БN,Д С тдаспtY.'l'а въ едпа поi:iна
отъ тоза че.'IОП-:ВКЬ, nлюбенъ въ ДСI:.:ораЦ1ШТn,
въ СПО.'Iетпт'В,
llJIT-В

пъ перата,

IШС.iаждешш,

1-СОГОТО

II

пъ

едипъ

чувстнсндържаненъ

:I!,У;Я~Ь парuчаu!е: I~афе-ШантаIIСJ-СiI Оенъ·АрIlО.

ВСПЧIшт1> неГОШI ШIД'ВЖДII бпдохж съса
папа отъ здрашш разу:мъ на фраПЦУЗСI:ПЛ на·
родъ

II Toii

НУЖДА ~')
У.

nС"'Iш-со.'1'Вппсто, I~oeTO

ТО."шозъ обпчашс, бсзъ пари, които по-напрnдъ
по."Iу'шаIПС

отъ HC'BI-C'Y'A'I, п КОII'ГО харчешс
uсзъ C:llnTJ~a, п ПОТЖllалъ въ дъдгове. .1-1\:11п'hСIIIС съ сдна жена, IСОЯТО б'lшrc раздn.11I.Ш
съ псго властолюбlIви'г~I, му съпища 11 ТЯ
:l1Y pIp'!,.
Безъ час'ГЬ 11 безъ '.'IюбоВl>, без'Ь отс'юство 11 бсзъ СC:lюiiстпо, огорчснъ отъ разоча

нс 1Ш'hющъ llII'ГO еДШIЪ б."Iагородснъ

1I,\са""IЪ, 1-соi:iтО да lIIУ б&дс за Ч-:В.'IЬ на ~юшота,

T"ii сс уби.

НВОБхадама ало и ОБЩЕсrВЕНfIЛ

остп.пж УШI3сuъ, пзостаВСIIЪ, пз

б'hгпанъ, ."шшеuъ отъ

I роваIIIJЛ,

ПОL~Л<)ШIIIЦН II ПОllонст1> сс llCIIОСЧШ .'Ill изъ
:lШШl[ душш. И,ra.;rо 11 бой, по работата се
УСШlрИ.ш, бозъ ССJНIОЗШI IIсщасТШI. ilаТJII~аш\
потрnпсра.'IЪ О'1'Ъ страхъ пр'hдъ паРОДlша
гп'!,нъ, по ТОЗlI ПН,ТЬ Сф'l'ШIO СС отърва..ть.

За Ilнб'hгпап!,е

на ПСllЧIШ ТIШ пснростеш[

СI:СП."IоаТ!lЧШ1 на наШIIТ'h парн о'гныIьь 11 31"
да шra 11 едпа IIО.на за оБЩ'JСТНОТО, пу"':.
ДНО

с:

1.

Да IЩ;l,адс.G ь.'I1'.\РСIШП Червопь r~pI>CT·I..

еДШIЪ .'IOтарнепъ

uаC:lIЪ,

но да нс сс

дон'nра

продавапьето па
би.1етат'll отъ тон З3.С)I'Ь
осв·.lшъ на сдна л'i,стна Бl>лгаРСlса баш~срCI~'.\
тъ РГОПСI~а I~;l,ща, I~OHTO бн се зад.1Ъ~Юlда, що'l'()
ПСIlущаньето на пфш бн.lетн да се ПРОДЪoi1ж.ав3.
пъ

заВПСIIИОСТЬ

о'Гъ

тъ рсеньето на

таюшзито

Стр.

"

"
билети, тъй щото

8CWUiJ,

жмающuiJ, да .може

.да се адобива со .лотарuеm;

бu.леmz по uo.лtuнад

"ата

u;ima, I<:oeTo би отнело отъ ':1'oн видъ

билети спеl<:улативний характеръ, и би отстра
пило

онан

вагуба, коато

прътеглатъ

днесъ

'

Разказватъ

има гол-Вмо съпротивление противъ даnаньето
на патента II при IIСТIIчанъето на срОRадму,

нип,

съмнително

НИ за

,

е

се поднови.

да ли ще

-

Ерок 18.

ЧЕРНО .МОРЕ"

2.

ПраnIlтелстnото земе подъ внимание

ано
.

тоВИ на-

жепъ пр-ВДм-Втъ."

heB-ВрОЯТJIИ

ЗJlоупотр1;б.JIениSl
З-

раздаваньето на ПОМОЩIl на rJlаднит'.ti смени.

Dh.
f'

Ц:ВJlИ тренове, натоварени съ храни и па3l1ач!

онъзи нещастници, БИJlе IIзчезна'iJlII lJОЩnо

вр:Вме 6езъ НИI~ква cJli>Aa.
!
Въ н-Бкои м-Вста се нам-Ври въ раздаденото ~Ii~o
З- сенъ п-Всът.ъ

гипсъ и АРУГИ съвс-Вмъ вехран.,

'и

R

l'

опъвп, IЮИТО еи купуватъ подобни билети по ;;_~~~e::::::SS:~===iE~~~======7?===='=~~"

CM'''i

тЪхпата впсока борсовпа (т. е. пазарна) цъна,

теJlНИ вещества. Това наи,вече пъ
азанската Убер,
ния. ОБВ1Jн,nватъ се въ това чиновницитi> отъ ВОМn

жато,

тета за помощи.

наедно

съ

увеличение

чис.лОТО

на

из

ПОСJli>днит-Б

.дадени тъ би.леТJI расъ.лъ бии фонда за печал
бит-Ъ. Устроений на таКВИ5Ъ начала лотарпепъ

паемъ,

особенно

31<:0 номиналната

цъна

депеши

Россия сж обезпокоитеJlНИ.

отъ

Въ

вжтр1;Шностьта 81

Новгородъ

J,аРТОФt

ПО скiYiПИ отъ nбъ.JIКИТ-В, и храна за добll'rът,а .JIИПСВ~

на

Пр-БАJlагатъ' се за, продань l~OHьe, по 4-5 J1eBa еди~

E.d5. ТР~III.:в:и:

бплетитъ би била ,и даже само nеmь дева, бu

ldОГЪЛЪ даже да служи Rli.TO поощрение за

_

а маJlКИ кончета по

Н. Ц. Височество Rняза е испраТИJlЪ на

0.50

стотинки. Употр-Вбявзт'Ь

Фуражъ СJlайата, I'ОЯТО още е остаlIЖJlа по ПОКРИВи

спестаnанъе заради купувание на билети, и бившия МИIJИСТрЪ на Правосждието, Д. ТОН'lо~а,

т:В на RОJlибит-Б пмъ, По
много IIЗJl1Р-В.JIИ говеда.

оrrъ вр-Ъдите.лнит-Ъ послъдстшш въ смисълъ

Правите.JI.ствеННИ1'i> праВИJlНИЦИ, направени ~
цiмъ да се помогне на ce.i!eH}lTiI, правbl'i'ГЪ ПОве~

ВЪ

всъкии

случаJf даnалъ

раввинанъето

на

би

ажиотажа,

МИНИМУJ\fа

само

като

и

при таквивъ vс~овин на лотзрпинитi> билети,

о!

рескриптъ, въ ltOЙТО' му изразява Височайшата
прпзнате.JIiюсть.
_ Въ идущата

сессия на Народното

и
,

Събрание

правите.JIСТJJОТО Щ-В.JIО да внесе законопроектъ за пен-

сиит-В на ЧИНОВН1щит$. Споредъ насъ, ТIJКЪВЪ заRОНЪ

:все ще тръбва да се гл-Ъда като на една 01Ъ е JICTJIНC~a FJжда за чиновничеството, защото то ще

Ерзiiнитъ м-Ърки, къмъ IЮИТО по H-В.I~oгa при-

знае че ИJl!а награда на старини :;а чеСТRО С.JIуженье.

:въ областъта на кредита; за топа,

за да се опр-вд-в~bl'i'lЪ пенсии на чиновници, естест-

,
у насъ и единъ д'О1 жаве1l'l'J,' .1luхвО1l0(НО-ЛО7'арu-

ве изисква се и да отговарятъ ЧИНОВНИIIИТ-В на
on'pi>Ai>MHBoTO и:мъ чомжение въ чиновничеството.
За'JУЙ, не ваМЕра .JI1I )а8 l!JЖДНО правит:.JIСТВОТО да
постави чиновничеств~то на една ДОСТО11на висота,
1\8'JO опрi>д'F.JIИ прi;дИ: 'Това не наРJIlIИJIIЪ редъ за назначаванье и уво ..'IIIяванъе 110 д()стои'Нство? Знае c~, че

б-Ъгnатъ държавит-В, 01<:Р4У,жизта Il общинитъ

П. Же.лате.лно би БИ.10, да се lJВдадiше

еu?>

BOnl?;,

на пр., като сърбскии, га който

говорихме по,пр-Вди, като ее спрi>дi>ли, щото

ю,iната на BC-ВJ\ИJf билerrъ,;щ б.;v;де най много
AoaAeUZb дева (iшо не се 'вамъри Ба сложно
Д аже СЪ (ще по,малва ц-Вва).

ПЕча.лбата

на

OaM~ едно нi;що Н:JJlшраме за умоВстно да притуримъ:

венно C.JIi>ABa да {е рЦепр-Вд-Е.JI1i\>.ТЪ т-В (чиновницит-В)
на K.JIaCCIIBe, раЗI'ЯДИ, ~a за да се установжтъ K.JIaCCO-

у

насъ

има чиновНJЩИ,

назначавани

въ

веИЧIшт-Б

ДЪРЮ}Баrrа отъ то,я заЕМЪ би :М( гла да се BpiJlJeHa до сега, Ее ПО м1;стата СИ. МIН',JIИМЪ, тр-Вбва

опр-Вдъли отъ

f

аконодатела за НЪRОЗ специ-

а;лна държанна нужда, на пр., ва фОНдZ, отъ
жойто да се ПОl~риватъ раЗНОСI(IlТ-В Ба народ-

f/U flВJl(жеll'll.н, правяни пръsъ H-ВКОJlIЮ години
-в

впред'ь ВЪ пn·главнит

окр.;v;жни центрове на

страната, или за фондъ, lюiiто общо да слу-

ЖП ва извънредни

нороД'Ни 'Нужди, като за
OTi него би се пос'1'авовило да рi>шава пръдваритt'лво Народ-

I!С':Iша Естеглена сумма

'Вото Събрание; беаъ р-Вшеiше отъ което фонда да продължава да стои' въ

Б

ЪJlгаРСIщта

HapO~Ha БаНJШ на теRуща лихвенна C:rtliTЕа и
""
(,
','
':
n"'щит-Ъ У насъ fa гол-В и печалби, не би

'да се прi;раБОТИ и З~$она за ЧIIНОВНИЦ1l1-В.

,..
_ ИН.JI'Fз . ш сж,j 3-й броЙ О'JЪ РуссЕ'НС:КИЯ ,,} '/U-

mеJlСКИЙ Другаръ" и I'f-й брои отъ "ПедагогuУМ7>."

nyf,)lIIJ'JBa У~аза, съ
.ileBa за довършваньето на една държавна винарска обращова
изба въ ВЕДllВЪ. _ Хва.JIЗ на правитеJlСТВОТО за тжзи
б.JIагородна инициятива! Тил J1eBOBe хващатъ м-Встоза
-

rДЬ'f!жаве'Н7> ,ВiJС711llИН7>"

КОИТО се разрi;шава ~редитъ отъ 60,ООИ

за вече "ва

4'

ЦариградCIШn в.

" ови'Нu И3.J1И
м
пжти въ сеДМJщата: в.;, вторникъ и петъкъ, съ ц:Вна
.JIeB3 годишно.
_ Изв-ЕСТНJIJl г.·~Xp, Г. Дановъ е ПРИГОТВИJlЪ
1 80
AOЬ.JIra и 1 м. 30 СН'] • широка. Автора на KapT~Ta
БИJlЪ г. А. RРИВОШllе ъ, Г.JIЗВНIIЙ топографъ при 1 е,'~Il.ftЩ.+,~, ,:', ,..а \\..(jJl",}, 201125 .i!eBa. Щ-В~~

j15
IП. ва, JJсец-в.лОТОУДОJ~!етнорен 1Jе на жаж- ВаРТ!1 на Б"Ъ,.лгарИJJ. '~Ъ rOJl,oВM1J,н,а,:

~O!

би;ло, },fИС. r , вл-В.да се ,.стро,яваше ВЪ,
1и ъ

'·РИ$'1[.;(JiшЗi',\ (~а-:п-п~д:4с ' ;'

'

С

0-

.. "

()ТЪ Дружеt'N.'ВОТО "Св. Rupu.llz и Методии,

подъ l'аранциа на СТОJl}IЧНОТО ОБЩИНСRО
Упраn.1ение ва въ полва па ЦЪрКВllТ..в и учи,
б
Jt.

.лищата пъ неосно одеНЕТ'.u части на отече~твото ни, като се опръд-Бли, щото ;лотарии'Внт-В би.лети ,да бж,дж.тъ' даже и по nо.лО8'Uuа

м. сантиметра

'
','

taa лотарии наnънъ.

Варна, Ангустъ 1891. .

оеаГ.1авена "ЛотаРllИТ-В",

"Нии напълно

писател,я

на

горнии

ВЪ

пише:

спод-Вляме

мнi>нието

на

Ч.1енъ ва лошото В.11lа

ющия ни агент'Ь, за

/i3 можемъ Аа ОТI'риемъ
ньето на B-ВСТНИItа д~a ""'ТИ въ седмицата.

-

В. "ПJlовДU6'О" утвърждава, че И"ущата сес

сия на Народното'Събрание ще се отвори не въ Тър
ново, а въ СОФИЯ.

I

-

В. "Свобода"l оБЯЕJJва дадеНJlТ-В помощи отъ

окрж,зит:В за, дружеС'l':100ТО »Червений Връстъ" и до
бавя, че такива помощи не е изв-Встно да .ilИ сж, съ.

бирани въ Варнепскq, СИ.JIистренско, СВИЩОВСI'О, Лом

06-

въ Народната
Банка ПОМОЩIl дости атъ до циФрата 11,614 J1eBa и

Еоато праПЫi ТЪ IШ частни граждани, псичкото

ско, Видинско. Вюстф' ДИ.JIСRО, ,Хасковско, С.?Iивенско

11

Бургазско. СЪбраВJТ:В

щестло страда много отъ парuт-Впзнос,яни отъ

30 стотинки.

страната отъ тю;:иnа дружества, ыоито пари, ако

-

БЪх){. посnлтеIIII на индусrrрпа.'IНОТО Iшзвитие
}Ш ст'рзната, щ'] ХХ, да ПОnJJЛПlihТЪ СИJIНО

Ба

IШОIIо1tl1lчеСI,ОТО й nЪ9Д1JГ~,Ш е, Ако ПIШ'I)"рШI1Ъ
при топа нравстnеПJIата nonpf да Ба он-Вsи, I;:ОИТО
'ЧjЪSЪ участието сп пъ 'I щ;шш DI,-ВДПРПЛТШI

Dзгубnатъ желанието да (:е по:мпнула'IЪ съ
работа и трудъ, ППИ nИЖlщме 1;:0.11;:0 оГl-oblна
е ппгубата отъ подобни др) жества. Има
въ I~ЩIТО SaI,ОIПlТ-В Сл:' съnс-В:мъ про

ва таШIlЩ, дружес'JJнt, Въ СъеДJlнеНllТ-В

ДържаВ1I на Амершш sапр''nтено е да се но

СIN,ТЪ по ПОЩ~lта' облnлеНШIта на .10таРПJl;
даже в1ютшщпт-В, I\'ОИ'l'О печататъ 'I ашша

оБЛll~СJlШI, lIЮГ4У,ТЪ да се ОТХllъргатъ отъ по.
щата. Има само една дършаllа пъ СъеДllIIе
IПl'.г-В Държаnп въ Амерlша, rшпто с продзда

патента да работи тюсоnа дрУ;f,естно нъ пръ

дt.ЛJlТ'В й ва огромно Iсо~ичестnо парн, но
'.r.."зи държапа с стаНN.ла пр-Вдм-Втъ на Уl'ОРЪ

lrte~I~/r.y .л.РУГIП"h

И дажз пъ ОII,\-'ЗЪ

из(\ава

.10тариiiнu

дружества. Arco остаВIIМЪ на страна вредата,

ДЪРl\'аnи,

агепцин, а

ГОВО.il!diТЪ да ПJlатbl'iТЪ, БИJlО направо, БИJlО на пжту'

своз статия,

lIие ВЪРХУ общестnото на ташша

'.rlШНИ

!

,

новъ 0'1'-

l\IOJIИМЪ г. г. поj~уЧ:ающиТ-В в1;стнпка ни Аа БJl:\

Е. Р. ВЪРХУ тжви статия в. "Зорuица"
(брои 39·И ), като ваеыа отъ 15-и,я ни брои
за nЛШJНието на лотариит-В,

haM-ВРИJIIЪ м:Всто.
j~,
По тж,зи сжщата причина не даваме
Д-ВJl'Ь ва теJlеграммит1> отъ I BaJl1tallC1taтlf

правимъ ИЗВJI-Вчения.

Ир. Ив. мирский.

дыl~аl1аa

Духовенството и то много страдае. ВСПЧIшт-Е Ai~
етоштъ въ sастоЙ. Новия заемъ отъ 125 JlIИ.JIПОна Щ
бжде, Rапш\ въ океана. Въ Ноемврий Г.il:lДЪТЪ 'щiЦI

да дойде до краЙНa'J'а си ТUЧКfi. СеJlенит-Б HeГOДYBa~
за поведени~то на правите.JIСТВОТО и за явното ЦВI
нокр'Ьвпе на Цард, който още нищо HP е да..1Ъ O~

себ~ си З8 ;~a имъ помогне. Отъ нт,RОИ ОRОJlIШ n~
Саратовъ, Сата ра и Вят~а пристигнж,J1И въ МИВи
стерството рtше1tИН на сеJlенит-В, въ които облвпва\'!
че ако ЦарJ! нн имъ' ПОJl10гне, ще се р:tсправятъ сащ
Т-В прибавятъ, че сж чака.ilИ вече много, 1,01':''1'0 Цар!
и чин овниц~т-В му :11, ивi 1IКтъ въ раСRошество. ЫИВИ'
стрит-В се БО1i\>.ТЪ да оБЯСIJIi\\.ТЪ това lШ Царn, Jl.Щда
го ПОМО.JIЫ>Тtь

да помогне

отъ чаСТНl>та

си кесия.

Най ВОВИТ$ св-Бд-Вниn l~азват'Ь, че има.:l.О веЧI
частни СМУ1'ове въ ЕкатеРИНОС.JIавска, Нпжни·Новго
pOAcRa и Rазанска Губернии.

\тъ Балканската агенция.
Ро л.нскиn наСJli>дникъ I1ринцъ Фердинаl!Д:

СТОрИАЪ на i>рение да се ОТRаже отъ на~J1:ВДСТВО!
на трона R
ПОJlза на брата си RapJla, С.JIужащ'Ь R
каваJlерия~а:

на държавата.

~ Русс ,ия каНЦ.JIеръ. Гирсъ. щi;J1'Ь да ииа СВП~
дание съ
fащшзъ де-Рудин и ВЪ Мон за, Ита,ш
днесь.

на брой. Така боВхме принудени да направимъ и съ

статиnта "RaKBo Аа правимъ", па и съ ДРУГИ, закоито сме об-Вща.JlИ да Д3АемЪ.-Всичката причина е, че
в-Встпика ни, :като седмиченъ, не може да побере всич

за 'дабж,дж.тъ достжпни и на наи-б-Вд- RO, по причина на теkущит:В въпроси и новини, за
впи бъ;лгаринъ. По тоя нА;чипъедва ли би които (напр. "ВЪНШВIII«) пакъ реАОВНО не можемъ Аа
,

с-Вме за с1;енье, така щото ГОJl1;J\1И пространства p~
ботна земя стои незас1>та.
Въ много JI11;ста се е ПОЯВИJlа ВОJlСIШ ЧУI!I

,
- Ро~нския Президептъ-Минпстръ ГeHepa~
ес o~. е....!!'.Е!IЖ3Ъ .,_~~ .В,g~~;ЩIЦЪ _OT~.M,OH~
Аа бжде '3това за 1 p~ ДаЕЬ до#храя на )f.OКТОJlJВРИИ. . Ф.JIО
rAiiT~
б1;ше , таНЖJlО свиждание ~ежду РОll!жl, fПЯ
_ RaKTo виждатъ читате.JIИТ-В ни, нашия под- Ита.JI.ИЯJIСЮЧI Rрмье.
.
J1ИСТникъ "Строшената ЦИГУJlltа", тоя тъй поучите:
J1енъ за МJlадит-В съпржзи расказъ, OTJlaraMe O'r'Ъ брои

Jletn,

се ивнас,яли вече пари ва ;Дотариини ваеми и

отъ RO.JIKOTO добро. ИJlIа ГО.JIт,JlIа БЬРI,ОТJIЯ, защо~
разнитт, министерства издаватъ противор-Бчиви за~"
в-Вди. ВJlастит:В почватъ да ОТR8зватъ на ce.:l.eHI!~
материа.JIнатв. подръжка, и даже снаБАЯlJанъето lj

наПО.JIеони и ще ДаА&ТЪ на съкровището грамадна

-

се намира

SJlO

J11JXBa, защото ВИД1Jнёt>о е съсипано ОТ'Ь ФИJlОI~сера и

Ааже е заразим със-Вдит:В СвИ.

пжтищата

11

ПОJlУЧ('НИ

})-Вхме съоб и.JIи, че

OROJlO 70 БЪ.JIгаРСЮJ д оВ 

веlIКИ сж постл.ПИ.JIИ въ Френски JЧИ.?lиша въ Цари~
градъ 11 П(ЖС,)lIJхме

4а се

ааИБтсррсуrа

IJаД.JIi;жното

1I11;ето (;ъ ПРИЧИНИ'J-В,1 ПО :които се пр-Вщбр-Вгватъ ва
IlI1и1; ДЪВIIче('ЮI Г:ИЩ~азии. Сега Чf'Iемъ въ "СооБОl{а"
пиоlО отъ единъ, виIи се, вi;щъ по ТОЕа писачь, че
"ЕС1JЧ~И

ИJlИ

ки, :КОИТО

повечет

пропаднж,.ilИ

по сдна ИИ по др)та

да IJвучава~ъ

('ерnоЗJ И'Iт,

на испита ученич

ПРИЧЮJa

П}J1;Д1>I1;ПI

БЪ

ве могжтъ

гюшазията,

ОТnШIТЪ по еДВА - A~i> години въ тия УЧИJlища."
- Отъ Шумев[ь ни t'J>общаватъ паRЪ за по
жаръ, KoilTO УНИ'lТС~;И.?\Ъ три' ДЮГЕ'ня.- Имаме пра
во Alt чакаме и чз~аМе да' чуемъ, че О(ЩИНСI\ОТО ТЫ\IЪ
УпраРJlевие ще се за~ОIIИ вече серИОSRО за да състави
еД1Ш AocToi1Ba lH'~,a~Ha "оманда, 1'а да мrже Аа от
БJ!е 'J'оя неУМО.JIИJlIЪ iОСТЬ въ стария ГОJli>мъ градъ.

------;--

.
ВГЬ:В:IIIН::и:.
ГЛАДЪТЪ
ВЪ росеия
,
i

!)усскитi> п ПОJliШИТ'Б вт,СТII1IЦИ, l\'aTO говорlzYi.ТЪ

за МII3IJрилта, I~ОЛТО върJlува въ И'ЕКОИ РУССЮI губер-

,::rм1:ъСТ:В:::И:

Г-да' Радушев." & Нейчевr. сж ОТI\РИJII вl

града ни тия дни даракъ за В.JIаченье въJtна, AHГ.\B~

ска систем3j' съ машина, която се кара съ' парна С\

.JIa. Поже.JIаваме усп-Вхъ на тия ПрИllfт,рни прт,дприеl:

чави г-да. ТоБ сж прит:ВжатеJlИ още и на пивна псодm
ФабрИRИ ВЪ' града ни,

Г-нъ ДИМО 8датевъ е ДОСТ:lВИ.ilЪ въ ПРОВj

дия дв:В АНl'.JIJJRСIЩ машини за чеПRанье 11 В..1ачея
ВЬJlна,

-

Над-ВваJltе се, че подобнит-В заведения IП

се старз1i\>.Т'Ь да

отговарnтъ

ОТIIсТпнпа

на насеJlението и по тоя начинъ
отъ другад-Е.

да

на

го

НУ$ДИ,

ПРИВJ!lЧЗI'\

- Гроздобера въ наший градъ вече почн&, Гай~

свирни

11

п-Всни съпровожда тъ корабllТ-В съ гроЗДЫ

Надъ гроздьето се поставnтъ всички ссж,дове, съ Ба'
Ито се е <:ъбпраJlО

гроздьето,

а

надъ

T-ВХЪ _же~ИI

и

дJща, работници, KOJlI\OTO побере ПР-ВJ1ЪJlнеНИli кораО$
Чисто гроздье - добро вино! •..
- ХJI-Ббарит-R въ града-вече единъ по е,i\ИНЪ п~i

К.ilанятъ ГJlава подъ заповт,ДИТ1, на Rиетството, К&т

пъкъ отъ своя страпа иска матеРIIЯJlЮ1 осигуревi14
за бж,джщето Подчинение. ОБЩИНСRОТО ~Tправ"евпt
1шзватъ, ще държи за всоВв:ога една пекарница, заР

вади проба (образецъ) за продаваемиn отъ х~tбвр~
XJl-Вбъ, - Ако държи добра СJl11;тка въ тая прооn]
пекарщща,' Вметството ще JI10~ие вс-В!\'ога да зязеJ

ПОJlОЖИТ<'JIНIlТ-В цт,ни на ХJl1;бътъ въ града. ТВ1\Ъ

J'ОПТрОJlЪ е ПО.ilезенъ, още повече като lIIоже АЗ ~
l~OCTYBa IП!ЩО на общината, ЩОJlIЪ продава пзраб~

ния х.?\-Вбъ Въ истинс:ката му СТОI1НОСТЬ и на самП

ХJl1;бари.

-

ПО.i1УЧIIхие снощи една статия ,,1tiЩОJ//(II)
jlsl

JИU в'Орху CKop.1larml1lama," но, по причина, че

РIlЯ.ilа б1;ше вече сбранъ, остава за CJl-ВдуюШПJl fI~
,Автора, г. Д·ръ Г(?ОРГIlЕ'ВIIЧЬ, като 1,0HcTaTIIpa, че
града се е ПОЛЕи.~а заразитеJlЕата тжзи БО.JI.i>сТIi.

ва МН:ВJlие') да ее затворы~тъ забавачшщитт, п уч~
щата, въ чоито се приематъ Д-Вl'а до 1О ГОДПIIJпа
расть.- Считаме за ДЪJlГЪ' 'а спом-Внеыъ поне,",.1
f

това за сега, за звание ва 1,0ГОТО трiбва,;~

-

>

qНЗII день, ьъ ВТОРIlИIСЪ, се раЗГJli>$)&

ТУJ,ашпия Оыр. Сждъ I1нтересспия процесс'ЬН8.
р;V;Жния Съв'г,тъ съ ГlJъцrшта в,г,РОI1спов:ВднаО{

и Гръцн:ото )'ЧПJtIlU\НО П:н,:тоятеJl<:ТВО за ~aB',

"Св. RОНСТI\RТИВЪ," 3:1ДЪ ВарнеНСЮfТ:В .ilО8ЬЛ{Гr

неllЪ на 110,000 J1eBa, Съв1;та се Зl\ЩllЩl1 В8
Русеенекия аАВОЩI.Тъ г. Д-ръ Вач:овъ, а OTS-1l1:
оТ'Ь аДВOIсатит:В г. г.

1\:1.

ПаНJlчеРСКII 1t В.

Брой 18.
---~~~~---~-

.

leIJa. ДiзJlОТО се ОТJlОЖИ за. да прiздстави докмате.л
тва llщеца, че ГРЪЦII:ОТО УЧIIJlИЩНО НаСТОJJте.лство

ВJlзд-};е и

се

ПОJlзува

~TЪ

t'ПОрнил

мъвастирь.

Ще

ържпмъ читатеJlит-Б си въ течението на 'I'O:I важенъ
Iроцес~ъ.

. -

ВЪ проВдпос.л-БДIJШI СИ брой б-Бхме пом-Бсти.ш

~АIJЗ статия »в~pxy UСКoII'Ю 1 Iва'Ньеmо 'На у'Че'нuцum'lJ оm'б

/чu.лuщата • въ която раЗГJlоВждахме

една,

С

споредъ

'8СЪ, несъобразность въ заКона за УЧИJlищат ~ и да

;a~Me свои раЗМИШJlения. 1'жзи невинна статия въз
iYAlI..'I8 неУДОВОJlствие въ нiзкои отъ тукашнит-h дър
!'звни УЧllтеJlи,-нtщо, разбира се, твърдоВ възможно,

lащОТО всоВки МИСJlЯЩЪ има св ол ГJl-Бдна точка, но о
~обенно едllНЪ отъ тоВхъ, името на I,OrOTO никакъ ие
IИ трi>бва (НИЙ се Rанимаваме СЪ У 1щmмь, а не съ
luчность •••), се ВЪЗМУТИJlЪ до тамъ, щото въ го

JТИ..'Iнпцата "RомеРСИЯJlЪ", въ вр-Бме на вечеря,
IIрИС.iYiтствието

на Jllща, КЪМЪ

,\а има уважение

КОИТО

и, въ качеството

чувствува стъспеllие,-напаДIJЖ
аи за Т.iYiЗИ статил

Аа се оскърби

си на УЧLlтеJlЬ, да

Редакторъ- ИздатеJlЯ

отъ таI,ъва -lllЧНОСТЬ

РеАаКТ0ра ЩЕше

въ

тр-Ббваше

съ еДllНЪ чисто хамаJlСКИЙ езикъ!

110 rJlaBaTa,

съ CTQ-lЪ

той

както

и да отговори

за JIIинута му ХРУJIIНЖJlО,

да бжде за ОС.iYiжданье и C~lЪXЪ, За

щото бl1 БИJlЪ~ Г-lупавъ. ~атуй не е работата въ оскър'
б..'lения, а Н1111 се питаые: не ысжеше JlИ тоя учвте-lЪ,

катО Y1lumeollb, да се впр-Бтне, щомъ го е З'lинтересу
ШlJla ТОН,О'lЪ ТdiЗИ статия,

ВОПO..'lожви

ВЫ'-lЯЛОFС

да напише свопт-Б протп

(аl'О :може да

ги

има,

ыакаръ

Аа 'l'ръбва да ги има) по ЬЪПрО('а и тю,а, по единъ
ДОСТОJl-Бпенъ за ПОJlожението си начинъ, да обори

I1

....:,,~T~IE~P~H~O~M~O~P~E~"~

~~:t.~3::..._
T~ •

Ч.л. 9. ~АкцпоперlIт-h на Дружеството отговарятъ

Саыо съ СТОllностъта

распорi;ждаНIIЯ. Kal,To и на р-Бшенилта На г.лавното
събрание на акционеРИ'1'-Б, nзети съ бо.\ШUНСТВОТО на

ПРИСЖТСТВУIOщитоВ

став.лява отъ едно .лице .. Дружеството припознава
саыо еДllНЪ прит-БжатеJlЪ на акция.

Правата и обязанностптоВ, които в.лоВче с.лоВдъ
себе си BcoыIаa една акция, пос.л-Бдват'Ь л въ които
РiYiц-Б и да сл иамира ТВ.

ЧJI. ]:? НаСJlЪАНИЦИТоВ II:"lИ I,редиторит-F на АДИНЪ

ва и ц-Бнности, нито да ги секвестиратъ

непр~ы~нно е разбра.лъ, че основанията ва статията
С'У' ИСIмючванията за 'Неnоворни пр-Бдъ св-Бта прос'.гжп
&И,-ИСR..'lJOчвания, КОИТО по н-Бкога ставатъ и за кефа

само на н-Бкои несъвършенни учите.1И и по тал при

година

достигн,у,хж

ДO~Ta внушите.лна

Ч.л. 13. ДружествеНI!ит-Б капитаJlИ за да бж

гонещ. б'f5га".
•• Ний още не сме' ГОВОРИJlИ за не
"съвършеннитi>" учитеollИ ('1'. е. какво разбираме подъ
Аумата несъвършенни, 1,0JlKO може да има такива и

МИСJlИМЪ За такива), а говорихме само за nр-Б
Аътъ чр-Бзъ проВдоставенит-Б t-Бм'Ь права, като г.л-БАа·

KaICBO

ме вевъспитанит-Б
.ли,

че

нашата

у насъ ученици. г. УЧИТeJlЛ

редаl\ЦИЯ

.qj!1-:дi;Jl'I(М:Н-@fC~J!

I?a

мис

изучва само неговата учите.л

Н«

М"УОГО нескромно! Ний сые увоВрени~ че поведението
ва: тоя учитеJlЪ

въ гостипницата

е nОСJlУЖИ.ло Еа раз

СiYiAJIивит-Б хора, като аргумецтъ за още ПО~СИJlПОТО
ПОДI'рЪп.ление на"ашата статия. Ак;> б-БхiYi учИте.ли
ТБ все такива, горко му на. Закона' за учи.лищата !

жество "България" въ гр. [Русее.

Да застрахова противъ пожаръ вс-Бкакви дви
жими и недвижими имущества въ БъJlгария, а именно:
. ]) Да застрахова и презастрахова отъ пожарь,
еКСПJlОЗUЛ ОТЪ га,,'Ь, парни ~18ШИНИ и повр-Бдит-Б,при
чинени отъ гръмотевница, на движими ИНАДВИЖИМИ

имущества, на на~матеollИ, СЪСЪДИ, "епозанти ceI,Bec'ra~ори (по СЪГJlасите.ленъ И-lИ сждебеиъ роВдъ), антре
позитанти 11 въобще гаранции отъ всоВкакъвъ видъ.
Да презастрахова и да ПРИЕ'ма презастрахова

2)

Пия отъ други м.нстпи ИJlИ странни Дружества.

3)
пил

Да застрахова

отъ

приходи,

отъ преставаIIИЯ

происходящи

отъ

IIJlИ .лишава·

пожаръ

п.ли екс

витеJlСТВО, БЪJlгарски СЪКРОВИЩIIИ бонове, оБJlигации
на ВЪJlгарСl,ата Народна БаНI,а и t>БJlигации на гра,'\"
CRJtt-Б общински съв-Бти въ DЪJlгария.
2.) Въ заеыи обезпечени съ цоВнни книги, озна
чени въ настоящий

25

% по

ч.ленъ подъ хо. 1,
AOJlY отъ дневюiя имъ курсъ.

смсБТllата

Бъ купувание на' движими имоти.
4.) Бъ купувание на цънни книги,

съ

3.)

издадени

Романия, Руссия. Австро. Унгария, ФрапЦIШ,

БtАtжка: ·Др~-жеството неможе д:\ дава
ваемъ

по вече

отъ

една

чр1ззъ нещастия.

Предоставл ся на б-lагоусмотрението на Упра
ВИ'l'Е'-lВlllr съв-Б'l ъ на Дружеството да рiJшава, кои
застрахования

ЧJI.

5.

Застрахованията

ва еДIШ

ще

ся

застраховаТЕ'.лна

Въ CKOl)o-издадеН!l1'а сбирка отъ МОИ11: С1'ИХОТВО-

дtли прtвода ми на франпузския народенъ lИМНЪ _

М,

аРСeollьевата*), ИЗllfС'l'епъ на цtлии просвt1'евъ свtтъ.

да

упра

пзвьршватъ

теJlпа

с.лт,дъ

113Д3ВI1IJието

на

една

застраховате.лна

ПОJlIlца, СЪГJlасно съотв-Втствующий ПраВII.ШIШЪ.
Ч..'I. 7. АIщиит-Б ще бiYiД;у,тъ на предявите.ш (ан
porteнr) и ще БЖАЖТЪ отръзаВll
съ t\очанъ

отъ еДllIlЪ регистръ

(маТIШ).

т-в ще нослтъ НОl\1СрЪ по ръдъ

1l I,УПОIШ за 25

СТвеНlIИЙ печлтъ.

Отст;у,пванпето собствеппостъта па

аЮI И ПТ1,

ТЪхпото обращаIJJlе става ЧР1,ЗЪ просто предавапие.
ЧJI.

8.

ВС1ШО едпа аIЩIШ П~Ш

право

и

на съраз

и'1рна часть върху притежанието па ,дружествеПIIПll
аКТПil'Ь и Дружсствепиитъ печа.лбll

едно отъ мвогото

имена

на

(Пр'/;ВQ()а.щ)

КНИЖНИНА
Гражданско учение и.'щ

читанка

ва

.~(a.Hum'f5

тавена споредъ llрограммата отъ 7-й Сеl1теМВРШI

N.

Н. Г. стр.

1885
135. ЦсБна 1 .левъ. Търново.
'1'. с. Фъртуновъ. 1891.

СItоро.печатница на Х.
По-ыинж.лата пед-БJlЯ ставах.еУ. прuеюшт-Б испи
ти въ всичкитоВ l'ШdнаЗИIl изъ ЬЪ-lгария, а въ това
число

и

нандъ

1."

въ

тукашната

гимназиSl

pCaJlHa

За да' се приематъ въ

1

зията, ,)'ченицит-Б; кои'.гО ИДdiТЪ отъ IV отд~.ление,
тръбва да дадiYiТЪ испитъ по БЪJlгарсюш ЯЗIlКЪ и по
см1>тание. KOJlKOTO да не ни е ~ъ:е.lатс.лно,
ДJlЪЖНИ
сы,' въ интереса иа работата, да ·лвимъ еАПНЪ твър,

д1> печа.ленъ фактъ: учеllIЩllт-Б,

IV
въ

I,OlITO

1

I\.Лассъ, не умi>1ЖТЪ да чеТdiТЪ.

Учени~, Сб'Ор

ШUJl?> четв~рmо оmд'liдеnuе, да 'Не у.ч'f5е да 'leme! Не е
JlIl това ко.лкото чудно, TOollKOJ3a жаJllIO? Да
не ПО~IИСJl1ЖТЬ
Г-Д:!. учите.лIIТ'h, че ний пскаыс да
ги оБВIlНИМЪ въ небръжноuтъ ~ЪMЪ раБОТlI.та си. На
противъ. ЦЪJlьта на наСl'ОlJЩИ'1"В ни н1що.lRО реда е
да онравдаеАIЪ наРОдIIИ'J:h учитеJlИ, 1,011TO оБШШОВtJнно
считатъ виновШ( ila Heycntxa на учеНИЦIIТоВ но Бъ.л

гарский лзикъ. "Кой знае, lI:aKBO е върши.лъ У'JIlте~L.II
му проВзъ годината, та не y~lъe да чете учеюшъ'l"Ь!"
Тъй казват'J> оБПltНовенно държавнит'В УЧИТCJ\и по

БЪ-lГ. язикъ въ Bpt}Ie на IIрие~шит'h

забравятъ Факта, че

пие

въ

ги~шазилта,

11

пспити, lсато

CJl-Бдъ ТРШ'ОДuшпо ПР'l;стоява

ученИl~ЪТЪ

паll;Ъ

не

С-lучай? Пакъ

.·Ь

I

може

да на-

Шlше два реда праВИJlНО. Е кой ще с крив'Ь въ 'fОЗИ
да, че не. Коя е, нрочес, ПрИЧIl1lата ;ш

.в

ДОХОЖАатъ отъ

отд-БJIение да ПОJlагат'Ь ИСПllТЪ, за да ПОСТ.еУ.П1Жтъ

сже-

недt,lНИ или ежедневни в
безсмъртно творение на
,
аа да С'Iапе и у насъ поп

>Ферди

R..'Iассъ на гшша·

CMt-

.'111 иаРОДIlJIТt. учитми? Нвно се виж
неусп'вха на

:стници да прtпеЧ!l1'Ж Т) fi нашитоВ ученицu; ПО Ьъ.IГ. шшl..·.Ь?
уже де-ЛUJlЬ (1760~1836),
Не отрич:ще, че MIIOrO заВIIС1I 11 ОТ'Ь ум:ъеньето
...
на учите-lЛ, HO>~Ha ОТЪ г.\авпитоВ JJУН'ЩНИ за H~yc,ля~но,.тt, р~аБИР~ с.е, пматъ . пъха ний вижда о въ сегашнитt, ЩЮl'!J<tММIl за на •

Ipn'

1

-vd\.

t1

j}

"

..

7:Р.~е---poдiiiiТ:Е'Уi}l1'.rn ~iYt\t1,iirrt,iliiTi\;~1l пу,Qr'r~W!

си между наро;(а, които сс\ нуж:\ае по-вече отъ права,

ИJlII не сж би.ш ~JIшога паРОАНИ . у '1lI'l'Co\11, lMII IIыъъ
0'1''), поезия! ••• Но ако бжде нtщо новичко, . ако с.еУ. БЦJlИ таl~ива, не еж се НЪСllОJlЗува.ли отъ
нtщо C'),BptMeHHO, КМ'О прtдлагае;мата 1'УJtъ "нова с.лучал (защото, вижда се, пе ги е интереf:УВа.ло) да
Марсельеза«, аЗ'), вtрвамъ, никой 0110 нашитt добри поизучжтъ ыJlItоo д-Бтето въ вс-Бко едно отношение,
t
. .
Аа узнаl.eY.ТЪ, до I,OJlKO може Аа се ПрОl:тира ср'вднята
нежели

нема да му откаже rостоприемс'l'ВО

в'), своя вtС1'НИКЪ..
С 1. туй убtждение смtlЖ днесь да. даllЪ 1'tзи ре-

довце пъ ПОlJитаемата редаJtция на Варнен. вtС'l'lIИКЪ

ВЪ !tолони·тt на нtмсiшя одесский: пtс'l'НИКЪ Одестт

,

~

са ер?> ~аИl1iу'Нг?> от'), 21 anryc'la (Н. с.)

способностъ на ",оВцата,

та

по

т1>зи

съобра.жения

да се направи 11 Hpol'pa~IMa. БсоВкой, който е челъ
програщшт'Ь за .наРОДllит-Б учu.лища, е забi>Jli>зa.lЪ,

KOJlIO:O С.еУ. тоВ пр:Втрупани: бе химии .ли не щеш'Ь, бе
физики .Jlи не щешъ! Каквото помимишъ, отъ ВСИЧI,О

шш! И УЧИТ~-lЪТЪ е ДJlъжеll'Ь всичко да.1. пр'hПОД<lде
на учеIlИЦИТ-Ь,

защото ще изискватъ сетн-ь

атъ него.

1891, бр. 187,

И д-Бтето е мъжно да. муша и да си пъ.лни rJl:lВa-

&оА1'0 ('ега едвам'), 1Iидtхъ, азъ четж слt;tr1ЖlI1е'l'О:
"Нов?> руссо-френскuu X'l.Mm~. Французина Ал-

та съ ХI1МИIlт-Б 11 ФИЗIIЮ1Тt., 110 да Jlи l~рЪХI,ИЛ неговъ мозъкъ ще може да смии всичко това-за туй

6ертъ Милло'l'Ь прtра60'J'ИJIЪ МарСCJ1ьезIt1'а въ тtаи ноВИ СТИIове КОИТО ний земаие от'), 11. Figaro« 11 'I'ОЙ
. '
.
-'
н; печм'а, както си е па ФРРllсJtИ, въ два куплета.
Ето пр'hвода 11 на български:
Allons напрi>,I,Ь вий русски чаАа!
,
,
Наста прi>С..'lавепъ день за Царя:

ва прЪ'.групана работа, IШКЪ ~lОже УЧИТeJlLТЪ да нау
11 пишо свободно, без'Ь погр'вш ,
както би троВбваJlО да бжде? За да научuшъ едно ~t.чи ученика да чете

те да чете своБОАНО, тръбва да го I,арашъ

че('- о

Аа

четеj за да научишъ едно д-Б'fС да пише )fрави.шо,

1I JLIlЧКО тОва
трт,бва да -става въ УЧИJll1щето, подъ /{i';y,I\OnOACTBOTO
тр:hбва да го карашъ често да пишс;

Веч' тиранията пропада

ва учитеJlЯ, защото дo~xa Л'lщата не ·чет.еУ.ТЪ, Ilы'ъ и

ПО-АоброВ е да нс четж,тъ. Е, I,aI,Ъ

.я чувайте даJlечь въ I,омпанъя

да lщра У~IеН1ЩIIТЪ да чет.еУ.Т'Ъ и да

RаItЪ вiшатъ п'1Ы>.ТЪ таи'Ъ казаци
>
'
- б
'
} ,исоко Аигатъ '1''1> айрацu -

1,0raTo

1;

Отъ чистил .lI10е1ll'б защо,

съсъ чашuт

Защо се ПJlашите?

Ще

CTdinIlMe

***

въ свсщеНI!ИIl

1.

-Б'

•

I blS.

ПОАВИГЪ,

Като ГII нома на со:Вта
Го.л1ншт-Б

lIII

братъл,-въ

~IIIГЪ

ЩО lШЪ оп.лaJ,ваме праха

ЗаГИНdiJlII вси въ БереЯU1lа!
Забравпхме

Мlшава

<сдинъ

},оже

учитеJlЬТ'Ь

ПИШd'.Т'Ь
I"УПЪ

ЧtJСТО,

маТСРШI.tъ,

Ето отгд'1 произ.\'},зва, Сllоредъ насъ, неусн'вхътъ

по БЪJlГ. ЯЗIlКЪ

Лрuntв'б:
танете, граЖАане, въ ржц

тои нма да

пр'hдвпденъ въ ПРОГРЮШIlТ~?

И ний насрi>ща имъ съ ша~шанъя!
С

никой cel'a за сега се не грижи. Питаме: при '1'0.'11'0'

lIодъ ногитт, на ГОСУАаря. е)

2)

нпй този траур?>,

въ наРОДI1ит:Б учи.щща (а с.v,що

*) r.lel\.

Друп!Ji С1'J!Ш'l> 01'1> реченnта Юllш-ша CUo1m-/<Шl/h'U:
~C'LBpt~leHНlI ~1II('JlИ и раСllРn1!l1lI"- стихотворешlЯ на Т. П. III.,
стр. 71-73. Вnрна, 1891 год.

1) )Т "'Р3lЩ)'8l1т1; 11 У дl'угитt Европеilски наро"и под'l> на
ВВВ1IШlта ~ЦnJ'Ъ" и ~ГОСУl\nрь" рnв6иратъ само руссшlЯ Царь.

2) PiKa в'I> }'усеия, иввi,стна СЪ побtдnтя, която Фрnнцу'
витi; в" 1812 ГОI\ IIрЪТ'I>рll1;х,\;. на неИllитi брtгове, при ОТ1еГ.lII·
нъето И.Ш IIO-A06pi; 111'11 б:lа·Ю'W1 о си ОТ'I> MOCl,BI1.

и

въ гшшаЗШIТ'};). А щомъ сдипъ учешшъ, UВЪРШIl.tъ
четвърто ОТДЪ.1сние, но знае да чете свободно n да
пише поне до lIСЙД 1 , праВlI.\НО, напусто сл, ВСИЧlшт-Б

му хшпш и ФIIЗIIIШ!

Пр1;дп ВСllЧI,О и lIaU-АШОГО тр-Ббва да г.1-Бдаме,

щото учешшътъ, I~aTo свърши IV-'х'В OTA·!;.\tJI!II.IJ, да.
знае свободно да чете и (НОНО до поБt1дt.) прави.шо
да ШlIl'е. 'Гова с най важното въ от,у};.\ОllIшта.
Поз
нанията но разнит'}; иаУlШ сж, отъ ВТОРОСТСn<~lIlIа
и
тротостепснна ва:пШОСТЬj пыъъ иоже II безъ т};хъ:

наУШI ще УЧИ учсН1ШЪТЪ 131, гюшаЗШIта, а

"0,\'1;:1'0 с
въ от,,1;.\СlJIlJlта, НСlШ сс учи 1I ла СО llаУЧII да 1H~TC,
да ПIlIпе 11 ма.н.о да C~l·};Ta. А за да l:tJ 1l0СТШ'lIfJ този

добръ реЗj'.\татъ, трi;бва да сс Il.Ш'};lIЫ~ТЪ ПрОL'раЩIl1
тв тъй, ЩОТО СДНО гo.\-!;~IO М'!,СТО въ Т!;ХЪ ,,:~ заеме

Бъ.\гарсюIЛ 1IJIШЪ

ГОДllЩI; ще б,у'ДiYi'IЪ подписани отъ двама администра

тори, Г-lавщш Директоръ и подпечатани съ Друже

(Moet)

ВIIВО.

ИJlЪ да кант нtкоя отъ lIедаIЩИИ'l,t на наШИ1't

на

за Аi;i1ствп

4) Мостина и Jloc/ll?'>

шампанското

Азъ, Право да си кажж, искалъ съиь, но не съиь

оферта, подписана

от'} застраховашшй, която ще ся СЧIlта

подъ рпотекаренъ
си.

рения, IIOДЪ заГЛавие "Са)/а-I'итка", нtJtои ВАче сж ви-

Жнява.

Основание

частъ (.тъ каНИТВJlа

отъ АJlберт;а МИJlJlОТЪ.

б) На търговци, фа6РЮ,alIТИ и IIНАУСТРИЯ'ЩП
ПОJlЗIlТЪ. отъ 1,0ИТО '.г,в МОГЖТЪ да се .1ишаватъ, вс,,-БА
Ствие преl,;у;сванието
еl,СПJlоатаЦИJlта
на т'hхпит-Б

видове

nOJlo-

повил Р1ССВ:О-ФРЕВСВ:ИЙ ХИМП'Ь

ИМИТИ.

ОТЪ горiшзброенит-Б

Герма'

вината отъ дъйствите-lната стойностъ на ипотекира
ний имотъ, съг.ласно съответствующий праВИJlНИКЪ.

а) На притЪжате.шт-Б (наеМИТ1i) отъ които би
СЛ JllIШО-lИ, BCJl-Бдствие изгарянието на неДВIIжимит-Б

предприятия

1'раур?'>, по.бъ.tгарСКII,жмi;iiка, т. е. об.шчаuъе въ черно

3)

ва же.tевъе; а браВ!Jр?'>-храбрость, м.v.жество.

ги, издадени ИJlИ гарантирани отъ Бъ.tгарекото Пра

ПJlОЮlИ:

имъ

Т. Н. Шишковъ.

ГОА. отъ

1.) Въ Rупувание u продавани е на цоВнни кни

"Черно ~fope'f, 01'дtто желпющитt моrж'l''), rи прtпеlJати.

ЧJI. 4. ЦЪ-lъта на ,J,ружес'1'ВОТО е:

г.

ДdiТЪ производите-lНИ ще ('Jj употроВблтъкакто с.лоВдва:

В стнико,нздмели

Извлtчение отъ Устава на Застрахователното АРУ

1891

} .
blS.

?

П.,ашите.

граЖ.llане U гражданкu от?> Ш U 1 V оmдt.'lения. Със

ЦИФра,

!l'РЪГИЖJlЪ да псува на .л-Бво и на д-Бсно? "Гувен?> 'Не

се

жеството.

Ml1C-lIIМЪ, не ще откаже никой (не ни е думата, тр'вб

»а Аа кажемъ, иск.лючитеollНО за БаРIJа).-Защо, моВ
Аовате.нlO, се ВЪЗМУТ-И-lЪ тол нашъ учитеJlЪ? И защо

ащо

Септемврий

мт,сватъ по нъкой начинъ въ упраВ-lението на Дру

чина се прави вр-БАЪ, I,aTo не се достига наnъ.лно
Ц1;-lъта въ откриваВЬС'JО на УЧll.лl1щата, особенно у
васъ, въ Б'Ь..'lгарил. Че тия IJCK-lючваНJIЛ пр-Баъ ~1И'
в;у;.лата

26

нито да ис

ния, Ит:мил и Швейцария.
5.) Бъ ипотекарни заеыи, въ разм1;ръ на

УЧUШeollum'lJ оm'б 'UBBtcTen?> вакон?>. :МИС-lЯЩИЛ че.ловоБкъ

Варна,

катъ раЗА-БJlение ИJlИ J1иющдирание, нит~ да сл на

рав('if',ЖДе'Н'UЯ

nр'lJдосmаве1iU 'На

З

акционеРЮJЪ немогжтъ полъ никакъвъ начинъ пре·
Дllзвика запе'штванието на ДружественнптоВ имущест

ИJlИ гарантирани ОТ'Ь с.л-Блующит-Б Държави: Анг.tия,

еж

Отъ чистия Jloem1J защо,

г.ласополавате..'lИ;

Ч.t. 11. Вс-Бка акция е нераздiмпма и ся пред

3)

JloemuHa 4)

Стапе'rе. граждане, въ р<У.ц-Б със'Ь чаШIIТ'Ь!

въ настоящий уставъ

!СеJlИТЪ ни ЗН81Ж'lЪ, че въ пр-БАмi>тиата статил h-Б~Ia
ви J1ИЧНОСТИ, ви даже lIзв-Бстни гимназии, а само
които

Освень да lIиi1ме

Ч.,. 10. ВсоБКII единъ а~ционеръ е д.лъженъ да

се ПОАЧИНJ:lва на преАвиденит-Б

~таТИJlта, ако не у наший, въ другъ в-Бстникъ? Чита

по правата,

Не ни остава друга бравур?>,

на aIЩИИт-h сп.

II

Сч'1таIJLСТО.

~шнава съвссБ~lЪ ню.:ра'fl'О,

11

lkIl'ШО дРУГО да се

то не 110 ТОilИ

lIаЧIIIJЪ,

I,al,TO сс проБ<'ШJа на У'IСllIЩIl въ I'.1aCC013CT~J;, аМII д:\
се MIIlIalJa ВСIl'ШО въ отд·l;.\СIIПСТО поср'I;Д<':ТВО~lЪ пи
тзнпя 11 отговори, та да СО I1рllучва д1;тето ла MIJC.\II
11 да сс IIзраЗ1Iва праВII.1НО.
По ГОР'};ПI~lIведеШlТт, еъобраЖС1lIШ ПШI съ едно
особенно ~·A0130.1<':TBlle СО за.\ОВПЮIС ла раЗl'.\·];жламе

