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Първокачествен ни
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на
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HI{ Ащнасъ lСраеиъ, llрtс.НШС1tl1Й нарU"еиь IIp1Jk
Cl'aB.1! езь, AH,~иIlЪ Чеlll'е.lДdеIIЪ, Наt:иль (Jтuла

сьграЖ,~анит'Ь

НИ;

б) Да се ОП:IaЧI1МЪ 1'слсграфdЧССКИ
пр1J ~Ъ
Негово Царско ilИСUЧt!СТUО прuтив'" НtJ,ЩКОНJlИ1'1J

I1 СllоеВUДНИ'J't lIUС1'.llJIJ;И на ЫИIIИСl'РЪ Нрези:~си
та и на иген 1И1"JJ AIY и lIезачит/шьето О'l'Ъ 'J'-nXllа

~
~

СКИ'J't граждuни, uсвлтею\ 01'Ъ 'КОUСТИ'гуцията,

страна JlИlfНU'I'а. нспри.к:uсноненнос1'Ь

на БЪ.Jf"р

фф~~~~~~~~W~~W~~$. ваIlИ'l''Ь

беззаltоН!{о

съrраждани,

. г) Да ctJ упълиомuщжгъ 50 дущи rраж/,аlIИ
Иi1Ъ Аlеж;~у насъ, да поднесжтъ
'l'елеграфИlJеСftll
пр1J~ъ Сl'ЖJlИ1'1J на HtJrollO ЦарСltо НИСОЧtJС'J'ВО
настuящата

ПОРТРЕТИ
ВА ПОКОЙНИЯ ItНЯЭ'Ь АЛЕКСАНДРА 1-Й
въ

разпи

величини и

форми у приднорпин фотографъ
Варна.

отъ товн, което

граАЪ върху пu,.\ицеЙски'l"В м'liрки,

'l'р'вбени ср:1>ЩУ ВИАUИТ'В въ ТЪнИ

се

упо~

rP<iAO-

l!C опuониционери. l~рuйuо('тъта имъ е uче

КIЩВО

диев'ь. Напраздно

и ча.к:а

и

не можемъ

още

може

Аа

Нi\llрави нашата по,.\иция. Е 1'0:

-

На зrШИ1'В,LИЬtJ1'О 01''Ь 1'·жа·

та на ICp ,еиа, кога ще БЖ,~е ОСВU()О,1;СНЪ мв.жъ и,
Кироnъ е 01'ГОВОРИЛЪ: "М1Ц'Ь 4-5 дни"-"Види

ние на

че има.10 ЛИ(\1'а,

9 души. До ctJra

сж

за пр1JМ1ютва

нр1Ш1JC1'ени

;,ия. Нuложеl1ИtJТО на НuСД-nДНШI е

О'l"Ь най-,нл",

lJеВИII'I'1J: пр1Ш1Jстuанье'J'О му ПUС,l1J;J;Uа. 3-4 ДНИ
C.i'Jj,~ ь смърты'а на жеdа иу, която му vСТiШИ ti
/~tца.

Лоши

Bp'IJMeiIa,

Г·llе Реда.к:торе!

чува МО.lБИl'1J на uнеllр'1В.ЩIl11'I"Jj.

ща1',Ъ жандарми, нарочно цратени 01"1> 1'а зг v а д'Ь
31\ даги UЪ1'нжгъ. Нри uсичкит IJ уu·tЩil.ИЮI, жан
даРМИ1'Ь ОС1'аНЖШI неI10К:ОЛtJБI-lМIf,.к:il.ТU се с м'лil.
iJI-IЛИ: само и ДОllУС'J'НЖДИ на двамата IIЖТНИЦИ
да се отlJиiжтъ lI'j, смото, ва да се ПUСТОIJШЖ'l"Ь.

СCJIе"ит'Ь IIUСР'ЬЩНЖ,IИ гостит'ь ()дагоС1tЛОИИU. Jtpa-

евъ и ЧеlJгедлиеllЪ

кнанъе &нязу,

по;~алн тмегvафU'Jес1t1i uП.JU

I1pa1'el1O

стаНЦl1Я Ишикл:аръ.

съ на1'uчен'Ь чов'j;.к:'ь

Ср1JДRОЩЬ,

конuоирil.НИ

U·J....
01 'Ь

8 души жацарЮJ, c~ БИJIИ доведени до ШУА1ень.
ilчера, поне~'ЬЛiШКЪ, пок:анени IшсМtJННU u'J'Ъ

околийското Уl1раМtJние, &раевь

и !J.енrеЛДИtJВ'Ь

О'l'И,~охж В'Ь lII-i1 ПQЛИЦ. у'шстыt,' fAt1'O UtJ,J,JШ1'а
ги З3i\'ьржа.1И и имъ uоявили, че сж UРtJстуuаllИ
ДО I11'О1'О раСllореж,~аl1ие. llрИJll'СДИ1'1J JЩ~НU1'II. се

събрахж, 'I'еле1'рафl1рахж
!tнязу,
ril.l~UС_ШВUIIУ,
СТОИЛQIlУ. Сжщо И с'ы1'угатаa IШ "'равиа ~ 01'lIpl1o-

Вllла ДЪJlгa ТtШеrрамма Ди ЕЮll'llIiJt'l'а.

ДII.Д tJ се

ЗRПВ.lение и IIРОItУIЮРУ, ItQЙ'I'О нищо до та» ми·

нута не е НС\ПI'UUIIЛЪ, а.к:о и да се е МI1НЖ,lО ЩJЧtJ
24 часа. llечер.,та JlОЛЦЦllа'I'а и aL'tJИ'J'I1'I"Jj град
ски сс раСШl1l1ахж,
Kal'o е турена на щрr.It'Ь 11
войСltа')'а.
lltJ;l,Ъ 1I1!1JДЛuГЪ, че щ-nли НUЩtJМ'Ь ди

нападнжтъ Ba.TBupa И освuбодiж'l'Ъ

Н1Нtuи М.tадожи (б души)
стуван и.

Таа СУТ1'ина

ареС'I'УllI!ИИТ11,

БИ,jJf ll1а"ж'I'И и 11.1'1:1'

граждаНИ1't

се

lJъб1'ахж

въ

Никой

.J.Llш.1U

не

е

1I)'j;АНПО да се Itil.же: "Госнодь високu, царь даде.к:о!, .. оО •
Тмеграмма

от?;

25 ЯнуарuЙ.

Мъжъ МИ отъ вчера е арестуванъ безъ никак
ви причини, BtPORfHO по Пdтриотически съоора
Краева,

жена, д'Ьца, liжща тука, ИН1'срниранъ въ 1J0потъ,

РО,l,ния му rpu,~ъ. Арсстувани б1Jхж IIl)'!ЦИ избо,

ра оки.I0 20 ;~УШI1 избира.те,tИ,

а

въ Иi!БОРНI-IН

,~el1Ь IIUВtJЧ!! 11 01'Ъ 3U. UЩ!! RtJеСТУIЩТ ь.

Меж;~у

ареСТУllilllит:JJ
еж Бuнчо l'аданuuъ,
3UPiJi1HUBb.
Иат!!й IJТLlЯНQВЪ, "'il3iШ:lI;ЛIf, ll,tPl'b
l'еUрl'иеuъ,
lt<tдЧО 1l0110ВЪ, УЧ111'едll, "метов', Jf БЪ.'1L'ари,
11
'l'У!JЦII, 11 СС.lеНИ-СIJ Ю\Й-nИДlJит'JJ ни ХОl'а.
Шумень,

2 i -й,

Въ

4

ч. Б ДУJlШ видни rраж~аl1Н

се пр'!цстаВIIХЖ прtдъ унраUJ.ll't!ЛJI да го )JltТR1'Ъ,

I~a лн ЮШ, i!аIlОUБ,~Ь

i!a uсuо6UЖДtJI1ие ареС'l'у"а
III1T1J. Кирuвъ е да..IЪ ЧtJСI'IJа дума, ЧtJ Шl I>UС'ЬМЪ
т13 lIaAH-n.lO от'ь ар tJ с '1' у ваНI11''Ь, но 3.L 0'1'11 ущаllье

не. МОЖtJ.1Ъ нйщо да llМ'Ь .к:II.же. МНОi!ина МД~ДtJЖИ:
сж нарди.'Н1 ц1Jд,\ нuщь 11 сл1J,~ИДИ.
Нъ 2 часа
С;l1J,J,'Ь !lU.IYIIUl1Ib 30 души жаИ,~i~РМИ сж lIi!tШИ
ареСТУlJаИI1Т'Ь, натыtJJllI1 ВЪ еДИIl'Ь Ф;\ЙТОJГ!> И ги
иТIJеДII. ДII'IJ Р)1'1[ llUйс&а

tJ

придружаlJа.;ш

"ltaTIi-

ДУJlШ се Пр'ЬДС1'ави на Ок:р. УпраВil.1'ель ltирuва

II.I'tJCTYB:J,&111'OB'., об·JJщn. да ПУС1'не apec1'yuaIlHl".!J
Б души, а iJa "'paella и у'енгеДЛdева ни'га

Аа исltа ОСlJобождението на нвзаконно

JfИ1·'Ь.

снощи

В1о СОфlfJl. lIiJUИIII{ се) че ()или зuдър.кnни но Зj,

1I0b1JAb 01'Ъ С1'амБОДОIIII..
ГЛИIЖ и УПЪ;lllОМОЩИХЖ
Кнаву С.J.1Jдующа'l'В

СоФИЯ -

СЪбраВШИ'l'-nсе
се 01'те
50 дущи Аа 1I0дадж1''Ь

vеЗОДIОЦdЯ:

Ао Негово Царско Височество.

УJ1 ЪJ помощепlt отъ сЪflравШИТ1J се ДI1ССЬ
11lршеl1СК:И граж~ани, по;\насвме Ни eд1JдylO
Ща1'а резолюция:

"Днес)" 20-Й jIнуариll 181.14 1'0)1;., ШумнеНСItIl
1't граЖ;I,I1.НИ, на брой ннlO и повече души, съ·

брана на маТиlll''Ь по ПоВоД'Ь 6eaaЦo&OHI1()'!'() аре-

26 ЛнуарuЙ.

Бърза.

СОФИR. Ао негово Царско Височество КНRза.
lСJпие КНRГИНRта, Доиторъ РаАОСJЩSОВЪ.
Сега, тъкмо qзса В'Ь е,1;ИПЪ ср1J,'Ъ нощь, 1'1'0'

тил ПО.шцеilск:и У'1аС1'ЪСЪ, .к:ж,~'ыlоo (j1Jхж мЖж'Ь ми

"'рuеllЪ С'ь другаря са !J.енгел.шенъ, биuа заоби

.к:оленъ· отъ ДIl1J POTII войска.
Арестувани')'1J би
nатъ J'рабнжт.l
отъ
около
пеТllадесотъ
души
KIIHII и И l1'IJllJИ С1'ража.ри 11 01'ltарани:
съ

файтонъ

HCl[dll1JCTHO r,~1J. Н1Jколк:о граждани, на

IIОСТiluени

от'ь

иарода OItOдO

учаС1'ък:а

Т'ЬХ'Ь,

да

съоБЩаватъ

ми тива. Наше Царско Височество! До Jtora 1'1>ВI1
теРРОРI1? И ващо сы 1'1Jзи ПРОИВIJОДИ? При так:ива
обстоятелства .к:ак:ъ СЫIЪ гараН'l'ирана С'Ь ЖИlIота
на мжжа ми? "'аК:IJО ще C'J'aHC съ нашето вещай'
но сеМtJйетnо, СЪС1'олще се 01''Ь ДII't малод1пни
д'IJчица? "'огато участи'а 11 ЛИlJната lIеприк:ос,
НОllеllНОСТЬ

нn. одинъ lIаро:~еиъ

пр1J;~С'I'аВИ1'е.IЬ

к:а It110

ва обик:иоuенния l'ражданинъ, и 01'Ъ всичк:о тона
да ,'1И Юlа1'е И3111JС1'ие? МИДОС1'ИВИЙ Господарю!

В:о.I'lJНОllр'tКЛОIlНО

падамъ пр1J,J,Ъ

СЪ СЪJJЗИ на очи

Bf1

')'ова СЪ1lружеск:о

ЧУВСТIIО

иодiж,

С1'ЖПИ1''t ВИ

па

дано

11

ТОJИ пжть

Ви ПО't'Ьр1'И

баните ог ь тжзи тирания.

И НИ

из'

l!и/t С1'О еДИНСJ'веНIIИВ

само, lСоlt1'О можете го IOtllpauu, да Bapa;J,BaTe
едно сем1Jйство, даже и наРО,1;а. Оскърбление е ва
Васъ, ва Вltшето хубаво nме, .княже, да царуиате

въ

Е:онституционна

държава

при

'1'аltиuа

произ·

воли. ~luлiж Вашil.Я Височайши 01'ГОlЮрЪ.
Н1Jрноподданница1'а Ви: Пенка Краева,

РазграАЪ' На 27·Й Toro пр'IJдъ очит'Ь ни 110-

ЛИЦllJlта за,~ИГllЖ с'ы'ажданII1"ь
ни Недю Хр
Чо.лаков?; 11 П р'Iцс1J~а'ге!lЯ на lIJбира телното С'Ь
брание Б, Г. Бърнев" и rи ареС1'ува. Осu1Jпь 1'1Jхъ
ПОJ1Иl~l1ята

дани

11

ape,,'I'YBi1

1I0ие'lе

седl:НИ. l'Р"Ж,щнит'Ь,

01'Ъ сто

ДУШIf

ПuСТОЯlllIО

1'раж·

се Оl1лпlt

lIатъ до Кн~ша, да Cllp1J ТОlJа Митха,,'Ь' пашово
uр1ше. Но арестувания 1'11., ИliТl:1рllаНИЯ'l'I1, ЧУllенье
на враТI1 и IIрО!1UVЦИ
не спират'Ь.
Не знаемъ

IШI;ВU ще става оше, РаЗНИ оGе""UК:ОIi1'елни слу
хоие Цl1р&у.1Ирах& И,l'Ь града. (J'tк:ашь ()1J [la3MI-I{Iни1''Ь ТУРСIШ BV1J)JeHa. ШIШUllI1, а1'еll'l'И, жаlцарми
IIU I!c1Jlt-i Itрач&а. ~жас'Ь!.. E.J,B!i. U!!'lepJ>1'a се по·
ге.Ыl1евъ би.Ш ЗilкараНII В'Ь 1'азгра,'t'Ь, по нск:аньо
дж')'ъ 0(iuиюшаl111

J'OBUPI1 се, ЧIJ щ1Jлu да 6ж

за IЩ~СТ1)'tЕ:а1'tJЛСl'UО )шсмеI1l10

'1'0 ПРОТИВ'Ь JШJ.СТЬ1'а! БUd>емuй, Вuже МUЙ! 3а
IJC1JKlI
свuй
IIРОТИlIIlИК'Ь
ЮO.l&лфu, ще КРUИ
1'<IЯ
• • • • • чов1Ji>Ъ, за да I;e дърЖИ на
u,rШСТЬТI\!, .. ДО кога 1'UBil? Не ще дl1 има 1tрi\Й на

мж1tIIТ'Ь на tJЪ.JrарС!tIlЯ )'раЖДalll1l1'Ь!!
.H-n~a i111
ГОСl10ДЬ ,~a ВШIЦа, h-n.\Ш ли царь да чуuа?«
l'Р:ЦСl;lIт1J Ю[ ИJбuрИ до ctJra tT ыtоo 2 M1J-

сеца) ни

У1'върдtJlШ,

нИ каССИLМНИ!

Да ли по

заКОIШ е тоиа, J1.111 110 "IIЖ1'р1JПШU )'б1JЖ,~ение"?

,ноиа съ те.Iег;,аШIa 110 служебнu ДG.ла.
utpua, '1" T.!J CU ОТСI'ранЯlН\Т'Ь ОТ'ь rpaiJ,a

ДИВ'Ь 6,l1aZQ8UiieHli ш\t1ИRЪ

!

НС'lJки

по

е

че по тови

считатъ опповuцuонерит-h ва свои гопеАа,
ва свои

.

гяури?

Г-не Стамбо"\овъ! Ти си бъ,.\гарннъ,
и Тll кuнпашъ, ГАоЬ какъnто случай попаА'
не, 'lе lIlИ"\'вешъ ва от~честпото си, 'le ра·

.

тувашъ ва сuобiJАата му, не-,,\и? Ти б'1.

ше, IСОЙТО се ПЪВ!IУЩ3Шlше отъ :Митхатъ
ПClШН; ти
Вр'вме

б'вше,

който

викаше

еАВО

.Нещеме пий богатство

"Нещеме пии пари,
»Искаме Сiобо()а

.С' човtwкк правдини!"

ти б Бше,
чеше,

чов-Вкътъ,

RaBBaMe,

когато г,,\еАаше

RОЙТО п,,\о.

брата

си,

че го

ПР'UМ'hдватъ вв-Врски; твоит-В р'вчи, ста
тии и t\ibla противъ турсквт-В паши и
Анееь могжтъ Аа се паМ'hрIiYiТЪ ивъ биб
,.\иотеrшт·В. Не-,,\и е тъй? И мвого ху
баво ПI.JК..1аняие ти се Ао вемя ва п
ви ти р!lботи, ва

т-Вва

ТИ

А,,\ЪЖПОСТИ

къмъ ве мята си, IСЪМЪ б,,\ЮIсниа ~И. НО,
мо,.\имъ ти се, я се пог,.\еАUИ Апесъ! Мо
жеш ь

lcoeTO

,.\и Аа откопчиш ь Н'hщо отъ това,
прав-hше Митхатъ паша, и Аа Ra-

жеrnъ, че не ('и го

пърши,.\ъ?

Има,.\и

капка ра,мика меасду тебе и него? Тури
ржка ва СЪРАце, СМИС,,\И се И си отговори!
Бъ,,\гарипъ

си бей, г-не (Jтамбо,,\овъ!

HeA-ВЙ lJаЭИГрlва брата си

тъй!

HeA-ВЙ

раСП,,\UIсва Жdпtl-д-Вца
ва ПОАобви свuи
каuриви! rги хубаво внаешъ и равбираmъ

чов1>ЩllJlата, амбициит-h и па xopa~a) че
сто ..нобието ш\[ъ, интереспт'h ИlllЪ, какви
U Аа еж, ти много хубаво
IJваеш'Ь, че

[JИтt се п рtll'Ь.lНilХЖ, а 1I0;lИЦШl1;а
още СЛ1Jдuа
да арестува. На lIc'1JKO се до 110 2-3 жандарми се

ПИ1СОЙ б'Ь..1гариоъ ве lIIИС,,\И Аа

1.'1"1 СIlЖХ&

па и Аа се протипu на пдаетьта,

кuй БЪ..1гаринъ ВЪ пабора пе lIШС,,\И Аа
став;\ чуждо ОРiYiАие и пр-hАате..1Ъ, и че
всвкой
Ma..1)~O·MHOГO
чувствува об~чь

И

Ka1t11U

IIравiжтъ

сами мислtl'е

-

'l'одеграмма:

София -

к'Ьмъ

Ао Негово Царско Височество.

Тая. минута 110;ШI~инта ва;,игпж баща ии
Бърии Върнеи'Ь 01'Ъ ДIOl;яна и 'j'ърГОllсца Н еАII
Чолаltовъ и ГН 3:1к:ар:\ въ грал'Ьтъ, Б:щ~а ми отъ
e,~Ha с')'рана I,IО.1учаuа ПИСА10
да
IIp1J,~ct;I,aTe.'I
ствува пак'Ь въ Нl'д'IJ;J!I изБИj'lа'J't:ДНОТО С1,брание
а отъ ДрУl'1j, 110.'JIЩIIЯТ3

1'0

i!адига.

и арвстува.

Това е съвьршеНIIО Нt:ПОНЯТIIО. )lU,1iж Ваше Дn.р
ск:о llllСОЧОС1'ВО да 6;rilrOВO;lI1Te и i!3.пов1Jдате иС·
в060ж ~еНl1ето му. Не сие сигурни B'~lJe и въ дю·
генит'I1 си.
деен .... Бърневъ.

НаПJa'l'а ре;ЩIЩIIЯ пр1цаllа ВСИЧК:liтt м'fJрJШ
доста на кратко, по (jыгарс&иfiтъ печатъ е пр1J·
I1ЪЛНС\lЪ съ ПО"робности ПО '1"1Jзи дtйствия
на
илаС1ъта.

РазграАЪ. Те.легра;4lма

omz

}[очт,1 ВСlflща сме ОСlJободеН\I

2·и

Cp1JIIlY

ФевруаРllU.
ПОр:iчите.l

Краевъ,

Ващ') ('Ж т'нви гопешш?

I\:aKBa

ц1.ыъ?

I\:раеuъ бu,,\ъ ПОАстрiшаnз,,\ъ пасе..1ението
къмъ певаЧIIтаuье па В..1астьта! Еакъ Аа
поu'hРllа~е туи? 1{раевъ е НАI1U1~ё\ТЪ, осв'hнъ
че е паРllденъ П!)'llАстнвuтеwlЬ; той ввае
щУlшi>аUПО, че Tarcoua ПОАстреКё\те..1СТПО е
пр'Ьстжп,,\еШlе. I\:aK'b тъii ще се р'hши па

тurсъва г~'уиость?!
lIеВЪ8МQЖUll! Впаем ь, че г. I\:раевъ
ХОАИ пъ Р<iВГРНАЪ по агитации ва llвби
рilпье ОППОВJlциопери - llР·ЬАСТ31ште..1И, а
изборuата

система па

Анешuото

упрап'

Тая сутрlllн\ llр1J:~с1цаТt:ДЬ1'Ъ на СЖ,Щ llаСI1РОJlЪ . ,.\еНl1е има особеuъ характеръ. Знае всоЬ.
ки избuрате..1Ь туй. СЪ (\ТUТUПИ избира
11 Д~IРСК1'UРЪ1'Ъ H,~ заТUUр,L "'JЖУХЩIUВЬ З<1.минжхж

ва Сuфllll. IIОВIIкани 11 :~иaM(\ O'I"b MI1HI1CTpa Но~1Я'

"\И,

начинъ ще В!lАЪРЖiYiТЪ ва повече вроЬме
пъ рансата си В,,\НСТЬТ8, та ПР-ВАприематъ
nсичrсо ва пеьYi н съ неш? Партиванст
ВО ,.\и е туй отъ Т'Ьхна страна и,.\и т-h

ltt1KUU да прав (М'Ь вtJче И на сого да се оплаЧe::ll'Ь.
30 тиг" имаме 11.. &... избuри, а JltаН,щрмеРИiШ
ilil.pHCHCltaTi1, Русеенската, l1lУМНСllската, lIо
IJOucJta.'l'a, Ке~IaНДt1lJс.к:ата. ОIРЛИИ, е '1 ука. 3а')'во,

Н,...
О'l'Ъ

ство, 6И;J,tJilси оБUННеНИ БУНТОВНIII~II! Чi\ltам'Ь ин·

се ню'а

т-В ..1ИЧIIОСТИ МИС,,\liYiТЪ

е

остаиа

тернирванье.

И всtlШ ВЪ не.~uуМ'lJние

ОТ'Ъ ДIOItЯЮ1. му, И СД1l0 ::I1Ножес')'вu

оливо ХИJ1Я,~а

Шумень,

О'1'Ъ г-жа

разиъ.lIIуиан'Ь,

'1'0 на с.l1J"UII:\ТtI.lЯ.

вс1Ш1ru

0')'пра8Сllа

.Ш1'-n~ ,'\о отвън ... ,'рца. llрtз'Ь l~еJlя. ц1ыъ граД'Ь

.1УЧJi '1'е.1tJl'рафll'Jеско ИdвIЮ1'ие, че ltраеuъ n Чеll

С'Ь(Шрi'Й.к:и

11 1'елеграШl!\та,

сииа ~IY

РазграАъ.-25-Й ЛllуаРllil. сы'ажданиIIътъъ
шt адии.к:ат'Ь llеНЧUIlЪ, 01lUШllЙ прu.к:урuръ, СЪ

ДОЛJ1емаХJltJIlСltо'l'О Чl1таJшще " Наllр1Ц'ЬКЪ", OT,~'bTO
lIотеГДI1Х& J10ср1Jдъ' l'рада,

Ето

РазграАЪ. 3а apcc'-УIl11Нhето на I1р1цс1ца1'е
ля: на (порото г. Б. Г. БърнеllЪ сн подаде О'l'Ъ

жеНИR.

Р. tJ.еНl'tы.1ИtШЪ, търговецъ, заМИНЖ.1И за l'UЗ1'РiJ.;I,Ъ.

Cl'1J....'b ШПЬ, 6л.шо ДО се.lU 1'цшч,u, 01 1I0CV-n'

i!'M(\:

ИНСl1е.к:1'ора l'аlJеllЪ ВЪ. ЛUIlt!ЧЬ, УlJИТtJДЯ llанаЙu·
ТtШ'Ь пъ UIIДИС'J'vа И учителя Нав.ШВ ь въ Врова

Шумень.

Шуменъ. 25-n~ Бързамъ да Висъоuщж СJllцующе
'1'0. H~ 24:!.иЙ ')'oro съграждаНll'l'1J ИИ ,A'I'aHdc'b .кр,\
еllъ,l1р1Jс.IaВ. иаРО;J,tШ'Ь J1v1J~стаuи'ге.IЬ, и AH'l'uH'j,
На

осво·

!J.e нгел

"'11рОU'Ь ги ММIf да си ОТИДЖ1''Ь.

lIира аресту.наНИ1"h.

Говори се,

в'ьрши пъ Р<iвграАЪ и Шуменъ, ио ио
ВОАъ'на РаВГРНА<:КИТ'll ивбори. УАиuите,.\
ни о сж съобщениата ОТ'Ь Шуменъ и P<lH-

Аа си прi3АСТUВИМЪ

стои пр1Jдъ участъка

бо'Ж;J,снието на арест у нани'I 'ь "'l'аевъ

се, казала r-ж3о .краева, ЧtJ пд'Ьсницата, К:ОIIТО i!a·
лtпихж СщмОодову 1'а31'раДЦIf, 1l0СЛ'Ь А JШЯ lIIе гле
да да СИ iж и,ша,~11 отъ мжжа иа". "Може и
'1'ыl I~a е", .к:f13.iДЪ бай КИРОIIЪ.

РА3ГРАДЪ-ШfМЕНЪ,

ВИАШ1. Повече отъ 'J.' l1ХЪ ний

Hupo/,a

.
31\ ооямепиЯ:т& ее lМаща м:Вдъ )IЪРВОТО пуб~ИКУllапье.

играчка в'Ь рЖIJ,1JI':JJ на вдасты'а,

l1м,\ С I'рахъ, чн 1I0Лl-lЦЮlта ще пос1Jгие да ИН1'ер

Карnъ Аn6рехтъ.

Ний се смайваме

РСЗОДЮЦИJl".

Сл'l1дъ об1Jд'.. 5-')''Ь души бидохж ОСllо60дени:.
До тая МИНУ'l'U (3 часа Сд. об1Jдъ) l'ол'Ьма 'ШС1'Ь
йтъ

РедаRцията е вае.ла ва правиJl.О да ве ИС~ПJl8& ИИК&RВИ ПОР&'IШI, коИТО

Краева до Княза:

рочно

ж===========ЭiE
ЕАМIIЪ брок 20 ст.

не с.а.. придружени съ стоЙностьта.

СЛ1J,~iж I''Ь JtaItBI) ще С1'I\IIе съ

В) Да. хu;щтаЙС1'вувuме пр1J,~ъ Негои!) ЦарСJtО
ВИСОlJество за не;щuаuното освооодяuание aptJcTy-

HenJtaтeHU писма не се

първата д.лъжпость на своБОД!lта е да S8щищава правдата".

c1'yвalJhe 01'Ъ страна на влаСТЪ1'а сыраЖ;J;анит'I1

п~&ти.тъ

npue.мanI11.

Е о б -с;э: е :а с Е И Й.,; .

~

~

-2

се продава'гъ

,> .. ',:

пощенскитi: раsносви.

rОАина.

.89.

Стопанинъ

Уl\li>рени цi>ни ~

"

~-489

но току м:kдъ
п~аща ltaTO ва

Tylt

а) Д;\ ОТJЦtШЪ СКУПUМ'Ь
пр1цъ Окрж~(но1'О
Упраll,lенис и ЩЮ1'tЮ'l'ИРiНlе пъ лицето Jнt ()1tржж·
Н ИЙ У 11 равитсль 3<\ 6еззаltОНИОТU арсс гу ваl1ье на

пре-::

въ Русее и Варна.

~

основани иа правдата; аа

~

~ Костантина Кирияко Хаджопуло и' G-ie ~
~
~

c.v.

РОIJЪ, СТtJфанъ 1l0ПОUЪ, .А.ГОIl'Ь ЧIЫМ~ДЖ,IЯНЪ, ЕilIО
ИОВЧtJIIЪ, И,I.1ю Чорнаеuъ, рliшихме:

lце НЮ'li>ры:~тъ I\упуваЧIIТ'Б :
~ прi>ВЪ 1894 г. при Г-да
~
~

се връщатъ, ако се

Бъот:а:::икrъ

--;'.'

ВАЖНО И3В15СТИЕ

' !,

Неупотрtбен~;''t-р:iкописи

/'

~

\ .\' .~

m1; IIl/c,\,~,it смбui~НUНJ.цо'.i~ не
сн. от""'С1Iе''1Ш1JZнumt''it /.
А()'!1~~СН1fЧII"~/ '

1'1/'

,

г~aДIска, Г~IМИII~~

СI>()'fJж&.1i"f'nО. на lIу6ol1l11сч,анu

АВОПАМЕПТ'ЬТЪ в'ЬпPt'пII.1IАТА"
_
.. .'

~

"Оо\.. п.у,"П'Р.t1r:пr:(:!iАIUJ~ТА

11'

3а СРОЧIII! (l/Ie~T14'I;CO~,~li,iыП'.t:~;\/~; J,

20

_

......

'". -т-Ре()QlClfuЯmа
jie (JrIt20,аря :la:

. .\

Един'Ъ брок

,:.-.--.~

м 3~q~~ с'рtщу :ЦОilТР.а"lIаt·~',

• 1 стр,»
»
.,.,r.c:1~,\.. _
» IIPyrllT'I; стр, [ ' ,r-:,'''7,!,_o СТ. .
'\,
2) Въ Ава CT1rA~~ :/б'С'
' , , ....
,Па 4 стр. аа ЦII~~Р'; fo~~5tLё\
'" 1 "
",\"."
,\, .. ~~
. +!'

BetKora

•

. се пом'I;щi\Вl\.lI'Ъ. ДОМ'Ъ БобчеВ'·lI.l/ii,

,

На 4, стр. ва цш'\ор. рор.ъ, ~-:20·('T.·.-.",,,,,,

..

Варпа

6ItбдttolnСJ>(t

ГраДСIC(t, ...

"

Въ ОАИНЪ еТЪАбъ:

G

*============)1{

811 ГОДИIII\
•
•
•
,
• 10 ;,.
• 6 141IcOl\1I
. . • . &.л,
• въ странство 811 година 1& .л.
» стпръ бро!! о.
50 (~T.

1)

92

те~ш

еж

вече

арестувани-ва СIЩПАа,,\п съ

по,,\uциатu!
IIече,,\и ,,\и

праnит.J..1СТUОТО

съ тhsи

веисtIерIIаемп СТl'ОI'ости? И в..\аСТlJУIОЩIi-

аеМЯ1'а

си-защо

ск,

оскърбя

тия

че ни

твои оже

сточении и СЪСИ11вапье на X(lpa? Я пр-В
емIпни. ва Бога, RО,,\IЮ стаllЖХi'Ь. вече!
ТlIа твои ваконuости н-Вматъ
ва

свръвска

('ъ

СЪРАц'\та

ТО ги СЪВА;\Ае?
отъ

таlШШ\

,.\и никак

па тия, ва

ROll-

:Може..lИ Аа има ШМВ8

J~PYTtJCTU,

които

СJllравяватъ

АоБРОАушuиа ЧОU'hl~Ъ съ п}ншите,,\стпото,
uаР'hчеuо

110

теориа баща

? ItaKBo

очак

вашъ ва брата си отъ тови такъnъ реАЪ?

13 upna1l1 ь ,,\а ти, че може Аа те обича н
Аа ти се раАва еАИЦЪ uбикновенъ бъ..\
гари нъ,

каТи

г,.\еАа,

по паЙ·жеi}ТОКИ

че

ставатъ

гонениа

и

СТN.пка пъ,,\вштъ 1l1ПИОПИ)

ва сериовна Аържавва

Аа се СТЪрПИ

МУТИ,

г,,\еАа,

като

A'UTO

че

пикой

ПОСтояО

на всiша

бевъ ПСlшаRе

uпаспость?

,,\11 чов-Бкъ

Ta~ъ,

qe

Аа

ТИlCашъ

ваКI)UЪ

:Мuж.

не се въз
ПО,,\ИЦlfЗТ8

пе

нрнво, до като прtдсtАательт'Ь

му

Аива

на бюр~

то не поиска? С ь ка/(во еЪРАце, съ какви
чувства сега се РБшаВ8Ш'Ь па UОАобпи
натиски и гонения?
Не те,,\и бие, съ
въсть?

Чуii:

ТВЪРА11

ВО"\СКО търu-Впuе пе

кашъ ТИ вече отъ бъ"\гарuпа)

брата (\и,

а строгостит-h ти ДЗ..1ечъ пе се 11:nр&ВДЗ
ватъ пр'hдъ ОЧИТ'h му. ВЪ..\гариа е lrШ~
на, не ЬУ>. раСП..1аквnЙ вече!
ПрtСТа1IU, ва Бога!

.. ......-..-

---~.~.~ ~

кннзътъ.
11.
Спрilхме' МИIIi'Ь...1ИЙ пжть (брой 90.Й,
ра,З\lИш ..lевиата си

-

ВЪрХУ ср'hАстпата)

чр-Ьвъ които I~паоътъ може Аа се уб'hАU

..

Аа .1И правите \стuото

РОДИО ДОВ'ВРl1е 1l по.tа

се ПО..1вува

-

СЪ па'

СЪ пр·hА.tожа~

Стр.

"ЧЕРНО
.

2

пието па

спечиа~шо

ПiYiтеmествие

влме.

о'1'Ъ

.1.ипгенопски И.1И

I~шнш иаъ страната. . Помни, при това,
читате.1.ЬТЪ, че пиii ПР-ВД.1.0~кихме т.швооъ
други

IJБборит'h

1еа

ПЪ.1.на свобода

осповате.1.НО

пО

тр-Вби наСИ.1.ието, БаЩI) се обърнж Ц [ыъ

парод'Ь па СП.1.ашеао Сl.'<1ДО, па машина?' И

себе

а1\:О .,народно-.либера.1.ит-h"В'Ьрватъ, че па
истина пр-nдстаВ.1.лватъбо.1.ШИНСТВОТО,ва

що се CЪPДЫiTЪ и ОТХВЪр.1.атъ Върховпо

има пр13дъ видъ, че правите.1.ствеанит11
1I0СТОЛUНО

напиратъ,

'1'0

че

.;IЬ"К'ГЪ

раВ.1.епи·е, че .,бабешкото" упраВ.1.ение б~

nротив?;

Кllлжеско оБИl~а.;lлпьеl
з~е.,{аf1иата

но.

па

3ащото

тувапье

съ

страната,

при

Jla-

система,

l\'onemumyZfUl&ma,

едно

-

внимание въ

се ПОIшова 110.-\еБ'

едно

ТIШIЮЗЪ

граждапствепностьта

пж

тогазъ, и

'г·.!>хни Б ,П.1.ашваНlIЯ

ва

Фата~lНИ

си,
не

же.1.апията
е

(IИ,

прэ,ви.1.НО

и

и

ПО

'IЖВИ

се

и

отъ

съ

наси.1.ИЯ

ивте..t.лигснция,

n

свъроана

по

нуждения, пе може да добие
куража,

Аа

Аава

Г.1.аса

ва.д'Ь..tжите.,шость
такъвъ

НИРОАЪ

си

къмъ

демора.1.иваЦlIата.,

теръ. Ако
тогава,

пъкъ се
Ао

чаl~а

когато

1)

на

народа,

да

опасенъ.

отстрани

:животъ

като ВНИRве

ивучи

Сама и

съ

управите.лпа

ПрОС.1.0вутата

системJt,

до

1I0.1.ИТ1Jческото

ПО.1.и'гичеСLШ

"гра.ма,4на народно

Ото.лицата. Прианато е, че наша
пе 1IIOже да се брои като ив
шt

пародно

'fa:u ь

же.1.ание.

и

ВСlша иност.

на

граждани е

ГРЮК.1.иво

своя

гешеФтъ.

самостояте..tПит'h
Бilдушенъ

въ

ив

а то

характерни ПР(jдадеви хора. Itой не внае,

ср1:>дата 111 У ,

При таRRОВЪ едпо особенно
вие ,на парода, съвдадено

крайно строгит'h
днешаото

1I1'ВРКИ

правитс.1.СТВО,

ПО.1.0же·

отъ страпа на
пе

Мf)же да

с.лу

жи за м:ВрН.1.0, 110 само за ~I~а~ша Jlз.мама,
al~O 1~HaBЪTЪ Г.1.еда ДОВ'врчиво па ПО.1.ll
тическит'в ивбори отъ 18·ii IО.1.ИЙ 1893
Г. 11 счита ивбранит1>

пр13дставите.1.И

ва

д13Йствите.1.НИ

па варода ни. Описание

то на т1:>БИ ИБбори, съ факти

[1

докумен

ти въ Р1iЩ'ВТ13 и па самия Еплвъ, съдържа
точl1а

характериt'ТИI~а.

На

сегашнит13

пр·Вдставите..tи не MO~Ke да се Г.1.еда дру
гоаче, .осв,внъ като
па ИБбрапит'h въ
np13MeTo па РеМ.1.ингена, въ вр'вмето па

ПРОЧУ'I:ит'h п'Ь.itномощия въ 18~ 1. г. ФаR
ТЪ'1!Ъ, че специа.1.НО

ва

пожарникари и ВСIlЧКИЗ сБРОАЪ отъ без

му.

едипственно съ

" свободата

па ив

боритв ,е nотр'Мва.ла ОФФИЦИR.1.па запо-·
lI'ЬДЬ, г.овори ва СЪстоюшето па народа
ни,
а иодаваньето
само едuпъ депь
ПР'Ьвъ
ивборния день AORflBl1a, l~aTO
2+2.::.:4, нссвободното имъ иовършшшье.

u

3ащото едно, че Вl1поп'.hдьта пе спари да

метачи,

-

че туй е ТЪИ~ Ако щете, даже и .литера

.

Бuже, партиз-Аnдоnовщиnата--но та б-в,
ше шайка и ва туй отрано още умр'В,
б.1.ilгодарение на сами'l'13 ВЪБмутениграж
данп. МUС.1.ите, че С.1.'h,J,Ъ таRВОВЪ шаи
каДЖИllСТВU,

поддържано огъ С\)ФИЙС1~ото

"ЦeHTpa~lНO Либера.1.НО Бюро," ще моз~е

да се ГoIlедu отъ П~luuдивчаlШ. ДU.В'!'рчиво

къ:uъ паР'nчепата Ба ирониа "народно
~'l.пбера.1.иа партиа"?! Еuи uстанжхж таll1Ъ
като

пр~вите.1.стненпи

парТИБetНИ? Г.

чевъ се ави C.1.~ДЪ Андонова,

но

Ei:bl-

и той

се загуби. Аойде сега Маневъ, ао той,
споредъ "Свuбода", не е тъй правите.:tст

веиъ гор'вщъ приате.1.Ь. И даже той 'пе,е
отъ ".1.ибера~шата" lшuдидатура. 'Гъй,
П.1.0ВДИВЪ пе е вече въ РЖЦ'hт-в на пра
внт.

Ш!РТllзани,

а

отдавна

се

паПРfШ~'l.еuието па в'в'гъра, безъ

.1.1O.1.13e, по
l&ona onp'h.

вависима

3) Татаро- ПааарджиlС3. Itои може да
допустне, че ТОБИ градъ, RОИТО се paBA13.1.И на AB-h ФраlЩИИ симо по м13стпи В.ли

ВЪБможна

пъ

са1ll0 едипъ девь и, третьо, че свободата
па

nO.1.UTIl<IccRa.Ta

агитациа

по

I1Ббора

б'hше cc-паRЪ абсо.1.lOТUО ваир1>тена. При
псичкит-n тил, още и многобрuiJ:нит'в оп
..tQКRнниа до !\,шша ивъ пО-ипте.1..1.игепт
DИТ-В, по-събу деnички'I'.h ни градове до
I~авпахж.
паlll1:>сата паl~Ъ
на' в.ласmьmаl

'r'nBU работи, ще пи l~ажжтъ "патриоти
~", еж вече стари, по Ti; C.nl. ое1еооата 1еа
,41ееиmото

nравuтмствои

пеRа

t'ШТ'Ь, a~o ~oгaTO ПОТР'hбватъ

пс ,се

сър:

ГИ спом-

та

t'ж

аlllЩ II държа жеСТОRа борба съ въодър,
жапье отъ

IMacTbTa,

припад.it1,ЖII па пра

RUTe~lCTBUTU? Не·.1.И по градскит1:> избори

'га:uъ

се

пикише

"ДО.1.у

СтамБО.1.0ВЪ!"?

Впрuчемъ, в. "IIpurpeccoь" тамъ добрi
описва борбит'h 'гамошпи и п'Ьма ваЩI) да
се

спори.

4) Отара-Загора. Разувдаппостьта на
праПИТС..lстнеПIlиа партиsанинъ г. МИ.1.С-

13ъ интереса па пр-ВдаНПОlJтьта ,1,ругоаче
коато ПРИТ'БЖ'ша собствепна во.ля 11 ПЪ.1.

на нсва"исимос'l'Ь, се е отвраmu.ла. М'hРИ.1.0
е II печатътъ. ПР'ВСМ'11ТН'вте ca~ъ стои
той и кои nевависи.Аеи пуб.1.ИЦИСТИ под
държа'ГЪ правите.1.СТВОТО. Не паправдно
се стеС8ава нещастuиитъ наrnъ печатъ,

"Ба спасение на отечеството"! Не
тъй се ~apa бъ..tгаринътъ да

току

B13pBa, че,

ако печатътъ бжде »распасанъ" ,ще ДОЙДР,
ей-тъй едипъ день Рuссил и ще ни гра

бпе!

.•.
Ще СВЪрШIIМЪ ДО,пжти.

СЕДМИЧНИ ВЪЛЪЖКИ

праIНIте.1.

ПОДЪ С.1.·1>дс'гвие,

I~aTo позорни I~радци? 1\'0[1 еж с\:'га. тамъ

в.жТР'БШНИ.

правите.1.стпепнитЪ парТИБаuи? Т<lМЪ има
"М.1.ада партия," RoaTo щ)'БС.1.·Вдваше пра·
ВllTe.1.CTUeHlIllT·B

паР-ГИВ,\ШI

Kl\aTO

и

Ш1ЗИ

чеетьта Il Дr)СТU.1.'ВПllСТО СI1. ТНl\:ъпа пар
тиа ве е ВЪВМОЖllО Д L бжде с.1..нпо право
те.1.ствепна,

И

още

повече,

кавдидати'Г 1,

ГРЯАt'lШТ~
честенъ

щt

избори,

а

гг:tЖ,J,анинъ

I~.1.llMCIlTa

тя

ОТХВЪр.1.И

С~ШО

nlHle

въ

едипъ

'1' имъ,

l~аПlIта.1.ИСТЪ,

И явната опповиция е доста

ТОР1l000.

9)

че

пра.вите.1.С'ГВОТО

Аl;.1.0ТО па МИТрUПlмита

раБД-В.1.И

тамъ

партизанит1>

и

отвори си.лна 011uозициа. Аi:lже и жепит'h
се,опvшкш\хж отъ пранитс.1С1'ВVТО. Гра.·
АЪ'ГЪ,

въ

ЧlZит'h

3/4,

е оппозиционенъ при вси

б.1.i:lгодI1SIIIИЯ на г па СгамБО.1.(\ва

къмъ родnи.н си

градо.

1 О)

беБЪ участието на насе.1.е
нието, съ ИСR.1.ючепие до веИдт. на Врат
ца, които с'граАа О'l'Ъ натрапенит1> си
избранници, та при иаБОр11т1; се ОП.1.аre8а
ше до I~llaBa.

Севлиево,

12)

13) Шумеnо и 14) Рав-

кива

партизани, ва да упраВ.1.ава съ

;, вж-

ТР11ШНО уб'вждение" . . . .
15) Варна. Градскит1> избори, съ па
СИ~1Ия, сж ОГ.;lеда.1.0 за по.,{итическит13 :му

уб13ждениа. 'I'ъргопски чисто
торски градъ

съ

консерва

нсевъзмо~~пи

наРОАНОС

ти, ПР'вдадени повече па гешеФl'а. I\'oraто при свободни избори тоаи градъ из·
бере каН,1,идати па г. О.гаиБО.1.0ВI\! пий ще
се самооб1:>симъ па ар~атапри ске.1.лта ..

llринаД.1.13жащи'г·В къмъ 'гови градъ До

16) ВИДИпо. РUБДОРИТ'h при ПО.1.ити
чеСЮIт1>

грида

и' ГрНДСRИ

на

иабори

ФРi:.lIZЦlJИ.

равд'В.1.ИХЖ

ПО.1.УЦi:.lПКОВИСТRИ

градъ.

17) Овищов?>. Градскитi пвбори б-Ьхж.
uротивъ

18)

правите.1.ствен.

кандидати.

Ловеч;;. 'Гози градъ е отдавна

питъ кандидати ивъ урuит1:>

храпи

Д'В~lепа ПО.1.птика.

пее

хж па В.1.астьта,

ваше

правите.1.стненна,

като останЖ,хж

не моз~еIIIе и да бж'де. Инте.л.лИГСlIциата,

I\:ОИТО и пръдидо

Hu

стане псеивв13стна, друго, че ПИI~аква ие
подготовка

IЮТО панамипо? Не-.1И ПрОТIIUЪ

2) П.ловдuво. Еои сж тамъ партиза
ППТ11 на правите.1.СТВОТО? 3иаете. ВЪр.1.у
една

по,

82

турата ни ви уб·Вждава.

тамъ

въ БЖДж'ще,

ивмаМС8И, и T'h вече пр1ютаватъ да се
чис.,пЖ,тъ JIIСЖ,J,У "uiJраит13 и пр'hданпи
т1," партищши. . . Че и въ пр'hивбира
ниата имъ BC1>l~oiI вид'В, I~aI~ЪВЪ отборъ се
направи м~жду "атове" и "куци кончета" ...

Аа Аоидемъ и въ С ввсрпа Бъ.1.ГНрИЛ •

и Дil,40ХЖ ОlIUUВИЦИОННИ пр·I'дставпте.,{и.

името

92

имаше да чакатъ б.1нгово.ление ва прiшв
бuравье

говори мъ.

брич;; и Провадил иаДЪРЖi:\ХЖ даже бuрба

нъ

борит'в отъ героит1:> на денл

съживяваньето

да

сдруж~ватъ

пеВО.1.ата му. Тукъ Ба тая Ц'}ыь не е тъй
е ПО.1.езпо само ва

Бургаво
Вспомн-Вте си .легендар
вото равбоЙничество. Повече не можемъ

ранна пап.1.ЖЧЬ, RОИТо и съ д,аво.шт'В <.:е

.истинuкийтъ г.ласъ ва

вжтрiшuо,
пнимате.1.UО

необходимо В~l-Взвапьет'о въ

7)

АО

•..

просто JIетърпима

БYiТЪ още тамъ евреит-В

всич~и спъпки ва свобод

ния му ПО.1.итически

Tuua -

ЖИВ'вЫiТЪ пай,вече 'чиповницит'в, кои'l'о,
особенно тамъ, сж наЙ·ПИБСКОПО~.1.0ППИ
рабове ва материа.1.ПО състояние; ~II:ИВ11

А-ВТО ще се Ka~I~e, ТР'вбва со врi;,ле K01l1·
петентната В.ласть, коато же.1.ае доброто

cp'hAcTBa

правите.1.СТI10.

нии вземаме само ОRрЖЖПИТ13
град?> ги счита още аа правите.лсТвевни
въ които би трtбва.1.0. да почи I само в. "Свобода." Аай му, Боже, се та-.

разите.1.Ь

състояние

и

...

И.1.И

.1.нбера~\Ш:t партиа."

тогавъ тови :му Г.1.асъ ще бжде естествеп

ката

KpaTRO,

ще отъ

-

пиртивани,

биватъ тихи,

добие куражъ и проави

свои

день

днешна

тъй нар13чеНИТ'h "спасите.1.НИ" строгости

крайно

интерес,ЪТЪ

ватъ коренит'h и СИ.1.ата па това, Н<tр·]ш
.1.0 себе си, народnо правите.1.СТВО, исходя

е

пра0l1те.1.ствеанп

пата

та СТО.1.ица

ПО отча,ннъ, страшенъ,

а и.ли

Такъва партия пада позuрно-тя
едипъ

градове,

Х.1.аДПОI~РЪВНО

Г.1.асъ,

ва

П.лtвено и 11) Вра тца (СО Оpi;XOBO)
сж цаНRОI1ИС'Г~И rpa,J,oBe. Иаборит'В Иl\IЪ

подъ даН.1.ението на

своа

ва

СИ спомнимъ и пещастцит1> убийства отъ
шайката, нндъ ОФИЦ~рU. l1р~сни сж.
6) ОЛивеn?>. Г~ш~Фтътъ е вадуши.1.Ъ
ВС'Ька граждапственность! Той е съ oct1Co

ни правата Си, че е па~тапж~ю ВР1,м:е да
о<':вободи Самъ народа Си отъ вече ВР'ВД

Htt

АИНЪ убиii:ственъ ва бжджщето си харю~
до

НИТ'В г.,{асове. Тамъ и дума не може да ста

пОг.ледъ върху вс13ки пашъ градъ. 3а по·

на ви

насе.1.еlIието

паI~Ъ б1>ше СПО.1.УЧIЫО д!\ I1Р'huо~lUВИ ToUX-

СИ.1.Нi1.

партия,

да се хвър.ли и паЙ·б'tг.1.ИЯ

пуждната

въспитапа

фа.;lШИl1ит·1J имъ БЮ.1.етини,

раническа

ПО.1.0~кение o'ГA'IЫHO на ВС11ЕШ пО-ипте.1.НI

сотата си, а по скоро се '.гЪРI~а.1.Я въ б.1.а
тото' па

5) ХаСl{;ОМ. Въ депа на изборит-В на

ос В'.!> нъ туй,

гентепъ градъ въ страната, Н'вма, осв'.Iшъ

при

тъi! .1.есно

Аа вастане

'Гл nр'воmава да

статъчно п-Ьрпо С.1.ужи и

управ~\яющит'в j

не 1IIоже

пе .може инс е .;Ilогла, ни

3et уб1>ждепие на КнаБа,че интере

смачкана

съ

сега само съ сно

сит13' па H~poдa Му Го викатъ да упраж

Ча1са,

равни

Трона
ПО.1.0ЖИ

Ilрим-Ври много: не само БЪ.1.гария е pa~K
Аа.1.а ПОАобна ".либера.1.па" ПИрТИЯ . . .

ва да се пролви народnата во.лl& по Д-В.1.а
та на упраВ.1.еш.:ето, KaI~TO и нашата Лон
СТИТУЦIlЯ БYi е опрi>д'lЫИ.1.а. Единъ СП.1.а
шенъотъ
събитията и тажеСТilТ13 имъ
НИРОАЪ,

llсич~ит'l.

18 IO.,{uii: 93 г. при nсичкит'в ПНСИ.1.ИЯ

б.nl.де пар тил, защ')'l'О ни едипъ добросъ
въстенъ чов13I~Ъ пе може да nодд&ржа ти

пр~чина

,4а

като

Не сж .1.И о l:'I'aHж

страхътъ го притаява

ва да ивравава ВО.1.ята
оправдапо,

на 11.1.11llСИЧ1Ш

и къмъ

ПОС~l'l~дствил,

1Сога да б"к,4е гра.ма,411а.

отъ Rнява, че ве сж своБОАВИ ВСИЧКИТ11
пжтища на народа,

ПРОГ.1.tlсеПII

- ГраЛlа,4на народно·.1.И·
napTuR"11 l1apmUI&, 1COI&TO си, му

бера.1.1Ia

става

се

като

'1'11

Bp'Bl\1e.

внае

само

с.IУЖ:iЩИ и агепти ва Х.1.'l,бъ.

ствепнит-В партива ни,

се

па

праШIте.1.СТIЮТО и сега пар

тиванит1> 1I1У тамъ еж

чипъ д~ доиджтъ ощеПО'СИollНИ
стьта? Не ГOHOjlЫiTЪ .1.и, С.1.1:>д()в"

ЖU СО насилил,

по вс13ки се

правите.лството,

Ж,1,аНИIlI, отъ

'Русее. СР13ЩУ1~()ГО б'uхiYi се ДИГНЖ
.1.И русссuци като едипъ ЧОВ'lш r. за lIШ.1.

риuвепъ споръ. Анесь ва днесь, п ривнана
отъ

въ м13стнит1з n1>с'гппца ,.Правда" и "Ис
ТIша" отвратихж р,ьШите.НIО вс.нreи гра

отъ см-Бсено lIШНlIстере'l'НО, и ПО ТОВ11 иа

би.1.И·· свuбодни,

ит1> страхотпи?

T'.h пжтища да ИБучава чувствата па ва

и

не се за

даже, да спече-'

.1.И Т'В, д~ се I~рl3lJБYiТЪ

бере р1>шите.1.ПО же.ланията му, пужди
T'h му.
Еато каввахме тъй, пии не особенно
настоавахме па него, като на Н11ЩI) 'Необ
ходимо. Съвс'hмъ не. Ний кавахме и каБ
ваме само това, че I\'UЛБт,тъ има всичlZИ·

отд']ыно

съ гордость

а

вови ИБ60рИ, IЮИ'l'О бевуt'.1.0ВПО

lIIеж,1,У ивбирате.1.lп·t?

само тогазъ, 1\,назътъ ще види в'lз рно,
като въ ОГ.1.еда.1.0, парада Си и ще раБ

рОАа Си, даже и

имъ,

'ге.1.ПО
докавате.1.СТВО
проти въ
самит'в
тtхъ, че сж ОТ,1,авна беэси.1.НИ и О;\IраБЦИ

вемипуемо

ще се съживи на ВС'lщжД~в, а

ва сва.,{авьето

и

бихж

110вр1зДIМО ва интереситi.~ ни и че ва туи
народътъ удобрлва.1.Ъ тжзи

право

ПР11'1'ПЖТЪ,

Отечеството се пуждаЛ.1.0 ОТЪ строго уп

мар'/;

He~a се дяде 11 сега

на избпрате.1.Я и ще има да

вите..tствевпи кандидатури, З<:lЩО се упо-,

си пада и BY~I~AaTa отъ ВС'lшо пжтеше·
ствие съ специа..tпа ц1з.;lЬ. Но, като се

привърженци

Ба пъзстаНОП.lението

павиiJ: чоп1:>къ 1'0 раБбира: al~o съ свободitu
избори мuжехж да се uрОI~аратъ т'вви пра'

управите.1.

сам()

'Г~Й,

I'.1.CA31l're

б'/ДНИТ'В избори не ыогж.тъ да БЖ,джтъ съ
тови сегашенъ реБУ.1.татъ-това и наЙ-Г.;lУ

оцtшлва начина на

УI1раВ..tението у вnсъ, -

при

ва пъ тоаи градъ съ шайкит'В, ОIшсвани

на ИБборит-n uтъl 8 IО~tИй 93. Че C130~ . на шаИI~аДЖИl1Т'В (и тамъ има шаЙI\:а) и

на система на правите.1.IIТВОТО.
Щомъ
uриемемъ, ва~чи, ва пача.1.0, че Еанзътъ
впае и

и

по не и

ПИДИll1Ъ сжщото, т. е. съвс-Вмъ прuтивнотu

Още пъ първата си статил б'нхме
lшва.1.U, че пе допущаме, щото I~алзътъ
да не ваае. да не равбира, да пе оц']шл·
ва ПРОТИВОКОНСТl1туционнаТf\

.РеМ.1.пнгеш\

па ItОПСТl1туциата!

B7Jnpoco.

nоложеnUI&

па

ониа протппъ тi~хъ,

убi;дUТМlIле сnособии.ли а1СО

To~~ 1ее е Jlогмо да се убъ'ди от;;·вСИЧlситi;
си уnоmрi;беmfJ до сега niYiтuща ва paapi;uee1еиеmо

ерпротовски,

IЮUСТИТУЦИОННП. Г""едайте,

СР11ДСТВО, само а1СО [{делвото е .лишеm; ото

вси 1е1Си

Подобни IIвбори ск. ЧИС'ГО рем

--

Брой

МОРЕ"

ПОБИЦИОllенъ на

Дllешuото правите.лство.

паСИ.1.из.та ИlJ~арватъ.

HO'l'O

011-

прапитеv1ствен
СЪ изв'вст

чарuдl>Йство.

1\,ои оставатъ? Пр'вбройте ги! Ои.ли
стра, ЛО.АlО, ЛЮGтеn,4ИЛо и TP7Jn?>-МЪРТВИ
гридове,

кои'го

ако ПРОllадпе

lIе

ще

се

дuже

ClllYTЫiTЪ,

дори и БЪ.1.гария.

. . .

3а ОlCо.лиUG1Ситi; градове пе говоримъ.
3иае с" О'1'Ъ BC-nКIJГО, че Т'В въ ПUv1ити
Ката

се

в..tиаЫ5.l'Ъ

кржжuит1:> ('и

И

)'прав.1.ЯВfl.ТЪ

rpaAoue,

отъ

о

а aKI) има песъг

Обнар(lдванъ е

И тъй; нар-Вченатн народно-.лuбера.л.
на

партил е

раБ..tожена,

по

причина на

педостойнит'hси Д~.1.a и спир'hП\JСТЬ. 'Га се
кр'hпи nе<1е едипственно съ НДМИШIстра
циата и

ПО.1.ициата на държавата

пр'.hКОС.1.0ввата си.ла па BC~KO
ство-и съ lI1Ъ.1.ча.1ИВото

-

бев.

правите.1.

поведение на чи.

НОВШlчеСI~ОТО Т1МО,' което С.1.ужи на пра
вите.1.СТВОТО

за

къва е партиата,

своето

nptnUTanue (!)

K\)S1TO

съ Фата.1.ПИ ПОС.1.1.дствиа

П.1.аши

'Га.

Еороната

и катастроФи!

••

3а още пО-уб'hДl1те.1.1IaИ.1..1.IOстрация

BBeM'hTe ИБuбщо uнте.л.лu~еnцu.нта, неБадъ.1.
жеuата

къмъ праВИ'I'е.1.СТВUТО,

l~aTo оста

вите "ИБбранит:h" пр'hдстаl1ите.ли, които
паиетина сж. отбрапи с.i1>пи ("u1>рни и

админи

се отнасн само до н1>кои

които се отцiш

CtMa,

Ba'.roь Иdмежду .i1.'IВЧI:шска'rа, СеВАиевека, Търнов
ската, ГОIJ1iО-ОfJ1>ХОвсКа'rа и bi>.-tенската ОКОАИИ,
та се урежда ПаскаАеВСК<iта ОКUJlиа, конто пр-h
M"1,L:TH Цl:Jнтра си от ъ с. I1'tекаJlевецъ въ с. Па
ВАикени и Ва въ ба;Дa'iще ПОАучава наввание
I1ав.лUf(еНСICа Of(O.lLltH.

-

УчитеJlЪТЪ по Jlозаретвото И винарство

то въ Са"ОВСЮIJl Обрасцов"Ъ ЧиФликъ, l' НЪ Хр.
С. Георгпевъ, е ивлаJlЪ I10I~aBa ва ваllиеванъе
абонати на съставената му книга '"РМf(ово.jство
ПО .l10варствоmо". Г-нъ Георгиевъ въ поканата
си каЗва: "азъ имамъ за ц1>АЪ да дамъ на на
шит-h Jlозари и учащи Аозаре'fВОТОМJlздежи кни
га, отъ конто да qершrt'iТЪ най-новит-h теорети
чески и практичесl'Иработи, необходимива дооро

u

то ОТГАелванъе ва Аозата, ва

пр-hдпавванъето
отъ раЗJlичнит-h бол1>сти и въuбщ'3 ва вадър
жаньето на Jlозар'СТВlУl'О отъ пропаданье Ц •

Сноредъ съдържанието на книгата, дадено
въ поканата, l'-H'D' ГеОрl'иевъ ще има да дале
обширни евtдi>нин на Jlозарн и ученика по АО
варството, а

с&ществуватъ и

всички УСJlовиа да

ПР:ВДПОJlагаме, че книгата му ще бa'iД6 дi>йстви
теАНО pa'iKOBOACTBO. Тн щ!ма да състои
отъ
12-15 КОJlИ, съ 11И-115 фигури въ текста, ва
наГАедно изучванъе. Ц'в в a'fa
ще ба;дtJlа 2 А.

80 ст. а
2 Аева.
-

u

ва

ПРВДlIJlатившитt

Аевъ

1

само

-

НаСJltдникътъ е въвведенъ въ първия

офицерски ЧИНЪ-ПОДПОРУ'lикъ.

- ОКОJLНЙСКИИТЪ грnдецъ въ Южна БЪJl
гарин Хаджu-Е.лес-ж, ще се наименува ва Ю1ето
на Пр-hСТОJlонас.l-hдника - "Борuсов-г'fад'6Ц. Та
кова Р'вшение
Съв-hтъ.

-

БИJlО

издадено

В. "ГАасъ отъ

спр-hJLЪ маАКО едно

отъ

Иетокъ",

общинския

които

бtше

вр1>ме, 110 обикновенни

B-h-

с'rникарски спънки, почн& пакъ да ИЗJl-hвва съ об-h

щание ва

редовностъ

въ бждrt'iще.

ИВJl1>влиltтъ

12·Й брой, раЗМUСJlеll'Ь ПО-ОСliоватеJlНО върху по
Жl:Jнието,

дава ДI:I. се разбl:Jре, че редакторътъ

му,

C·.r. Димовъ, е вече мораАНО съкрушенъ и обез
вад\;жденъ' ва щаСТJlИВИН край на този такъвъ
редъ на работит-h. ОБНСliнвамl3 си сега досегашното

поведение на "Гласъ отъ Истокъ С , съ

крайно

то жеАвние да бжде снисходитеJlенъ RЪМЪ стро
ГОСТИТБ по упраВJlението, като при~ма да b-hрва

въ 6Jlагит-h

нам-hренин

на

ВJlаствующит-h.

Но

кОАКОТО и да поддържаше "ГАасъ отъ Истокъ Ц
таквозъ поведение, доиде най-сеТIl-h до тамъ, '1(1
вече не нам'Ври никакво оправдание на A-hJlата

отъ най· IоеА'ВДНЪотО вроВме; 'той, пръдетавлме си,
се I:J намtрИАЪ въ неl!'ЬЗМОЖНОСТЪ СЪ чиста съ
b-hСТЬ да поддържи lIJlИ извинu. lIзм-hнението въ

вакона ва печата,

както

и другит-h

A-hJlа

ва

по

очаКВJlше

съ

cA-hАннта ваконодатеАна сесеил, къмъ конто от
правяше h-hl~ОИ добри

довtрие
ЖИВОТЪ.

жеJlанин и

въ ПОJlитическин и Икономичесв:иа ни
Тёша бива, съ bc-hlШ ,добросъвtстенъ

мd'iжъ, който жеJlаl:J да бa'iде искренъ

приятеJlЬ

ва

което

праВIIте.лството,

ГО храни

A-hJlа.

.1.асни съ ОI~РЖЖНИТ~ С11 ГРl1дове, Т'в сж
пакъ противо правите.1.СТНОТU.

ваКОIlЪТЪ ва

етратИlШUТО Д'ВАение на .кНJ:lжес'.гвото, 3аконътъ

поне въ

а

пе

вижда

НЗД'вжда

нищо,

ва

ба;джщи

да

добри

Но туй nтораЧИАО върв:аJlИТ-В на правитм

ственнит-h бl:JВУСАОВНИ и ваДЪАжени поддържа
теАИ, KBRTO и tp-hбваJlО Аа е очакваJlЪ г. Ди

мовъ. ~ъв-hтватъ го прилтеJlСКИ (коткатъ го--каз.
ватъ БЪJlГdрИТВ) "Свобода" и nlIJlОВДUВЪ" да не
ее ИСПJLъзва отъ
"повеч~о

редоветоВ

самостонтеАенъ

ИМЪ,

ами да

раВСa'iАЪК'Ь

да се поддава на съв-hтит-В

имаJlЪ

и по-маJlКО

на прилтеJlН еи Боб

чевеки" ("Свобода" бр. 1054) както и да внаНАЪ,

че който не удобрлва доВАата на ВJlаствующата
JlибераJlна партпJ.I, кавваАО му се ОnnО8U'ЦUЯ
("ПАОВДИВЪ", брой Н,й)

,

t!
:Много. добр-h, Димовъ! ПОСJlушай ги, вае-

ми ГАедището

ИИ'Ъ и поставil

честната

си

съ

B1>CTЪ~ та оправдай, A-hJlата имъ съ уб-Вждение,

достоИllO да ааСJlУЖИ пуБJlиqно

и партизанинъ имъ б&.дu.,

1IapmUBaH:f(O

оправдание

страда оuщесmво

по

внимаНИt;j! Даже
дай уб-hдитеJlНО

ва д-БJlата имъ,

без'& да

и А'Оржава от'6 туй

napmltBanство! Toгadb паРo'lI:JН'Ъ ПР'ВДL:таIШl'еJlЬ па Чер

но Море" ще ти ЦаАуне ра;,ка. Защото ниЙ ГАе

пр"дннпи") пuргиааllИ па шефu си, потър

дахме вс'lшакъ и ВСН чески се cTaIJaxMe да вам-В
рим'Ь MaKaIJb партизански (но д1>йствитеАllO пар

ПОДДЪРЖате.,{и

ТИdаllСКИ, Т. е сжщевр-hМtJННО
и чисто патрио
ТИ'lt;jСКU) оправданин и-не Ha.Jtt:puxMe, а ИОСJlУ

СЪТе иамежду БЪ.1.гарсre,.та

ClJ1>Ai:.I дрyt'И

И ги пuкажете!

О'ГЪ БИlJ

Шl1Т'Б j останж.ли ИВ.1.ИШIiИ пv·Вдставите.ли,

щахме вл.'l'l".l>Щlllln СИ ГАц,съ, саИQ Кит\) бъ.\гари

•

Брой
-

92

Та п сега още се I~ОАебаеltt'Ь аа г. ОтамБОАова
В1Iрваltt'Ь П'Ь Аобрит-В му нам-Врепия. RaKTo си
се уб'Ь"uJtъ ПО'lО за друго. тъй ще сс уб'вдишъ
и за него, че той е сега вече НИЩО дрУГО, осв-Внъ

It

о~есточеIIЪ и грубъ паРТИ38НИНЪ отъ СТРIlХЪ Зl\
А-Блата I\И и отъ амбиция за власть. Той свърши
_но};ма пече рОАЛ за хара"тера

си.

СЪ ГОА-ВМО OtJYABI1Hbe Зl1 биволското Jtи
це на реNШТОрИТ-В му, четохме 'nСвобода", че
пзборИТ1I въ Разградъ били изнасилени отъ оп

поаuционерна пияна ТЪАпаl Раабираме, '1е " Сво 
БОАа" пе .ще признае истината по изборит-В, ио
и Аа из.л'Йзе' по този

начин'Ь 'толкова

безсрамно

да обр'Ьща истината сь главата на АОлу и да
тВЪРАИ таI~ъва неБИВU.,l\ица-туЙ. ОТкровенно си
казваме, нпквкъ ие пр-nдполагахме! Очаквахме
да че1'еАIЪ,

че ще се отбие

О'1'Ъ

антреФиле,

колкото. за лице,

срама

С'Ь

едnо

че ИСТИ:НI1'1'а

ще се

Иi!C.II1Iдва и, ако има чиновници пр-Вгр-Rши.\и; щ!;j
се накаж3i.ТЪ,

а за поту.Аванье

побърза да се" ,nрtм-Всти

на ВСИ'1КО

управитC.IIЬТЪ.

ще се

Но

не

било тъй!' 'l'у.i1:--срамъ, ОЧИ---'Х11ЧЪ го н-Вм:а въ
см-Втката имъ! И I~O.\RO заразитмuо развратно! •..
Може ,1Ш да се ДОПУС'1'не, че оппоаицилта
ще наиадне бюрото, ('Огато то се състаВ.lлва отъ
оппоапцlt()DСРИ и

самъ

пр-Бдс-Вдате.\ь·rъ му,

Бърнев", е Оl1ПОЗllционеръ? Може .\и да

г.

со до

IlУС'1'lIе, че Рааградскатв оппоаИЦIIЛ има нужда
О'I'Ъ нас"лил, когато 11 бlIВШИЙ избоРь

011003. пр'ЬдстаВlIте.\и,

бiнuе за

сл-Вд, тл е ~И.lll1а там'Ъ?

Аюt lt31'Ъ е мог.Щ да се lIам-Бси по.\ицията,
кирЪ Ю~О ОПП0311цилта

е нападнж..113 за

AI/!:

Форма бю

рото, п'ы~ъ пр'l>дс'Ндатс.llЬ1' ь на бюrо1'О не е ви
калъ наро.,ио

в.ластьта,

за да

nIIIУAlенъ" подписано nНаролътъ" въ IЮС.\'ВДUIIЯ

ни брой По TlIBa пъr~ъ, по 'установеното О'ГЬ
b-RС'l'НИЮl 1I11 правн.,(), ще отговаря Пр'НДЪ е,у;да
СIНIЪ ав'1'ОРЪТЪ отъ IIIумснъ,
нашъ

I,ато неСПСЦШJ.lен'Ъ

ItoрреСПОНД6НТЪ.

Ний се чудимъ

на

произведе

БЪРll:О

:гин'? RaI'80 TЪp":liКTЪ тим:ъ по.\ицеИ<ЖI1 ClI.IIи, не
повикани О'1'Ъ бюрото?-Безобр.,.зие. o'1'BpaTIITe.\на ШII р.ла'1'а нил, СВUЙ(Jтвенuа еДШIствеНIIО на

"UBO-

бода"l Съ това таквоаъ безчестно поведениu пр'вдъ
ц-В.llЪ ЧlIтающъ св+'ТЪ О'1''Ь хората 01\:0,110 прави
те.\ствОТО, човtкъ се заМIIС.llЮIЩ MIIOrO Il печал

• • • Т'В Казватъ намъ, че сме съвtтва.\и ва'
рево.\юцил, да прави възстания 11

llа;щ авторитетъ въ

праВllте.лСТI10ТО, ла

.ll1I'ГlIчеСlса тактика? Боже, Бож\! мой!

НеВО.\1l0 сие ПРОПУСТIla'i.ш да съобщим'Ъ

-

Мll!Jж.шi11bliТЬ ВЪ ТО,Щ си

оrд-Вль,

ството. Градътъ б-В бързо накиченъ съ знамена.

Вечерьта имате БЛ-ВСКl\ВО осв-Вт.лениu.ишествие

съ ФаК.tи. Способствуваше' и вр-Вмето за търже
ства. Въ град& ни се ПОЧУВСТВуRа д'i>йетви,
те,\но

BeCe.ilOCTb

ОЖИВ.IIение II

важния

за

U8в'Орmания

.патания,

Ii:омедилта "Т,l/,ъсmо Ко"аJlче" отъ А. Н. OU'l'poriСКИЙ.

RaTo п-Вмам:е сега м-Всто, оставихме за С.II-Б
A't Аа)\емъ б-В.llllЖI~И1'-В си по ис

АУЮЩИЯ, Пd'i.ТЬ

пъ.\вението

на

ПОЗ,'I,раВАяваме
lIоже.ла1JаИtJ,

I~омеДlIJlта.
г да

щото

Тукъ

учите.\пт'i>
въ

да б"'де lIовторцо
дията. Са.llОНЪТЪ,

е,\но

ство ще иска

истината.

Тива ПОC.!l-Вдньото Her~a бжде въ отговоръ
n на В. nП.\овдuI3Ъ·, който се е зам3i.'1ИЛЪ даспо'
ри но СЖЩИЙ uаопаченъ начинъ,- види се, по

I1nдражеЮlе па I~aKa сп "Свобода".

самО

съ

изобщо

СПО.\УI~а'Га

недалечно

и

бa'iджще

пр-Вдставена отъ тtхъ I~OMe
наистинu, бi,ше пъ.\еIlЪ, но

в1,рва ни се, че много още

градсв:ото обще

0'1'1.

види хубавото това пр'в"став

Al\

.\eIше.

Въ гpaд~ ни се нам-Врва IIНТС!>1IираllИИ
ОТ'Ъ Разградъ Г-Н'Ъ Наумъ Георгиевъ, ВаРllенецъ.
но ЖUВУЩЪ по търговията

си IIЪ Разградъ. Тuй

е ИCIi:аJIЪ да се

не

върне,

но

611.лъ

пустнжтъ.

Дохожда въ редаl'ЦИН'1'а НИ, за да обяви чр'нзъ

вахме,
I.:Ъ

CII

да

печата

на nСвобода.

и оправдания см само шар

от"а8ванье

на

Ср-Вщу Ср-Втение Господне народнитв
учите.llИ
IIп-БДGlтавих... въ 38J1a "Съединение"

законни uри'НlНИ губи И че
тестъ
и
ИСRЪ за
заl'у6и.

nОJlи
двор'О,

С.1учаЙ

-

иасъ па В.IIастьта,

та".-До "ато IMtaMe иа р,К/:а фа"mа, 'te
ция нс е БUJlа ви"ана в; U8бирате,l/,НUЯ

по

историята ни день.

междуособия, но забравятъ, '1е даже и тъй ла
611ше' (в-Вщо очеВIJДНО пев-Врно, въ СЖЩНОСТЬ), не
B-ВlJтпикарскит-В статии дигlt.тъ народи, а -саио
,l\1IA3 мръсни, д-Бла противонародни, д-В.\а вага·
боuтски отъ еЙ-ТaIt1Iва защитвици:

че день гъ на

рождеНЛI:ТJ па Наел'ндпика се отпразднува съ
п! .L'IO тържество вьграда ни. С.\tдъ ЪЮАеБСТlщето
и парад'!, 11 ь прпсжтствието на tJИНОВНИЦИ, I'li ,ж
дани и войската, имаше банкетъ, даденъ отъ KM,~T

рода да дигне

ВС1жа"вu

.\11

Има .\11 TYI~I, ио

cTpaHa'1'a!

че по

служи

не

по

може

да

З1iдържавье'1'О

реАЪ,

защото

110M')[',ld,

си

ГrаДUЕllЙТЪ I~MeTЪ,

-

му беаъ

ще пр-В~яви про
Ний го
съв-Вт

заltоненъ

види

Г-lIЪ Р.

той, че

Фа..\шива: кракът'Ь

Матtевъ,

се об.\-Вгне съ

поправката е БИ,i[а

се само

повечltо

за.\-Впи.\ъ

дов-Врие,

и,' щомъ

ще

се

счупи

BQ 1е ОI~ОН'lатеЛIIО.С'1упеното ново не става. Та

чудо още н-Вма по

K<JBa

CB1ITa

констnтуцuонно
110,llПТИl~а

съ

н

KaъНl

по.\итическо

11

ренолвеРl1

право
и

допуща.\о

[~aKBa

ка има.llО между братия Иванови 11 единъ ооик

но ве нъ рааБОЙEIикъ-уБuй.цд I10!lОДЪТЪ е статин
та Юt "СъзаК.tятнuцит-Б и О,у,дътъ" ВЪ иинж
-,ия брой.'

Да ОТГОБОРИ:МЪ: при;шава.\и в,,, ПЛОВДИВЪ"
юридическuт-В ТдРИИНИ nnО,l/,итичес"u npVCTAinнu"ъ" и nоБUlI:нове'Н'О nрtстiу.nНIЩ~~~ Ако не ги
признава -съ г.\упави и нев-Вжи х;ора н-Вм:аме
работа: съ т-Вхъ ни вр-Вда, ни по.лза, до Ra'ro не
се поучжт'J,. Ah:O' пькъ ПРИ3НI1ва - нека развие
значението на теlJмина nОЛltmичес"и npvcmifin'НИ"'О и пос.л-В -с:на термина обu"новен'О nрнстжn
ни,,'6 и ще иа.\-Взе

са мъ

по

себе си ОТГО130Р'ЬТЪ:

пима .ilИ ками и рево.\вери въ политиката"
Но nП.\овдивъ"

се пр-Вструва, b-Rрва пи се,

R8TO св мжчп да агитира тъй изопачено и, CJl.1>·
,l\0BaTe.ilHO, BptAHO uротивъ eArllI установени въ
житието ПОIIЯТIJЯ

nП.\О1JДIJВЪ"

ще

да

че пе вс-Вкога

теорияm« УПР!l.в.\ява

защото

практиката

"

не·.\и

Но и да се

щеСТВУВI1ньето на

праКТl1ката,

е създа.\а 'l'еорията

.1tП.ловдивъ ",

прtструва

rазбира,

този въnросъ у

.•.

lIакъ сж-

нсго

нс

го

вори много зарааСa'iд.швостьта на lIllШУЩИЛ му.

_

Съобщаватъ

ни

о'rъ

Провадил,

че

за

ВАРНЕНСКО

ОIiРЖЖНО УПРАВЛЕНИЕ
хо.
Лн/арии

29

r.

;'снь

В.

г.

1894

71

01'1.

aдrOKaTa отъ гр. Добри'lЬ, Г-пъ Д, Н. Кова'1ен'Ь,
пуб.лив:увана въ брой 9il иа Рtlдактиранuйтъ
отъ Bal.:b в. nЧерно Море," мо.llliК б.лагово.лtте
да дадете MiIc'1'O на наlJтоящето ии, въ СЛ1lДую
щийтъ брой на сжщий'IЪ вtстник'ь
1) Д\)ПИСНllI,~ъ'rъ BIiI, UЪ Цl1тираньето н'1
'1.\. 1 О'1'Ъ закона за опр-Вд-В.\~ние д'Ьрж~внит h
зеМll и пасбища (совати), не е lIОСТИГН,у,.IIЪ това,

което мисли да е ltОU'1'ИГНл...лъ. "И,!орани'rв и о
Ц влели земи," за li:ОИТО пита, HlIMa ли нищо ПИ·
сано въ "О POTOKO.\IIT h на Д!;jба'l'ИТ в," и кои сж

TypCI\:O'ro в.л<t
BeAIU, u'r·

че сж он ил

д'!мени ОТ'Ь сжщитh държавни

дадени още въ

турско

пасбища и раз

BptMe, на засе.,l\ИВШИ1'j,;

секретарь на око.\пЙrюш тамъ нача.\никъ е би.\ъ
пазначенъ БИВШIIЙ ceKlJeTapb па Новоселсюш око.\.

се '1'oraBa '1еlJкези и татари, а пом'в ,:л'вдъ Рус
cko-'l'урската война, l~aTv се иаселихж '1ерке,Jит-Б

нача.\НlIКЪ, дадениит'ь 1l0ДЪ ~a;.ДЪ'и иаХОДl1щийсе
още подъ сл1iдствuе и освобеденипть 0'1'1. зат·

се с'штать и ония,

вора подъ тежко поржчите.\ство,
убийството

на

Новосе.llСl~ИiI

по

ОRОЛ.

"tAOTO

воински

за
па·

'1а.\ниt,ъ Подuоручиt~Ъ Дамазетоваl Нl1значението
па тоя

ЩIЯ

'111новниlt'Ь

упраВlIтеАЬ

става

по

'и нам ь ни

право

о'rъ

е чудно,

окржж

каI~Ъ

неиу

пе е изв-Вс'rНО, че отсrранеНJlЙ ОТ'Ь ДilЪЖНОСТЬ,
1I1Ili:Ъ по веговъ ПРИl~ааъ, '1ИНОВIIИl~Ъ не бива да
заема държавна с.лужба до, оправдаИlIето си, dU
вапазваllье

авторитета

на

и та'1'арит-В,

останжХЖ

cko-rГурСI~а)

се разорахж

шиii'1'Ъ

тип

_

В

"Другарь"

съобщава

СЪ.ilЬ"

по ПОIЗОДЪ на ннщо,

за елна с~уч.

иаnиса'Но оъ

списа·

нието', за ll11кого сп М:eHЦ~C'Ь, евреипъ, учите.llЬ,

11 ТО ВЪ ВuсшYrО у'Ш.\ 11 ще, би.\ъ IIРl1ЧItI~анъ

I а

22.Й Лllуарий отъ ПОС,\'Вf\tНШ на У.llИЦiта и бu,l/,'О
БUТЪ/-ВЪСПl1танъ проФессоръ за BptMe'ro!

МъСТНИ.
_ СтаТliЛта ни

RIIЯЗЪТЪ" НЪ 90-ия брой

ще се ПОЧУДl1 за '1'а;.аи У'1асть иа ста'~'ИJIта, като

I~аI~ЪdЪ закопъ

печата

B.\aAtl'1eCT80To

България 110Д'Ь

бераЛllата

за

партиа"

тя въ управ.\епие'1'О.

на

въ

nha POAHO-.\II-

11 Iщква система

упражнлва

HiJMa съмн'.Iшие, обаче, че

lJроцесс'Ь'1'Ъ ще бжде еДlНlЪ оть
T'i:;,

д1шствува

1ЩЙ-ИlIтереСНIl

по ПРИ'1tIна де.лlJкатностьта па случал, Сто

nаllИВЪТЪ е

УС.ilови.лъ

за заЩllтlltЩll

въ

Ca'iAa

l' ·да аДl!Оl,атит'в: А. ДЯIСОВИЧЪ,.м. Ilаничерский,

В. llапаН'lевъ, К. РаI1I\:ОВЪ, Н. Дю.лгеровъ 11 др.
Ний ще даде мъ на '1l1тате.ilитi> ':И въ свое нр'!>
ме оБIШIН1'l'е.лIШЯ I1К'1"1>, С.сЪдеБНОТJ пр-Ввиеи
присждцт<\

на

с,у.да.

_ Едва В.iltзе въ си.\а стеСlIltте.llНОТО изм-В

11еНИ6 нъ закона
llО'1НЖХN,! Нъ

за печата и

една

пр-Вс.лiJдваниnта

седмица и двата

наши по

с.l'hЛUIl брс.све се дадохж ПОД'Ъ сждъ ОТЪ проку

рора, АаД6UО е па сд.дъ отъ

91'8 ИИ брой uисмото

земи

'1е

подъ

разоира

ДУМИ

.ИiJорани

и недвиа~и
невъзвърнж.н.l'1'Н се

МIIТВ ИИО'1'и, i)с'rан,у,.IИ оть
турци,

1,alt'rO

или

ги

той МII\J.\И подобио

нарuч~

июсю.лмаlIfI;

ако

H-ВЩlJ, тогава много се е иd

.ilъгаль, защото lt3се.\ившитn сс: ТУРЦИ осrаl3ИХ,у,
изорани

к&ш.ш,

и пр.,

земи,

а още J1.0ЗЯ,

к.лаN'IЩИ,

И вСИ'1ltlI

ТЮi

кжщи,

имоти

да се УПОТР'Ббu
и~ытп,,'

общата
разбира

не мог,у,тъ

дума

да се

земи,"

се

.лива

ДЮ[l;СНИ
на·

а щl;ШJ

"държавни

al'o

се,

ГJри,

дворове,

зонN.ТЪ СЪ обща дума J,иаораНII
ЖI1АНl

недва

каlJаеШ(J

aa[l;o-

Ja да ио,ке г-нъ ДО;IИIJНИII:ЬТЬ
p;.tJciepe ио добрв, че ВЪUрОIJШIi11'Ь зако нъ не
OTlIlilJf.I и ЛО неДIJИЖИМll'rв имо 1'11 ОС'1'аIlЖ.1И

на 11 Ао '1'!;ХЪ

да
се

u

невъ~в'Ьрuж.ilИ'!.'

o'1'b

се

ту рц 1.1, ще го

ПОМО.\1iК

Ali прочсте ПрО1'околu'r-Бна Народноro Сьбvаll~е
при второто '1е'1'еШlе заКОllопроек'rа,. '1.11;' ч.л. ~,
4 11 [) 11 при TpeTQTO 'Iстение ч.л. о. '{ам:ь ще
види между ДРУГИ'1'-В разисквания, Kaltb Toru'нмъ Кр
КЛl

11

СlJгаШНИЙ'1'Ъ

J\!L.lРСЮl

Нl1lJоденъ IIp-вдстаВI1

да.л'ь ПОАlJобuо ТЪ.1l1:уваНllе,

нменно дъv,ь:аIJНИ

имJти

се отн:н:л

до

Bыpuc'·

' lШЙ'1' ь З<lК<JIIЪ И до кои Н"'. '1' ьЙ сж.що ще го

помо.\liК да llрО'1ете и ДОli:лада на l'-иа ИI:ШИ'
стра на ФuнанситlI отъ ~:г Ное~ljjрl1Й НН:Н 1'.
съ кой'l'О е би.лъ внссенъ поие3iН'1'ий'r ь

проеlt'rь въ Камарата

тогава ще го lIОU!IТШIIЬ

1111.
;(11.

ijlilt_uHUli J:[I1УdlJIIЙ lбt$D 1'.,
AHI l,a,{';!;j, ijli КОII и

менио имоТИ ctJ l'J1ЮlJИ тамь 11 и.uа.ли НВЩО пи·

санО за останж.шт-В О'1'Ь uевъз.lьрнж.лИТh се о'1'ъ
б-Вгстно '1'Уl'ЦII

ИЛl1 мю.:Ю.1мани.

2) ПО ВЪПlJUСU ;!а 01'OlJ,Y"KIlOTO на Ф,lIlансовото J\iШ!UI:'1'еlJС'1"'О Но. t>36:d О:СЪ lbl)7 гuА., да.\11

се

IJ

ОСНOIнша..10 на

кажа;

l1uMe,!d'.1'llH1'b rlJl'J> ija.t>:Ulib-

'1е акО г-нъ дошюнШtътъ

uрочетtI

по

ще
• 'но пл
1, KoruTO ЦltТllва
в'ь ДОписlt3.ТII.
внпмате..
~.
r
си И окр,у,жно'г.о Но. 836~, КОлКи

чов

ВI1.\1t. н'ь ДuбlJИ'llJю\.'Га Оl'"мия,

Ma.llltO

тру

(\1.

г-нъ

.\!> .\и е такаlЩ

да

е l'.\Уl1авъ

-В"'а п'е раа бере че nO~.il'bAHOTO н-БМ<1 нищо

'"
'
общо съ рtqеНllЙТЪ

заКОllЪ,

ме UiIKO.iII~O UЖТ.lJ 1

се OTH~C8

"d
a x1i:<HITO,
Kal~ro ка
дО

8352

и

И

узнае

ииа

IШИМИС\JИЯ къмъ края на

год. 11 би.tе .\11 сж

1888

нека си направи

ДОJJИСI1ИКЪТЪ,

1887

ч.лIJНове въ тая

lI:aTO

КОММИСIJИJl
ОКРa'iжнитh
съв-Втници: .ДПМИТР'Ь
Поповъ И Вптанъ НИКО.llовъ, нащачени съ при

казъ Но.

4i8 отъ 12/Х1187 гuд.,ПОIJ.л'В Ат. Ж~

.левъ, назначенъ съ ПРИКIlЗЪ No. 192 отъ 2/У!
I:!d г. и .мУ\J'.rаи'ь Яв:убов'Ь наЗllаченъ съ при
кааъ No. 221 отъ 6/УII 88 год" и наг.\tдница:
Ив. Папанчевъ, А. 1'уневъ и Ив. 3.taTeH'h. Сл'вдъ
като раепита, ще се ув-Ври, че е имало I~ОМ:МИС
сия, И тогава ще D}!изнае, че ако .\ошит-В е!3ИЦIt

говори.\и, само .\екит-В МОЗЪЦII повtl'ва.llИ

и безъ

никаква спраВl~И пуБЛИ!i:ува.\и (това не lJe отна·
ея до г НЪ Rовачевъ, а до писавшата .\ичность,
защо'.rо можо ~бll г·/(ъ ~OBa'leB ь AJ. е заста:lенъ
[о нево.llЯ,

като прилте.\ь да подпише).

4) По въпроса за нарушението на ч.л. Ч,i[.
и 53 о'Гъ R'JПСТИТУЦИЛТI1, с'ьобщавамь, че
ПЪ,llнuмощниr~ътъ на fl!,-Вг\ставите.llЯ на хааllата,

51. 52

не бе~ъ З,В:ОНЪ,

а ва ОСНОВ.\.НИ\J

на

такъвъ е

би.\ъ принуждаВ:iНЪ въ интереса на хазната, да

lJe

UUМИl'Яllа

и I'Т\Jта;.П1Jа заСllоенит'в държавни

зе

ми. 'l'ulla <rUll е ПlltlВI\ЛЪ на OCIlOBIiHue '1.11. 7!:\ отъ
aal~oua за аемит-В, с.\Вдъ ri:JO\TO ВИЖАа.\ ь да се'
дuказва СЪ CBUi\-Б'1'С,llа
ПОАЪ к.л-Вгва, че IIlJтеца
беаСПОРIlО е влаА-ВЛ.\Ъ десеть ГОДIШИ наред ь за
своенийтъ държавенъ ИМО'1'Ъ (отъ непокритит'н
ст-Вжания); въ такива с.ty'1аи, той МНОГО разум
но е ПО СТrYi.П ва.лъ , защото това е пос.лВдно ср-В
дство,

аа

ааПliзванье

хазната и истеца,

из.\ишни и понаТа1 ъшни С3i.дебнu
водение

на .ДВ.IIОТО

че

дру ги за

ЧИНОВНИКЬТ'Ь--ПЪЛIIО

на пр'Вдставите.llЯ

AOltaaaTe.llCrBa

01'1.

поне

и

разноски.

Al~O е въпроса,

.ш хазиата,

за деС(JТЬ-ГОДltШНО

безъ

беJСПО[>lIO

вла

А'вние iJСМИТ:n о'rъ истеца, се помирлвалъ и от
ста;пва.ilЪ токо '1'ъй безъ ИИ!i:аr~Вll ОlJноваlШЯ,
държавнит-В аеми, КОМ:У-1'О скимне, тогава той
злоупо'rl'-Вбява.il'Ь съ мужбата си и тр-Ббва да
отговаря пр-Rдь сждът ь м:()рално и матеРIIЯ.il 10.

Ако е с.\учая такъвъ, аз'ь ще МОЛIiК да се съоб
щи на нача.llСТВО'1'О

па '1иновниltъть,

редъ, като се у~аЖd,

по иад.л'В·

какви имоти, по

съвършенuо

Пост. Комиссия. Това ноже да ваСВИ;J,t1'елстув!I.'l'Ъ
Каварненци, alto 1'рflбва, и съ 1I0Дписитt си.
Alto щете даже, памъ нн пи трtбва фелд
шеръ, защото Каварна си е .добра МУIIIИЙIш, за
нtltои ДОК1'ОРИ ••. IIp1l,~CTa"tl'e си, ГосподинеРе
даlt1'оре, че днесь има чов1Jltъ сериозно заболtл'Ь
01'Ъ н1Jкоя болtсть. Той 'I'рtбва да повика пай
БЛИ3СltИя ОItОЛ. лtв:арь, Дойде ДОК'I'орът'Ь, пр1lгледа
БОЛНЮI, написа рецен'I'!!. JJ дt;IО свършено! •
Трtбва да му се заплати най-маJIS:О 20 лева, ва
фаitl'ОНДЖIfЯ 30 дева, на аПl'екаря за Л1lltовеl't
наЙ·малко 5 лсва, за отиваньо до anTeK8'I'a В'Ь
Вадчикь 8 лева (безъ да се cM1JTa, че минава
най,малко 6 часа врflие з(l, ДОС'l'аВJlпье на ц1Jро
вет'!; и чо до l'УЙ BptMe бодний може
ПРОСl'И съ свtl'ЪТЪ), всичко 63 дР.ва.

изв'Ьстното

нему

C.IIучаЙ,

наказание

да ОТ;J,tЛJl1'Ъ

01'Ъ

залжга

си

и да поддържат'Ь фе,цшер'Ь, но-фелдmеръ.
Гражданu,,'I>.

Шумень.

Влагодаримъ

на правителството

че се СЪ1'даси да позволи на иасъ, сиромаситfI'
да сtчемъ беЗlIдатпо дървn отъ бдиаскиа балв:анъ
код кото 3110 пеоБХОДИМОС1'ы'а
си, да се 'l'оплимъ,

и ний си принасяме по еДIlНЪ магареШItИ товаръ.

Но, нека ни

проетено, почнжхме да се съмнt

(J

ваме, че или бал&<\нътъ ще се Ifзсtче и

свърши

или намъ ще се запрflти да се' lI()дзуваме,

като

да сме MHoro сtКJIИ. За 'I'уй рtкохие да увtдо
мИМ'Ь св1па, че гО,l/,Ъ"И1.f!tm1J ни се 1tpUObКm'O повече
от'О нас'О спромаси

И че т'!;

рета, за да пр1щасятъ

иматъ

дърва,

повече

мага

б1Jдни

ltaTO

• • •

Ос06ено Неджuб'О-бей, СJДВПIIЙТЪ nl\'I'ъ-паТРИОl'Ъ"

И народенъ прt;J,С'l'аВИ'l'ель, па и Ах.мед'6 Х. Ха·

са'Нов'О, членъ па Постонн. Комиссия И ,l/,юбящuй
да се в08И ат'О хора, СЪ СВОИ1't по 2-3 и 4 ма
1'арета, Т/lърД1J мното копкуриратъ на 6tДНИ1'1I

насъ! llървий има по,~ъ ItРИДОТО

си

един'Ь без·

пла'I'енъ сдуга-АХ?rIe,'Ъ магаретарь, бtжанец'Ь 01'Ъ
l'урсltа1'а войска,-и чр1l3'Ь нето (,'ъ 2-3 магаре1'а
си принася дърва безпда1'ПО, като с1Jтенъ

сиро

махъ;
а вториil, А. Х. ХасаIlОВЪ, си има сжщо
сдипъ слуга, магаретары'ъ Мустафа, и 1'ъА сжщо
не му е С1'удено (iезъ пари. 'l'as:a е работа1'а

ниil не сме криви.

Магаретари.

(В. Р. -

Тр1Jбваmе да си мычжтъ г-да "ма

гареrаРИ1't," ааЩО1'О хората впа~тъ, че <патри
отизм ь» безъ ПО.lза не бива въ дпешньо пр1lме •••

Макаръ дръщl10 да е, паltЪ е полза).

Балчикъ. (Телеграима отъ 2-й Февр.) Е;1,вамъ

днеСi се откри отъ

1883

ГОДИllа заltритата

ни

болница, като се ОТСJIУЖИ 1'ържеС'l'венно при мното
бройна публиltа IlOдосВ1I1'Ъ.

да пр-В

3жбарь.

за кл-Ввета

Въ заК.IIючение, ще iIоблагодарliК на г-на
Rовачева, за гд-Вто се е ПОГРИЖII.,I\Ъ да ме изба
ви отъ .\УТl:шилта и up-Вдпо.\ожеНПl1та за писав
шата '\и'1нооть,

което

впрО'1емъ не ме

ва; но само '1е КЖ"НО

се е C-ВТИJl.Ъ,

ио рано 110.\ОiКИТ\JЛНО узцахъ

кой

ин'rересу

заЩОl'О азъ
е

писа.л ъ

и

кой е UОДlIиса.llЪ първото, а н-Вма съмн1Iние се

1'11. и второто.

311.

това ще помо.\liК първийтъ, да

си г.\еда работата и се остави отъ г.\упави

писки, защо1'О ()св'внъ гд-Вто
рада специя.llНОТО
за

му аанятие,

отговоръ,

работuит'в часове.

та

А г·на

СЪ

но

до

11 щв ПОСТ

c'1'paAa

и мене пр'в

това

ROBa'1eBa

ми

отнима

ще ПОМО.\1iК

да остави въ ПОВ:ОЙ своятъ к шентъ и да не се
черви за негова си-Втltа, или поне да пров-Врява
l~al~BOI'O lIОАписва, '1'11. да не става см'вшенъ Kaltто това го Ii:азахъ по рано. НаЙ-ПОIJ.\-В адвокатъ
И.\11 са;дия

се

Въ заключение ще кажж, че Каварпенци до

едипъ сж СЪГJIаСНII

Изв-nетявамъ

печа'l'а.

Аизвиква

и да

скамеЙl'а, Аа ДОltаже това, което е

и.\и въ противен'Ь

и

незнаllие

законит-В

пуб.ilИ~а,

почитаемата TY~Ъ

пр-nм-nстихъ

въ

град

часа

п..lомбираны:' и п.оставнвье нови ис~устве·
ни вжби. Постонвво·.rо ми TY~Ъ М'hстожи

Te..lCTB()

може да С..lужи гаранция ва грижа

..lивата ми работа.

~{:И..lището ми е до
ТРОПО..lин,

Ва..lЖ~Ъ

Гpъцc~aTa Ма

Пазаръ, въ

дома на

Фока Хара..lамби Баби. Съ почитавие.

n~OH'" Розен6ерrъ (давтистъ).

ВИЕНСНИ СТОЛОВЕ
ОТЪ

ДоБРИ'lска1'а ОI'О.ilПЛ.

Варна.

Чиновпикъ:' ДобриновСII:U

на

се

9 до 12 и отъ 2 ,\0 5 ва вжбовадевье l

Това с,у, пос.\-Влнит-В
ми
ра !Лснения, по,
ПОАигн3>.тата rIо.\емика за държавнит-В имоти въ

Финаu.

че

фаМИ..lиарво. Приемамъ ~.lиенти отъ

въ страната

сж utща въамутите.llIIИ.

на·

u оц!мели земи," Cd подраабира'rъ

ваInниi1тъ

n
"
ПОПIlДНЖ подъ СЖДЪ. Сигурни сме, че никои не

знае

доаисник'Ь,

не при

Аа .лl1 на основание 01'V'nЖ.IO'1'О хо.

3)

и присвоих.n ?тъ дър

Да н"

ди,

ка, твърдt обикновенна за днеш IЬОТО врВме. [-Il'Ь
д-ръ :К, Кръстевъ, редаl~ТОрътъ иа СШIС. nM1!'

иаорани

които С.1'ВДЪ войната (Рус

жавuи'r'!> пасбищ1Io (lJовати).

не саМО

B.\aIJTbTa.

свободни;

I'OI1TO 61I.,I\e

аalфНlI,

8

КаltЪ 'l'ъй Пост. Комиссия е избрала таЕ'ЬВЪ пи
яница фелд,шеръ, в:ойто притежава документи съ
примtрно пове;J,ение! ЯIIЛЖШЪ си е направила
хесапа Постоянната КОМIlССИЯ! Фелдшерътъ не е
такъв'Ь, за кав:ъвто е билъ прtпоржчанъ прtдъ

за

5)

ВЬ отговоръ иа ДОШlсltата, подписаllа

му,

пак'Ь

които с,у,ЩСС'1'

е би.llО IJЪС'l'анеllО К )~rмиссия и да.ш е дtЙ\JТВУ'

чр:взъ

Черно Море."

Т-ВЗII изорани зеМII ОIJ'1'анжли отъ

за

стжпни 311. ПРOl'ТИ'1'В смъртrfll и аа напшптъ го
сподинъ, IщII:I'U като HaY'II~HЪ да СЖАII l1 крити
куйа ежд, и дЫk'l'Iшлта на управ.\еlшлта, безъ
да знас за[~uiIllТ-В, а са~ro чака да му се указватъ.

търпи

Варна.

диче':'l'80 --сьобщава~l'Ь

окржжното

пмотн,

1'.,

осооеllll

ПОДПИСБ,'\Ъ,

До Г-'На Реда1&тора 'На

1384.

а

онил

вуватъ: а) заl~оiIЪ'Г [, за 3САшт11 (чл. 72) JI б) за
КОllЪТЪ 'О'I"Ь ::14 ДЖtJ.ilrшау.ilъ.Ахъръотъ 1075

подсждuмата

Отд:iыение ФИНIIНСОВО

имоти,

за

кои граждаlIСКИ Д1lла и кому е отстжпва.лъ та
ка даромъ държ"\внит-В имоти, аа да се изс.лВдва
и даАе виновнийт'ь подъ сждь, AltO.ll1I HEMJ. та
кова н-Вщо, ще помо.r1iК г-на ROBa'1eBa за на
пр-Вдъ да пров-Врява каквото подписва, защото
един'ъ 'пр-Вкрас,енъ день може да се повика на

ПИШЖТЪ НИ ОТЪ:

раЗ.\II'

именно

ЖНlIiiть

В, "Пловдивъ" lШ задава В'ЪПРОСЪ, кое

-

държанли

други,

МОЩ!lИl~ЪТЪ

който б-Вше xo~ц.\ъ въ СоФия, за да поправи
счупеlIИЯ кракъ на КР-ВС.\ОТО си, се ВЪрНЖJIЪ

весе.лъ. Ще

АРУГИ

а не ОllllН

съ упра·.ипенцето на строги заl~OIНI ЩICли ла за

-

НО

Стр.

"ЧЕРНО МОРЕ"

.1

разни

сортове

пристигнжхж

въ

СКl1аАа на Хр. Н. ВОЙНИКОВ"Ь въ
ПРОАаЖба СЪ .умtрени цtни.

-

Jlуковитъ. За едни избори, JtR'I'O за сждеб
пи 3RС1lДII.'I'ели и кассиери, станжхж чудни рабо

'{'К тука. ЛУКОВКТСКI1Й окол Начаднкк'ь, т, Луltовъ,
още на 3 тото вика кметовет'!; въ Луковитъ да имъ

1--1

казва, чс т'!; 'l'рtбва да изберЖ1'Ъ оди-кои си ди
да за к3.сснери Лlща, КОИ1'0 пtма1'Ъ ниltaltВО ува

жение и довtрие меж;1,У населението. Туй ае СТI1
га, aMfI GТИ,iJ,е и в1. т. ПдtвеllЪ, аа да заШIaшва,

както гласнит'IJ, така и ДРУГИ1'1J 1'tхни ПРЮl1'едИ,
да глаСУ/ll1ТЪ аа опр1J;J,1IдеНИ'l't отъ начаЛНlfка
дица. Сл'Ьдъ НАсполуката на избора 1111. кас..:иери
1'11, НачалиикЪ1'Ъ се връща въ ЛУItОIlИТ'Ь и аа да
еи огмъс'ги на Iше'l'овеТ1I, повиква ЧервеllО Bp1lIЮШЯ КМе'l'Ъ ДучеВСКJI, и 1'0 ПО;J,ъ КОНIIОЙ отъ че
'I'И!>има. стражари, во 1'лавt па П'ЬШИJl старший.
OCB1I1I'b туй на 1~ l'oro е наоравилъ 06ис&ъ въ ItЖ·
Щi1.I'а на Ведчо ГР<\МО,J,олский, ващото бuлъ изб
ран'Ь синъ му Най ~eH'Ь, само 11 само да уплаши

IopJ.Ta, да не се
"0111'0 HaCe,lell1fe1'O

сбира1'Ъ съ l'1Iзи личности,

въ

има доВ1Iрilе! Да Вп распраН8МЪ
повсче, МИС.liж П1lма НУЖ;1,а, но М();liж ;1,110 обнарод
»а1'1} сам() ТоВ,1 M'le съ()ощеНИtJ;I;" IНцiжlЪ читате·

лит1I д() IЩКВ() дсре:tЖI\
ще ~IY ИЗ.l1lJе

Itpall

сме

.:J,ОС1'ИГIlЖДИ

и КЖ..J,1I

съ 'I'3"И/lа упраВНИЦII.

Каварна. Манна lIебr.Сllа па;{JJЖ иаЙ·сетнfJ и
»ъ ЗМ\Р;LIIСIIИЯ Д06РУ;J,жаНСКII край. Тан манна 611
наЗ<lil'l;\,13НЬtJТО IШ МИН'Ь оltОJlИЙЩШ МtЦIЩИНСIШ
ф~.1 (Ш6l.IЪ, съ с1l"а.JИше,

иtJIIСItLI'<J.

Ottp.

по СЪГ.lасие1'0

на

Вар·

1l0СГ. К()МИСIiIJ, въ ('ра.1,еца ПI1 Ка

в tpllа.-Пuнаре,1,li се e;J,Ha малк3. аптека съ на!\
и~оllх() (ИМilтt л1НtQве и фе.ЦШtJр'ЬТ'Ь почиж да
ИСIIЪ.IЮIВ:L ;1,.l'''ЖНUС l'bTa си, като човtкъ, който
31\i\tJ Щ(j Щ\j КI1Жtj; n;J,:l. 1I0\lОГНСШЪ н<\ (1)l\{ЖНИ\( си",
(}ь e;J,Ha p1l 1{b, ТУК'Ь, &11.&1'0 \i въ окодията, се ва
ра(lIа МаДо и го.l11яо за l'МЗll че.l0tl'IJКОЛIOбивапо·

С1'ЖUltа на ВарlI. Окр, Пост. Комиссия.
Но, нещсшъ ли 1'И, ГОСПО;J,ипе PeJtalt1'Ope, че
ф~лдшерътъ ии БПI1Ъ IIШШИЦ<\! Не изЛ1Jзвалъ отъ
ItрЪ 1 IМпт1J И, ,11,0 Itато не 1'0 Ifочерп1l.ш, не оти

lIал;ъ да Пl'1JмеДIJ/\

болки!

, •

Чу~IIOI К/\I(стикаl

На 27:й срtщу 28-й Януарий тitзи го
дина се поминit въ Добричъ въ АълБОКi1
стар:)Сть, ОКОЛО 100 ГОАишна възрасть,

&а6а Тонка &ОJИкова,
Покойната свършti живота си спокой
но ПОСрБАЬ МНОГОЧИCJIенно свое потомство,
макарь Аа бtше се лишила отъ съпруга
си още прtАИ 40 ГОДИНИ. ТА остави въ
прtАание много важни промtни въ живо
та на Быlаритt въ тукаШНИА источенъ
край. Не веднitжъ ТА се е обllИЧaJIа съ
ханitмски дрtхи прtзъ разнитt войни и
е бtГaJIа отъ жилището си за запазванье
живота си

отъ пожари,

епидемии

и

ени

черски RгмаАЖИИ; не веднitжъ

е УСТРОА

BaJla отново домъ и при туй се

е грижи

lIа за здравьето и

отхранванието

на ча

дата си.

Има"а е

12 раждаНИА, отъ които е за

паЗИllа три сина

и

петь дъmери

остави слtдъ себе си
рость,

заедно

съ снахитt

си

и зетьовет1;

си, АваАесеть

и ceAem-ь

neTHaAeeeTb

правнуци.

Бllазt
tн. прости!

uи

легка

и които

тъй сitщо въ ета
внуци

u пръсть I . Богъ

и

да

За всички, внукътъ п. &о6чевеинii.

Стр.
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4
ТЪРfОВСКИ

ЯВliYiт'Ь

цtНОРАСПИСЪ

(Справки чрtз'Ь аАминистрацията).

JEE:

I
.1, ст.
=tj=ер""'вl:е=U=Ъ=IJ""ИП=t?=Р=Ъ==' =I'=U=.1=ог='р=а=м=м=а===;=·=. =.+~=8::=o4=\== =К=П=.1=от='о=.1=.=З=.1='=7=.4=0===::=7=,l=о=~~""IГ=
I1

Кафс

1 качество, КП.10грамм'ъ. • •
2
II п п п
n
.,
2
Вафс III ппп
n·.
2
Зuаръ торба, 1 Ka'leCTBO, ки.1ограыIаa 3 ахаръ т орба 11 <еп
n
""
Захаръ [,асса, . 1 " "
""
СВ'.ВЩll БМГИСllЮI [Ш.'l.Oграмма " , .
1

Кафе

Пиперъ черъ КИ.1ограмма • ,
Канмз ЮJollограмма.
.,
Варамфи.1'Ъ. Iш.101'рамыIa . ,
•
ОРIlСЪ Aur.1llilCItu, 'lоваJlЪ.
••
ОРИС'Ь l'ИЗОIIЪ, '!ова.1Ъ •
Uрисъ ~I~eHeB'::KIJ, 'losaJlOЬ • • •
Орuсъ .яПОUСЮI, човалъ • •
•
Чай редовенъ I,acca.
•••
В6ла J:Jе.1гиilс[,а" • • • • • • •
Гасъ касса.
.•••••
Жамовс касса
• • •
Стомана касса
•••
••
Вмай ЮIJlОl'рамма. . •
Нl1шадъръ ItИ.1ограммъ • . .
'l'MollU гвоздей 13армъ 33 КИJIa •
Шведскu же.А-Rзо КИ.10грамъ • . •

-

1

.1
25
47
44

36
18
13
5
14
25
2
1

8
28
6
17

"ЖСJlсао Мъх.л. нм. вр.. . • . .
ЖМЪЗО Шина КИ.10грамъ.
БtJlа теuеЮlJl кассз • • •

• •
.•

•

2.::

Мао.,о мит. 1 Ra~lccTBO КИ.1ограммъ .
MacJlo ItрИТШ,о кплограммъ
..•
.Аеб.1ебии ю/.10гра1rIы.. • • . . •
l'poaAbe Rll.1ограммъ • • • • . •
l\lаС.1ll1Ш КИ.10граммъ. . ~ • .
ЦI1Ъ1ептъ АНГЛИЙСIЩЙ, llор'r.1аllДЪ •
1"lOселе Тулоuъ 1 [ШЧ КИ.10грамма.

1
10
3

Кюселе 'l'У.1ОI1Ъ Микетъ КИ.1ограмма
Кюсме Сантаринъ 1 к. килограмма
Кюселе тъНlЩ табанъ астаръ [, гр.
.кЮСМ6 Ж~U. 1 Ka'l, ЮIJIогра1rIма..

3
4
2
3

60 . Ва ката цапепъ (шапа.1ТЪ) КП.10ТО.1.
45
З.1. 2,80..
••
•
35
Те.ilЯТlIВЪ сантра'l-ВКИJlОТО .'1.03.1. 4.60
54
Маракпнъ Франц. Марс. 1 к. К-О 10,
50
11, 12, 13 дузината JI. ЗЛ. 105,
6U
115, 120, 13б. • • . • . . .
20
МараRПНЪ Франц. Ыакстъ .1. зл. S5,
88
90. 95, 105.
'
10
Пр-Вжда кавраRЪ No 18/241 ц-Вна . 11. 10 40
40
""
."
"18
""
"10 20
""
n
n 18/20" "
ПП"
11
22/24" n
• 11 20
11 40
""
"
"24
,,"
•
""
"
11
18/24 1I"
• 10 50
11"
"
11
18
" " • 10
10 _.
""
"
"18/20",,
""
n
JI
22/24" "
• 10 30
""
n 24
""
• 10 50
9 ""
:
n
Ц12 1 "
9
10
40
""
"
n
8/14" "
•
9
20
Об
""
"
"10/14,, n •
9 20
80
"n
"
,,12/14"".
9 20
""
"
,,14
""
8 50
40
""
"
,,8/12 II "
8 40
8/14
8
40
""
"
"10/14,,"
8 80
""
"
"12/14",,
8 40
78
""
"
"J4
""
7 80
38
,,"
"
"4/12 ПI "
84.0
""
"
"8/14",,
8 20
65
""
"
"12/14,,"
8 ~U
5О
""
"
"14
""
•
7 61)
80
"СУ.1. небел. No 4/8
1 "
7 30
"Су.1. небел. "
4/8 II
·9 40
"бе.Аеuъ
"4/14 1 "
8 &0
3u
"бмеuъ
,,4/14 II "
ЗU
"кастъръ
,,1~/14 1 "
, 11"Rастъръ
"18/24 1 "
. 13 40
"кастъръ
!I
24
1 " . 1з 50
17 70
"кастъръ
,,28/36 1 "
17 50
20
n кзстеръ
"3~/36 1 "
13 10
1, Суланъ сиuъ"
4/14 1 "
1~ n Uу.1анъ кафе"
4/14 1 "
13 50
" " а.1енъ" 4/14 1 "
" n зи.1. И ж." 4/14 I » • 12 , , " кав. синл" 4/14 1 " . 14 40
" " бол.1ИЛ раз. 4/14 1 "
• 13 Тирл 3 It. 9 .1ибри· No, 18/24 Iц-вна 13 J2 50
Тирл 3 к. 9 .1ибри " 18/;.),4 II "
10 Тирл 3 к. 7 .либри " 18/24 1 "
9 80
Тира 3 к. 7 .ilибри " 17/24 П "
- 90
Американъ отъ 6 ДО 12 .1ибри 1 "
- 8О
"отъ 6 АО 12 .ilибри II "

""

""

""

31 -1·

.кЮ·СС.1е Женъ Il Itач. ['И.1ограмма.

l\юселе· 'l'уриuо П .ка'!. килограмма".
К&сме ЕтеRЪ Английско R грамма.
J3идЪ.10 Вохкъ 1 качество k-гра1rIМЗ.
НИД'.В.1О Вохкъ II l~ачество к грамма.
Вид. в.охкъ . Марк. С. Н. А. к. 12 14

3
1
9
8

16 18 RИ.1ОТО.А. З.1. 1 60, 10.35,

·10.1и, 9.85 стотинки.. • • • .
Вид. Кохкъ Марк. Н· лева з.1; 9.85,

1J 60, 9.35 • . .• • • .
Jlустринъ C.H.AIK. 2а 3а 4а 5'а
дузината 115 130 140 150 л. зл.
JlУСЗ.'РИRъЕФларс ДУ,lJшата 105 115
1~б 137 .1ева з.1. • . • .
.•
ЛУСТРОIlЪ Медие ДlOзината 90 100
106 115 .1ева з.1. • . . :
BaI~aTa Франц. EItCTpa[t. 16
18 к.

въ

м:Всто'хо

Помuщ,

ОЖАебенъ Приставъ при Варненскии
ОКl.JЖЖtlНЪ Ождъ, на II граАСВ:ИЙ уча
1о05-1О21

'1"\.

и 102б отъ ГРUЖАанскотu СЖАUUрОИВВОА
обзвявамъ, че отъ

I~paTHO IIуб,,\ив:увание

IIoc.,\13AHOTO

настозщето

три

ми въ

съ ма.\аче, оцiшени
оц1шени 150 .,\еиа.
ва

ОВЯВ.ilЕНИЕ

се IIPOAi"\~~!l.Ha

вliYiТЪ на

ство, IIрИ1laА.,\·f>жаще па 'l'UАОРЪ ВUНГtlll1.l>UЪ
ОТЪ· гр; Варна: 1). ЕАна Е:&ща, наХОАяща
се въ l'p. tiapaa 1V у<.IастыIъъ IIОАЪ ~,~ ~~ '-1:,
състuзща отъ АНоВ стаички IIострuив:а въ
па

хо.,\иба,

IIОВ:рИВЪ

м11сто

IIpOC'I'a

направа

l~ереМИАенъ,

OK0.,10 150" квадрм'ни

съ

о'1'ъ

Аобрич.

НаАА!l.ваньето ще IIочне отъ ОЦ1шка-

t\авамъ с.л13АУЮЩОТО

имуще

па

BeM.,\eAibl. Касса 110 ИСIIъ.,\ните.,\ниИ .,\истъ
.м 877 отъ 28 lОнии j 890 г. на I1 Ао
брич. Миров. сж.АЪ, състuзщъ се отъ 900
.,\ева и АРУГИ.
.

31 Аень, И съ Аесе'l'Ъ Ане- .
nенъ срокъ праВОНUААавuние 5%ще IIpO-

ВИАЪ

Интересующат'в се

могжтъ Аа се з·

:1Il'В~ТI)'rо въ овначений

Аень и

ча съ и Аа наААаватъ.

г. Аобричь,25-и Януэрий 1894r.

IIОАпиганний, Д. В.,\атевъ, 110М. Ож
дебенъ Прпставъ IIрИ ВарненCIСИИ Ов:рж.
ОЖАЪ, на П ГраАСКИЙ участъкъ, на осно

вание '1"\. 'Ы. 1004-.021 отъ ГраЖАан

ското

ОЖАОIIРОJ1ВВОАСТВО, обявявамъ, че

отъ IIос.,\'БАВОТОтрикратно IIуб.,\ИlCувание

настоящето ми ВЪ в1>стни1tъ "Черно Мо

ре" ПРО,.',l'жбата ще почне и ПРОАЪ.,1жава
ТРИАесетъ еАИВЪ
МИ,

11 въ десетъ

паААзвание
жимо

1--491-1

IIpoAaAO ва

УАов.,\етворепие llСкътъ па НИ1l:u.,\а Р':lАИ
вовъ по ИСIlъ.,\ните.,\ниИ:
.,1истъ ~ 1710

38

ОБЯВ.ilЕНИЕ

.,\ева.

жатъ lши~~атапо продаа~бата вс-Вки IIРИ
.Аень

и

чась,

въ

канце.,\а

рпnта .ЩI.

.м 180

ПОАписаннии, д. I~аIIИТUНОВЪ, П. ОЖ
Аебенъ Приставъ IIрИ .llUРНСllСЮIЙ ОВ:рЖ
же нъ t)ЖАЪ,

H<t 1 Аобри<.I. участъв:ъ, Ш~
'1"\. '1"\. 910-915 отъ Гpaa~

П. СЖАеб. Приставъ: А. 3nатевъ
3--486-3

участъкъ ПОАЪ.м

АВllЖUМU пмущества,

Геuргu Х.

I~аDитановъ,

П.

50 .,1.

ТоВВll имущес'rпа ще се IIрОАаА1hТЪ
с.~Аебенъ Приставъ при ВарвеНСВ:llIl
Окржженъ ОЖАЪ, па 1 Добрич. участыIъ,, I ва УАОВ.,1етворепие искътъ на А. Арсеневъ,

'1.,\. '1.,1' 910-915

отъ Граж·

АаНСIСОТО СЖАОIIРОИВВОАСТПО, оБЗ!Jзнамъ,
че на 9 Мартъ 1894 ГОАипа часа въ

9

пр-Вди II"IlUAu'h ПР'ЬАЪ шадърnапа пъ г.
Дuбричь. ще ПРОАавамъ С"\'ВАующит-h АВИ
асими имущестпа, lЧ>UШIД"\'h~~аща на 0<1.,\11
УБРЯМОIJЪ ОТЪ с. Аурутт'Ь It,ЫФI\, а т'в еж:
OrrOJlI'PНlH"!o: п. Че6аЙ.

IIов..вреНl1llКЪ на Мария Х. Мевова 110 ис
IIъ"шuте.,\ниИ "\ИСТЪ No 1376)- отъ 9 Оеп

TeMBpuii 1893 г, па

II

Добрич.. МИРОВИЙ

СЖ.АUЛ,

състоащъ се отъ 740.,1. .лИХI1l1 ОТЪ
15 lНап 1893 г., 115 "\. 50 с;. Р!lВНОСВ:И.

НfiДАIШaI1l1ето:ще почне отъ оцIЩК<1та.

ИuтереСУIOщат'u се

Могж.тъ Аа

се

печатарски

поржчки, сато

В-ВСТНИЦИ, учеБНИЦI'l,Броmури,
покани,

годежни

вси'1КИ АРУГИ

и

вивитъ

регистри,

СВRАбевц

в:артичв:и

:снижа,

и

в:аквито

тр-Вбватъ ва правите.,\ственнитБ и частни
учреЖАениз. Имаме готови и достаiшме

всички канцеларски потрtбности ва се.,\ско
общ. Упрuв.,\ениз и всички АРУ1'И" канце
.,1арии, съ най умtрени цtни.
уn-:Врзвамс вс-Бкиго, който
отъ насъ, ще остане в:райно

паварува

ваАОВО.,1енъ.

Продаваме на едро и дребно.

Оъ IIочитание:

l~nаАР<lТНИ метра,

Томовъ

пuкривъ в:ереl\Iиденъ, IIрИ СЪСВАИ: МОски
'l'ОАUРОВЪ, Янаки Аимитровъ, ТОАОРЪ Не

5-

Дамянновъ, и Сие.

--1

ЙкОВЪ и пжть.

фа~~ааQааааа~~Qаае
~
OIIpeA-:В.\ението N0 800 охь 24 Оеllтемuрии ~
1893 г. ~a Ш ВарuеНСКll:И l\1ИРОUllЙ Ож
АИЯ, '1"\.
67 И 151 оть llа\\'I'uиничесlZИ
~
~
вав:онъ, Съ пърнонаЧIыната Ц lша :ЮО .,\сва .
Vu 1es nombreuses demal1des, ve· .,
а; nHnt de la Bulgarie, de PIA~OS de ~
Иl:l'Герес)'ющит-Я ~e могжтъ А" IIpi>~
~\
г.,\еЖА<J.ТЪ IШИЖ(lта пu UРОАажбата всlщи
t"P ~a fabrication, deja rесошlUS а Var- ~
~ па сотте BIEN SUPERIEURS аих tiI'
присжтственъ АеllЬ въ каIiце.,\арията ми.
~ aut,res provenances, j' ai l' l10nneur ~
Г. Варна, 20 Януарий 1893 год,
d' info!'mer lе respectable public que, .,
пом. ОЖАебенъ П риставъ А. Зnатевъ. ~ pour faciliter l' acquisition de шеs ~
~ .
1Ustruшепts
J' е те suis decid6 а .,
3- ·-1
~ etablir
~
Тъ~и часть ще се ПРОАаАе съг.,\асно

~

jlVШ~

~

...,

~

~

~ permanent

а;
а:

а:
а;

Българско Застрахователно
Дружествd ВЪ гр. Русее.

с=

а;

а:

D&ЯВЛЕНИЕ

~

.NJ. 581 •
Управите.,\ниЙ Оъв-Втъ на I-TO Бъ.,\
Г~PCKO Вастраховате.,\но Дружество БългарИА

"

въ гр. Русее,

"

на

основание '1"\.

44 отъ Уl:тавътъ, честь има Аа покани
г. г. акцаонерит-В на

Обикновенно общо

събрание, в:оето ще се АЪРЖИ на 13·Й иа
АУЩИЙ Мартъ т. Г. часътъ по 9 прi>АЪ
об'ВАъ въ IIом'liщението на Г.,1aBHOTO у_
прав,.\ение ва ИВС.,\УllIвание раIIортит-в'на
Управите"\низ ОЪВБТЪ, Г.,\ав. Аирев:торъ,
и па г. г. Ценворит-:В, и

ва

на С.,\:ВАующит-Бвъпроси :
1. UАобрение ба.,\ансътъ,
на 31 Д~кемuрии 1893 г.

осемъ

IIР'l>АИ

v

~

Ferd. ThUrmer

а:

Fabricant-proprietair·e.

а; 25-440 -

~

~

~
~

~

~

~

d)
~

~

d.1
d)

~
~

~

9

а:

~

.~~~~~~~~~~~~~~~~.
ОБЯВ.ilЕНИЕ

Аихме оБЩ<t Фирма ва ТЪРГОВl\КИТ-В си ра
боти, ~BMoВCTO с~гашната, СIIореАЪ хоято

енти и АРУГИ търговци

ОIIр13А;!ыении

ОuФиа

Varna, оп mes pianos seront visibles et vendus par
moi-meme, AUX PRIX DE FABRIQ ИЕ, dont 1е premier envoie arrivera sous реи а arna.
Еп attendant, M-r BEt\DA, шоп
Agent а VARNA, est charge а donner' tuute exp1ication desirable а се
sujet.
Meissen (Royaume de Saxe)
Le o/l~ Decembre 1893.

Ск"tюqенъ

Аружеството въ гр. ~ycce, при IIp1:>ACTaму нъ

а

Ивв-Встзваме на почитаеМИТБ си к.,\и

Аень ва събрi:шиеrо: въ ДРУЖt::ственната
в:асса
при Г"taB1l0TO у llР,Ш.,1ение . на
ни'rе.,\ството

..с

~.

p-:ВшаВltние

и

АНИ

а;

~

u11 depot

а;

и при всич

кит..в му аl't.:НТИ нъ Княжеството.

пс'1шuи о'хъ насъ се

и IIРЧ., че

уре

иОАписвuше рщмич

н<-: Г\jUРГИ БdТUКЧИОГ.,1У, И.,\из Б<tтакчи
or"ty 11 Дойчу Бi::\.такчи.ог.,1У - в:uи в:акъ
Iшари.

Ва наIIр'i'АЬ остава да работи Фирма

та &раТИR Д. Мухпеви
йа туи МuoJl.имъ всички

въ Варна.

Аа

ввематъ
въ б-В.л..вжв:а Т.8iви ни Фирма и хъмъ неш

Аа ('е обръщатъ ио всичкитоВ ни Търговски

работи. U.8iЩI> МО"\имъ всичltц Г-Аа, хоито
IIрИТ13жаватъ ваши ПО"llици, въ еАИНЪ
СРU~Ъ отъ ,4ва .м/Вееца, начинаа отъ Анесь,

Руссе, 3 Февруарий 1894 г.

Аа се, ЗU:bYiтъ и Аа

Управитепний C-ьв1i.Т-Ь.

ивм1ш:bYiТЪ IIО.,1ицит-Б

си върху сеги. обзвевата пи Фирма.

Варна, 15-и Януарий: 1894 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Харман.,\лшъ,

а т-:В сж: i). ЕАИНЪ АОрийuтъ хайгъръ,оцоВ

ние вс'вв:ав:ви

ц1ыата-състои отъ

140

и АР'-СЖЩО пе.

чатници'l'..в ни сж сваБАени съ най-вови
отборъ .був:ви и IIриемаме ва ивработва

със'rавена отъ IIрОСТЪ Аървенъ материа.,1Ъ,

IIринаА"\'Ьжащи на

Мевовъ отъ с.

140 .\. 7} Четири в:рави съ три те.,\ета
оц-Внени 140.,\. ~) rгри даначета; оц-Ввени

",Nq 238

па оспование

38,

СТО И постройката

IIР-ВАЪ шаАървана въ г.
IIрОАавамъ
с.,\..вАУIOщит-Б

пенп 240 .,1. 5) Три копчета, отъ IСОИТО
АВ'ВТ'Б СllВll 11 еАаото чернепо, ОЦ'внени
10О ~. 6). ЕАИНЪ Ky"tecTOЬ в:овь, оцiшенъ

ОБЯВ.ilЕНИЕ

А.

IIРт,АU об13АЪ
Аобрuчь ще

9

нен'Ь 60 "\. 2) Ав-:в черни в:оби"\и, еАпата съ
ковче, оцоВнени .,1. 140 "\. 3) ЕАна б'h"tu
кобп"ш съ В:Оllче, оцlшенtI. 70 "t. 4) 'Гри
червени в:обlЫ11, ABi,T'B съ KOHlleTa, ОЦ'В

Гр.' Варна, 30·Й ДеL.еW:uри:it 1893 г.

ПОАIIисанпиii,

сира

вни ва про'JИТЪ книги

АВ-В стаи, еАИНЪ мутФав:ъ съ АВОРНО м'Ь

K.<Yi\:no

че на 3-Й Ы<lрТЪ 1894 [.'ОА. часа въ

НаААuвuпиетоще IIOtIllC отъ оц-lшв:а'I'З.
ИН'1'ереСУlОщи'r'.в се МОl'ЖТЪ Аа виж
сжтствепъ

ПРИllад"\ежаще на

чето Георги Атана со въ, 1/4 часть отъ
в:жщата, паХОАзща се нъ гр. Варна, IV'

рява Чр13въ Аепuвирание на акции'I"В нии

О'I'Ъ 20 Ноемврии т. г: па Ш l3uvнсuсв:ии основание
:МИРОВUЙ СЖАЪ състоящъ се, отъ боО .,1ena Аанското ОЖАОIIРОИВВОАСТНО, uбявявамъ
в.,\атпи и др.

право

кова IIUМОЩIiИЦИ

отъ по

.куrша.

Това uмущестло ще се

съ

3. Иtlбир,ши~ трима цещюри и TOoJl.('1.\. 37).
Праuотu ва Гll1.аUУНitl:lье се УАОСТОВ'В'

АВОРНО

отв'.Ьтшша

ileroB'b

въ в:анце"\яризrа

върху С"\'ВАующето неАВИ"

реАЪ ба"tансътъ,

метра, меж·

страпи пжтъ. Горний имотъ

5%

день

Аневенъ сров:ъ

имущество,

кuижарпичит-n ни

сж снаБАеви съ ВС'Вlсав:ви учебници и ра

2. lIаСПР'ВА'h"\ение на IIеча"\БИТ'I~ CIIO-

1 П. ОЖАеб. Приставъ: д. Капитановъ.

АУ съсоВАИ: Христо Иtановъ И отъ АвоВт1>
ГО прит'hжава собствепъ

ИВВ:ВСТJlваме,че

.Ai 168

биво"\ица

прОАаАЖТЪ

ДУНАВСIfО ПЕЧАТАРСКО ДРУЖЕСТВО.
Op'kXOBO, nОМ'Ь, ВИАИИ'Ь, СВИЩОВ'Ь И Вратца.

Ан'в

100.,\. и 5) Два во.,\а,

УАов.,\етворение искътъ

та.

пеАВИЖИМО

на.

П. ОЖА. Приставъ А. Иапитановъ.
1-1

2) Дв-В

60 .,1. 3)

Т..вви имущества ще се

l:НiCТВИКЪ "Черно Море" ПРОАажбата ще

ПрЪ'I'И,

оц·hнени:

в:рави,оц-Внени 50 .,1. 4) ЕАна

.Ai329-!

ство,

ЧС'1'ири во.,\а, оц-Внени 300 JI.

1)

в:рави: съ те.,\ета,

ОВЛВ.ilЕНИЕ

стъв:ъ, па QСНОIщние ЧJI.

часъ,

"БЪЛГАРИЯ"

~TЪ СЖДЕБIllIТ1) ПРИСТАВИ ПРИ ВАРПЕн. ОКР, СЖДЪ

В.,\атевъ,

Аевь и

на ПРОАажбuта и Аа наААаватъ.

Г. Добричъ 21·Й Януарий 1894 г.

1-80

ПОАIIисанний, Д.

означепий

92

• llo ОIIрiдоВление H~ Имп. и Ир. Ав

стро-Унгар• .в.ltонсулство въ

Варна на

ПJIощадьта прtАЪ Варненското Гpa~CKO
t'\ме.тство ще се продапатъ на 7/19 Февру
арии 1894, часа отъ 10 прtдъ плаАнt
8ещитt!,

остаНЖJIИ слоВдъ смъртьта п~

манъ.

Наддаванието

Ав,СТРИИСIСИП поддаНlIПВ:Ъ ИnИR Шпиn
ще

почва

отъ

началната цiша, Сllоредъ вваннчний описъ.

-Ав:о на 7/19 Февруарий: 1894 не бж.

джтъ продадени горнит1> веЩll, тоВ ще се
иввадliYiТЪ, на сжщето м-Бсто, отъ сжщии
часъ нататъв:ъ,

Отпово

търгъ на 21 Февруариii
б Мартъ

на

l' еорги

II

пуБJJИ<.Iепъ

1894.

Варна, 29 .я:uуариЙ" 1894 г.

llопечитель на наслоВдството:

Ир. Ив. Мирсиий (адво:катъ).

КасаIIИ { Аоичо
ИJIИЗ

t

Батав:tIИОГJIУ

"
"

Всички: &раТИR д.. Мухпеви.
3-4~7-~

Обнвление.

На 31 Деlсемврий 1893 Година поч

нЛ'.. и

сега още пр

ОДЪлжава продажбата

на маниФактурната' с'тов:а О'l'Ъ дюгенз и

останiYiЛИЗ ДВИЖИМ'ь имотъ на испаднж-

JIИЗ въ

песъстозтеJIНОСТЬ Провадиисв:и

търговецъ Хаимъ 'Мордохаи

Мив аХIi

ЯДЖИОГJIУ.
р
;Jltе.,\ающитrh да В:Уll:bYiТЪ, нев:а се з

вБYiТЪ въ дюгенл на пеuъстозтелниз въ

гр. Провадиз.

Провадиз, 20 .я:нуариЙ: 1894 г.
3-490-1 От"ь СИНАииата.

