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ИЗАИЗА ЗА СЕГА ЕДНЪЖЪ ВЪ СЕДМИЦАТА: ВЪ ПЕТЪНЪ. ' , ' .

IП,,А,"Ш,,АТА, И,Нд,УСТ,РИ"Я,.
L
Не е тайна пи ва еАИНЪ,' 'горт.-АО-

~~,р!:\Звитъ ·jе"lOВ·}Н:Ъ,

\,Ie

!
j

,'
П.tата аа три Л'kсеча З Аева; за шесть ъxtceJta 6 Аева; ва roAnнa
'J2AeBa; еДlllIЪ брой 25 стотинни.
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ПисмеlIlIlI работи за в'\;стнш:а се IIРОЛRЖдатъ до Редакциата, а парични,
.дf?, ИздаТe.lа.
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'3а оба~.tения

:
Tt по
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CQ

п.лаща ва ПЪр8ИЙ Па;.ТЬ 10 СТОТ. на реда, 'Bi(~~~

етот.' ва пос.\tдинта стрamщa; ва

пr.рвата

двоино.

.,\.60патп

о НБ"

-.леНИЯ,се предп.tащатъ,
"Р,v,.кописи иеоБЮIРОДВа.пп не се нращатъ •

Финансиа.лнит1>ни работи сж таICВИЗИ, ЖАаватъ' се тъй сжщо оп :мита и
в1>рваllIе вс1>I:ШIУ е' ясно, обаче ср1>А-

суровп:1> ПрОllЗВСАенiШ,: Аонесеаи отъ

ствата, що тр1>ба Аа се упЬтр1>блтъ, вънъ за завеАението, АО ICО.ШОТО 'Ta-~

по.штиче-, З3.')J,а се отстрани:'

B.lOTO, ''не

C~'TO.l:· ICивато не се' на1'.lиратъ въ страпата;

<:E~T~ ~жщеетвувание на Ц,ипъ па;.,. IЩЭПИЗВ11СТНИ, та за това ний съ
РОАЪ, неговата самостоятеollНОСТЬ lI, р1>АЪ статии ще се IIОМЛiЧИ1'>!ЪАа ори-

7) ПР11насяпието

па пзработенптiJ,'
отъ ФаБРИ1шта II'.I3ща по же~l.i3зни-'

в;езависимость наИ:МllОГО се основа- суnаме тВЗI( cp~ДCTBa' и ако може:мъ, ЦИТ11 става съ паii-АО~ШЯ ч-hпа,и)
ватъ на неговото 'исопоипческо съ·

съ този' си, ТРУАЪ' Аа' объРИСJ\!Ъ ВНИ-· haiI-ПОС~l.1>, 8) ФабрпчираНПТ11 въ стра

нача,л,о по 'споята очеВИАНОСТЬ·ТО,лICО-

па

СТОЯНl1С. Не убитъ финансиа,лно на- мапието" в:асто на Аържавнит-h ни ната проиввеАеппл сж ваОолжumе.7t1Ю
рОАЪ.lССНО и съ гv,л-hмъ суражъ J\!оже НОАите~~и, ТЪЙ и на честната нп ин~ преАиочтите.lПИ З,а ВСIIЧIШ Аър~~аGПП:
,A~, се бори· ва своята свобода. Това' те,лllгенцшi,'и съ това Аа ПО1'.lогнемъ п оБЩИНСIШ Аосташш, Ааже п тогавъ,
.1.
A'.t>~l.OTO,

,'В~""ce е попу,ляризира~l.О въ ВСИЧЕ:ИТ,1> щаСТ~ИВИ'1
C.,toeOBe

на паРОАПТ-Н, ЩОТО Аа Аокав-

Въ настоящата

ваме ние ТУСЪ ИСТПllll0СТЬ'l'а МУ ечи-С_',

Н

IlОМЖЧШIЪ

'таме ,за из,лПШiIU ... ие ще ооърне:мъ
•

",

'

-"

,

v

нии

<'! '

.

Аа'

ще

ее

считаме

ва

си ста,тия ще

се

.в~~м~ние~о на натит',6 читатеolШ осо-

с"'" отъ еilllar~iзо
I:ачест,.ПО .с.ъ
Г'I

,ЧУЖАИТ-В I:ОНl:УРСПТПП проiI3~еАеп'IiiЛ

раЗГ.lеАа~lе' въпроса:

,

Въвмажно ~l.И е А.а. ПОАИГНС1'.lЪ пата,-

.1.

ICoraTo

In

п 5 f1/

по-сКжпи. Разбира сс, че тови"
u
ь·
~.
ПОАрОUllОСТИ,
.,
' ,
за които пие TyICa H~ ,~ПО3IеНУПЮIе,

ва~опъ. си пма евопт'
но при все

това,

.1.

'

увьр~[ш

сме,

че,'

O~HHO на Г-Аа У,правot1ЯЮЩll;r:-В върху т:\ ИПАУСТРИЯ ri .Съ :тоnаВаедп.о . Аа, всi3ки; .ICОИТО поршшие.нr поне върху

,АРУГЪ еАИНЪ въпросъ, в:ойто .B1>pBa~
,

'.1.

п~епятствуваJlIе на ОГрОМНОТО 'пвпа-' наn~Ае~птh отъ насъ г~iавпи ТОЧЮJ',
миие , бъ.iГ. ' ilари 'на, .въпъ? ~. Ние·"
,
ще АОЙАе Ао вar:~почеиие,' че съ него

.

M~o' вr'ькиго инт~ресупа; ще ги ПОJ\IO-

н-Вма Аа ОТ~ОВОР'ИМЪ Talca П.lИ инаICЪ'
на' В'.{,пр'оса, но щ.е paBrot1eAanH~ само

~MЪ АапошеАНЖТЪ преАИ всичко
'"L

.:1.

'"

"

ПР'.t>АЪ очит'.6 си -

въ, сто,лицата~

,,
(ваЕона)
се прави , го,лi3nra ус.луга на
JIl-hстн&та ИНАУСТРИЯ, yc.~yгa,

КОЯТО,

И 'Аа~ВИАЛТЪ, що става шi ОICо,ло ИJIlЪ, що правятъ паmит1> със1>АНИ, каТОПР~ПЯ'rССТПУ.GаТВЪРАЪ JI1HOl'~ ~a nпи
.хаIcъ се.харч~тъ хубавит11"б-;~арсICИ пашата, :ма,лr:и Аър~:аВllци-;за Aari:o~ сапието ЧУЖАIIт1> нроизnеАения въ,

,~~BOBe И КОМУ пъ..l.RЛТЪ т:Б Ажоба.
'
.1.'
•
.1.
"Щ
ОМЪ ИЗ.l:.t>зеmъ изъ СОФИИ()ICИТ'Ь

ВАИГНЖТЪ св6ята:ИНАУ(\ТР~Я',съв:оето

. , '
,
У";"ИЦII, ' .lесноще се -ув1>риmъ, че
п~чти ВСИ~IICО, щО . Сol1.УЖи за' обд11~6.

ВИJlIъсаJ\IЪ ilа:си oтroBOp"и: даiыи uе.Въ

ваеАНОИ отстра,ияватъот,ъ, вратасп, ИICО- ,

v

страната., И пеr:а пог.~еАнемъ Румж.:- ,

ния И .я сраВПИJlIЪ ИНАустриа,лно съ

'·п~. 'п па ВС111Щ по-го,л1ШИЧЫСЪ рраАЪ номичеСЕОТО иго, а читате..:tя ще,ос,!а- натето ГОСПОАарство
м

'

.

'

v

.

rO.l1>JlIa

рав-

.lИICа! ОБ АРУГИ АУJ\Ш, тозиваICОНЪ е

рум.ж.Ния, напр., сж~ествува~'ваIC?:НЪ 'И1lIa.lЪ своето значение. Ето по Еаr:ъвъ,
ва ПОЕ'рЬюiТе.:ЛствуваниЬJlI1>стнат.3. и,'н-·

П~;Аа~е И ва храна, н:,tи-нужн~т'ь
'-".,

_

.1.

АУ'стршl, П,О,', Е,,оЙТ,О. 'вс.ъЁО чаСТ,но)шце

v
ар_'1'ИICУ,ли 'ва сжществувапието
на че-

,~OB1>Ka, сж внесепи отъ ВЪНЪ. ТЪЙ,

наЧИНЪА-hii:ствуватъ хората Ап., се
ОТЪРВ\tТ~

отъ

в.!Lo~о;

ето

по

ICa-

П.lЦ' дружество, . I:oeTO' СЪЗАаде' въ ЕЪвъ, .r]Нба Аа л-Вii:ствупа1'.lе и пиii.

ш(пр. I~a:T~ :Uочнешъ отъ шап~ата па стра~атаlшАус~Риа.lНО вaBeAe~~e.cъ 'СиОР-hАЪ насъ, IlРl>АИ ПСIIчкотр<вб~
.8а~;'рши'mъ' ci обущата, отъ най: 'в:апита~;Ь Haii:·~ra..:tICo 25000 .lena П.Ш Нар. Събр. Аа ивработи е,1,ППЪ, , в3.

rор~лта дебе..:tа AP~xa -:- КОИТО пысъ ,Еоето ивkсква ~сi3~ИАнеnио 12 АУШИ . Io:опъ ва' ваЩlIТ:l. пп. Бъ,лг. ИllАУСТРИЛ~

,
v
,АО;Е':Ьршите
съ наИ-Ао.:ш~та---:-Ф..:tане,лn.,

щ~·.~се: ув~ришъ, '.Ie ВСИЧЕО, това пе

'

ра""ОТПIIЦИ,
(отъ IСОПТО,М-llАЪ петь 'гоu

АИНИ

отъ .отваряпието ,ФаБРllЕ:ата

.,
пъ които

1'01>'1>-AO~l." h

~ ""Т'I'пр'о ~
Аа UiYiАщ'

ICарапи гОр-lшаnеАеUlIт'IНIaча~13.lI, lI'lзр-

е наше ~ не е бъ,лгнрсICО, .n че ва 'попе 2/з да сж M-ВСТПИПОАN\ППllЦИ) памс, . че IJЪ' Т1ШЪnЪ с..:tучаii, ще се.;

-пего' "сж исхарчени СУJlП',ra ot1enOBC, ~аii:-Jlfа..:tICо5J\I-Всец~

ПР?,;ВЪ

ГОАИ-

па11']:;!>ЛТЪ хора, lСОИТО Аа ес ва.1.0ПЯТЪ

кой\r() еж' Напъ.iнИ.ш ' богатит-В Еасси 'пата и си .с.lужи съ uaif-оСоf!3рutе1е- ва' ПОDАигапието п па пашата то,лКО
па-~в:6гo' чужд-fI ФаБРИICt1U,!,и. Азъ Jiio~ 'етвуваuиТ7; техничесICИ 'и ~[еханичесICИ ви СР.РО)\ШШЕ:а JШАУС'l'рШl j а lCO.l.l~OTO
rE!f Аа: привеАЖ TYICi. още - JIlНОГО II cpi?Ac~Ba, c~ ~O.1.BY:I!a съ с,л-ВАУЮЩИ,Т~, ,за ЕаПИТЗ..:tJIТт. потр-ВбlШ ва ПРОl\Ш:мног'О н'.J,ща; за'в:оито СЪ,' торби; се '. приви,л~~ии: 1) Дава му се отъД-то ·.ш,ленниц~т1>, еАИНЪ отъ паil:-Аобрпт-в
'иsiiасят-Ь', бъ,лг;" пари БЪПЪ отъ' на· 5 хеЕтара земя .за ФабрИICата му ,без-, ; ,изnори еж спестовнит-h I:n'ССИ, IСUПТО

mйТ-k' ;:ГР~ници,'но понеж?: .'J.ъ ,~ж, :,П.lатн'~,~а ~eГOBa .. собс:гвенност~;, .2J,ужъ (?) се УSЗICОВИХЖ у ю\съ оща

, всёизв-Встни 'авъ, ще . се вадово:.:tя само

3а ПрОICарвание па паАа~IЦа ВОАа, по- ,'Пр11в,ъ вр-Вмето' па Еаравмоnа, но И'

.съ·iCОПС~атираниеТо~р?ЗнияФаКтъ.,че:·:трiJбн~ за: завеА~НlIето" ле ще .,ее .АО ,'сега ги п1>l\laме!
n
3ЕО :'работит-В' ',отиватъ у васъ , вее, , ИСICа ниr:~\ICВ\) Qбе?щете~lIе ;3) ТаICЪВЪ
Въ ~TOpa.;rJ.C~статияще ПОГОВОРИJlIЪ
тarth.; aICO се не 'направи н1>що,~:оето

,ФабрИICантинъ е своб?Ае~ъ Аанапра~:

върху въпроса: Има ~Ш у насъ пай

по ~!в':Ьзможности Аа въспрепЯ:тствува 'съобщеншi ·,(пiоссе,., тран~аЙ,., же..\-вs~ ,.неоБХОАИМUТ'h УС.lОВUЛ за цъвтяща
па ·iiВriа~ЯНИетО БЪ~г. пар~на във:i" 'ни~а' ,~' др); ва, 'вав'еАеIIие;го СЪ, U1з~'lIНАУСТРИ~ ,ICaTO .ЕО)\[УПИICация, ICапи~,'

'то 'ще'АьйА'еАень,:хойто нее Аа~еч:ь, ;ICОЙ r.iaBeIi~ п~ть; 4) Так?,ва Ba~eАа JВ'ИДИlIIьч-h.lата си АържarЩ1}рО,nад·~а.7еа'~аричНо, Аа не ICа~еin~о,ба~:

т:ыи и. АР. JI al:o ~Ш н1>ма, ЕаICЪ,Тр-в
АеА8НИ~ 'се: освоБО~Аа~а ,ОТЪ; ~с1JICа-, ба да се СЪUАалжтъ . '
ЕЪВЪ ПРЯМ:Ъ АaIIЪ~ въ:прод-:t:.lжев~~.
Д.

сеriРОСТИJ\IЪИ,СЪ ПО.lитпчеСJtОТО сп сж'-

,5) ,~спч~ ~а~~~п; и АР',:;за Ba,;~A" '

icp*~~~a! И;.'To:a~~: ~'ToгaBa ,тр1:>ба Аа; •на : 15Г~АИН~.?~ , учр1зясА~н~ет: M~~
щеф.~У~ание·!1

.

I

11П~,~?'i до~~се~И,1,ОТ:-; ,чу~б~lfа!" се

чJ- 6.Л-В~СТвията~ отъвървежа. па 'орвобож.аапатъ отъ Шlта; 6) Освобо.

TL----

.

НОБА БЪol1ГАРИЯ

Стр. 2.

Брой 1О •

пущание 400,000 .;Iеваза п~мържа-I А' по-гор-:В хавва: Щ~ ч~ха .Ш Гер
ВЖТР'1ЗШЕНЪ Oгдrв.AЪ. ние
пограничната стража.
мания въ таl~ВОВЪ въоржжепо во
J

по НAPQAHOTO СЪБРАНИЕ.

.'1.U Де7'емвр. (ХХVП).

.r..tедвапо

преДw1.0жепието ва

nовдига

~flite nародиата,ии индустрuя;
по начаw1.0 И

пратено въ

,ва изучвавие.

прието

хоммигсиа

охончатеw1.НО

еННОПО.1.0жение съ

ТО.;lХОВЪ повече II::\TO Германии е днес'Ъ

Ц. в. :Кнлза вЪ вдраВИЦRта си Il:а-'

СИ.lна и

третий

Sa.IЪ, чее трогнжтъ отъ д~йствията
на С-'1'О въ тая: му сессия ва

800,ООО,00а-.JJ.t:ша? Тук е. съшште.JJ.НО,,

'. чествотО. 3) Г.JJ.асувани Ч..lенъ по Ч..lенъ
, ваконопроектиТ'h а) ва пограничната

вавръщанието ва .депутатит-:В :между

ивбирате.;lИт1з си' тh ще работ.я:тъ съ

,стрижа,

сжщата .ilюбовь.

истребw1.ение

и б)ва ce..lcko-общинскиТ"h

Опита на г. Маптова да похзже

-

СЖДИ..lища.

2-u Дeтce-,eвp~ (ХХVПI). 1) ДОIC..lЗk
ванъ и приетъ бюджета за М-то на

зжбъ

на

Правите.lСТВОТО, Aa.JJ.o

по

водъ на изби;рате.;lиТ"Б на тоя дере-беи:

.да го протестиратъ, а :Комитета "Бъ.;lГ.

. и онн ва Те.JJ.еграфо-Пощенската Ди

ва себе си" въ 'Русее, на хойто l' .М.би.lЪ

; рекция. 2) l'..lасуванъ

почетевъ

,проехта за

. вате..lепъ

се..lско.общинскиЙ

нака

ДОХ.JJ.адванъ

, бюджета' на Финансовото М-СТВО и
приетъ до отд1>.;ш ва Дирекцията на

,Общественнит1> сгради.
~5.и Дстсе.Jtвр.

Сгради, при хоято· се

отваря

вана

предъ отд1>..lЪ ва еХСП.JJ.оатация

же

Приети }lНовина дох

тори и други специа.JJ.ИСТ1J чужденци

.пзБЪ..lгарсICИ
хоито
'ТC.;IЬ

ПОДДRННИЦИ,

ПО·Г.;lавнит1>:

~)

Ев:сархъ,

На

От

3)

H1>EO..lXO ,пенсии,

....ехсацдра

аркадаиео, МЪ.1.чи'! Ло ва .lИ е тhxeHЪ

'

из·да

т; . е. насоnаАЖUUтi органъ? Да тсаже,

".ilюбоС.щВ-.

Войв<ма,

Мирсхий,

До

"Раз

21

д?;жu,

2)'ПРlIсТъ

,',

Щ)

иача..lО н предзденъ на ICOMM~CCWl за'

ивучuапиеS-та ва С'О1Сратено (6rJPBO)

nРOU8водство, а3-та· ва nрест"кnJciиn7;~
nа,тсавванu ото

селасо-общ.

третий

окончате.JJ.НО.

пЛ5ТЬ

сл..дuдuща,
и

приетъ

3) ДОR.;lадванъ и при

етъ 3-T~ 'ва OTlU-:Внеппе; ДОПЪ.lнение
и пвм-вв.епие Н1ШОИ Ч.;lенове отъ сж

АОУСТРОЙСТВОТО ва отпуrхпТ"h на сж
дебни чuновппци: и ва' рещ1ЗИЛ ва
~NiДИ.1Ищата.

4)

:Прието

пието па М-ра па 8жтр.

преД.;lоже

AiMa ва от-

~) Нии 06ВАРОД8IU1е сЪКрltщепио'OТ'J> веИ'lкитi

IIpOTOJW,.11f, а В•• ДОfSруша" печати сако. с '10 '! иJtе
• • 711 ОТ'Io Baii'l8al\ -

Др;rгиn аащо СА? Р.
'

храмове,

върху

тамяпъ. 'Наfrасъ, БЪ~lгарит~ бевъ

"ИсаВ:ОВСIШЙ Соборъ" и бевъ "Notre,'
Dame aeParis", двесъ ни сж четжтъ.'
МО.;lИТВИ отъ Петербургскит~ПО.JJ.И"::
цейсхи агенти и

отъ

парижсхитh.

реВО.;lюциовери! C.;IaBa Богу, нашето'
духовенство

и

до

сега

С.JJ.ужи на НЗ-

рода, а не на тиравит~ му. 3а сега.'

изгнални:в:а

Поповъ,

Е..lиментъ,

Си:меовъ

Вариенсхий

EXBapx~ Иосифъ, ·за хоето

IIIИНЖ.lОТО

Ред.)

вас-Бдание

се

и

ний:

T7;flZ
на

нам-:Ври да

.

Н-то

въвра-

нача~ици, но всички

ОСЕверн.я:ва.;lИ

BOC.laBHa

ва

нашата

черхова .и

<uужите.lИ. (ПРИПОМНИХi\IС
"Гонятъ днесъ
и СfЩuа.lluв.ма,

му
на

чисто пра

си писа-:

5, стр. 2 :.
въ Европа 1CQ.JtyuUB.Jtct

хойто

брой

напъ.;lНО .l-:Вжи

върху основит'h на ХристоiJото уче- '

ваАЪ

ОТГОВОРНИRa?

ние. Не е.lИ

туй абсурдъ?"

nодтсладтсаджuu

OXO.;lO

Ехъ,

в. ,;Добруджа"!'·

МИС.lите, че спасението на БЪ.1.гариs

ниsоетьта и ПОА

е въ в.

06щее /flJло

I

Но и

въ него,

_ ,Въ С.;Iивенъ се OCHOBa.JJ.O· "Дру:"

жество ва научни ИВС..l-Вдвания

въ

С.lивненсхото ОЕржжие: 'ва ивдирва";

I ние

паметници,

стари' предания

и,

р~па,. отъ RО.шото .?~гария. ,Обllче,.{
фаЕТовеТ'h противуречж:тъ. Росеия
помържа б-ВГ.JJ.ециОФицери да пра":
.вз:тъ. бунтове въ БЪ.lгария. А&о на-

прч. Же.lатмно е, пише·" Сп. ", ЩО- то и, по другитil окржжия да се ос
новжтъ таквивъ дружества. (Ний под
:teаняме държавниТ'hучите.;lИ ,apxe~.

днесъ ,Щ'hхж да дiштъ въ София хавацИТ'В, И мновина щilхai да вабраватъ, че е' има..lО БЪ.lгариа! fuaгo-

ва и БОГОC.lоваЖЪ..lтова да сена.'
.lОlШТЪ ва тахвазъ работа, а ~e съ"
поправ.я:ние и ов:рася~ание статии'rh
и аНТРФИ.lетата на ВИСОКОВЦИ, ДЮ.t

дарение

геровци,

шето правите.lСТВО би r.leAa.1.o по..terxo на отечественниТ'h интереси,

на енергичнотото д-:ВйеТRие

направите.lството,БЪ.IГариа още
жиВ'hе, напредва ~ '. ще жиВ'hе, на

пув:ъ на недоброже.tSте.lПтiJ си.

'

це .lъжжтъи Х.;lеветатъхато ваС7,!' Р.)!

ги ивтересува.1.0 движението въ Ев,

,

неЙНИТD в-:Врни

НОТО въ "Добружа'"

отъ :в:аваиий

автора

и

исуса Христа и на народа ни само:

сме

вм-:Всто подписа

взехл. да ваявяватъ, че, Т'hxъ повече

Съюзъ участвува И Бъ.l";

Ен.я:жеСТБО.

СТО

съхва вс-:Вхиму, хойто ни Х.lевети, че

тслеветu

- Въ Ч.JJ.ена си По nmuи« ~npoco
1885, :между' друго "Св." кавва: РусситВ

Мартъ

по

равва.lИНИТ-:В на които и ДH~CЪ BC'.h-

пада митрит~ и :lкев.lИТ"h, JIЗИЕа ио- .

Ивr. 8. "СвоБQда."

1

въ ХОИТО наредби на ВсемирнийПо

,

I!

ивведнъжъ

ховнпт'В

и допъ•.шите.шиТ'h .itи

сабонC.IC:И ахтове отъ

прочетенъ

К.

смеВНД1ЫИ да горятъ,

хойто си ввемате еа обравецъ; хората

,7--u Детсе-,евр. (XXXI). 1) Одобрени

rapCKO':l'O

оп

OTAO.JJ.Y

гд-:В. ДQстига

.lостьта

БЪoU'ария.

щенский

ca.lfW

е по-добр-В да се крие
M.laAe~a

-

истропахж и не гооставихж да

нито петь, подписа, ако ги 2Мta? И.;lи

i

1878

Окр.

5' (Г подписа! 3ащо не еж обнародвани

Фц:uапсит-:В вз.a.nмнообравпо ва под
пома.гание
Ma..lMT8 индустрия въ

Ний, хоито

ви противъ възнаграждението на ДУ';'

градъ, думитЪ: Од7;/lоатз повече ото

,25,000

праВОС.;Iзвенъ !lIИРЪ, че вс1шийбъ.1....:.:·
гарипъ е мжченикъ ва правос~авието.·

чевъ?

върху" изяснения~ста

веичхи ДРУГИ учитеаи

на р,ва М-ра

ре.JJ.игиовен ъ и

О-пе. Единъ депутатъ (Антонъ Вait

Еова, и отъ корехторит-:В на в. "Д. ",;

СТЪ&ана

явяваме на, всичкий

е

и МОМЧИ..lовасъ побратима пмъ Фи

яснение

Д'и,

преС.l-:Вдваме. Найпоравите~евъ фав:тъ

ховнед-:ВЙства. ивъ Бито.1.Я, противъ

~ena, хоито да раздава г-нъ М-ра на

юпиii

Aa..lO м-:Всто

учите.lЯ ЖЪ.lтова

на Антона Байчевъ,

му

Г.1.аВIIRта пощеНCI~а конвенцил отъ

~aTO се

отъ редuхторит1з,

~ глупостu, и

по ОСЕ()БОЖАението на ВЪ.JJ.гария. 4)
Дредс-Бд:tте.lЯ ,за Г.JJ.асувапие

на в. ,,,Д." е посветенъ пахъ.на г-на

тил

2400

ва д-Бяте.lвостьта

ЦolMaTa четвъртина отъ 9-й брой

Ер.

MpaВUMo

сж се отц-Бпи..lИ и ивм-Бни..lИ на

денова" на една ДЪ.;lга статиа

'то по наРОАНИт1з ни Д1ыа .въ 'Цари

Дрието преможението

,

Сждъ, гърчето отъ Orанимаха Най

'вето" o'r.Ь Ивъшръ), 6000 ..le~a 1'0,АИШВО, ' ва' заС.lУГИт':h му на отечество

ГОДИIfШО,

неговий

герова съ подсехретаря на Варн.

г·на А

на "ЦариграДСЕIiЙ Н:ВстнпЕЪ"

,r,радъ. б) ':На Же.JJ..я:

PaAOC.;IaBOBa,

помощниха-прокурора .пщем-:Вра Дю.l

между

,бивший

.(f·':'Й въ Турция, Сw1.-:Вдъ

..;t.eBa

това и на г-на

це нее! Р.)

и приетъ бюджета иа Д-та на Общ.

nYСТIlЖТИ

гоотчис.;IИ.'(Нашата пъхъ посестрима

(ХХХ)." ДОХ.JJ.адванъ

....-ъввицитh. 2)

предс'Ъдате.;lь,исха.;lЪ да

."Добруджа" МЪ.;lЧИ .;IИ ваг-на Ман

ЗaI~ОНЪ.

4-u ДетсС-'евр. (XXIX).

си

ЕИЙ БЪ.lгаринъ па.lИ CB~IЦЬ и кади

Бънш. Д1ыа и' Испов1>дан~ята, хахто

Ч..lенъ по ч..tенъ'

СII.JJ.НИ съювници.

духовеиството, . "Св." говори:. Ние за':

.СТВОТО и хороната, и се НRд-Бе, че при

за

има

Въ стати.я:та

-

отече

равбойни

'проекта

бюджетъ отъ

И!lIa.;lичестьта да бжджтъ на обi>дъ
У двореца и 4·та группадепутати. Н.

ваконо-,

:2) Прочетенъ

пжть' и приетъ

Рав·

*) 1)

o.JJ.ora МОИЧИ.lова, еетественниха Фихо~ "

НаЙдепоuци· и други-овцп.

На наша'I"h мамини синове до носа .
се ОТICрихiYi дору три стари гробове..

(сархоФзги),но т'h вЪ свояТа 1ш!fЧ~
~ Orатиятаси По nрШотов.лem.л та JJA·". нито вжбъ обi....шхж' ва Т1>хъ'га га1Ша' ",Св." 'свърша тъй: 'А· ...
"б'
. .1. .'" че.ш' •:
...о .''L'O
.n.O..t1W
за .1.уждава :'и заe.JJ.'J:iШlва
Росеия не еер-hш~ Аа во.юва, . Гep-В'h&a интригатството и вавl1стьта!: Р.)
маппа сама ще предприеме вОЙаата.
- Народното Събрание ™ГOДU-

,

Брой

10. ~

Стр.

ИОВА БЪ.i1.ГАРИЯ

=
ва се :посаванаЙ..1юб.ящеобщеНR}ЮАНО

'То развитие. То ОТПУСТПЖ..10 400,000

траоЛва Европа, ведво съ Анг.;\ШI. Събра-/ (РУ.'ftл..nСJ{;а Неаавur-U.Jюстъ; в. "Те..1·е.
нит:в войскп на четире~-h сиоЛИ състамя-

.лева ва постройси общинскси у'ш

ватъ за lIшра и С1!оБОАата една ,достатъчна

.шща, АРУГИ 400,000 ..1епа за ПОААЪР

АОППС:КR IШ'J', В:ВlIa, написана по всчерпани

200,000

:2Rание тасвивито учи.шща и

3.

грзФу.лъ" справеА.ливо :савва,че,'f~Я:
'.l..б
оргапъ Три а.10

...

ЧУЖАUИ

гаранциа. (Горнето е съ:кращение отъ една,

свi;А:ВНИЯ отъ haU-Аобри ВСТО'1НВЦИ. Р.)

~eBa за С..1ассниТ'Ъ общинсси учи..1И

Аа

с

е

на

рича 3aвucu.HOCТЪ) и "Ещ;nрессо OJYLtano.

"

(Истоц,ен7. ClC(;роходецз) се

наАваря.ли,

сой Аа БЖАе по-го.лъмъ

ващитни:къ

ща. (Дано са:мо веu'Ч1CU пародии учи

Станж.ш Сlllущения n въ НОВОрО

теди се св-Бстатъ и се ва.10ватъ се-

ССИЙCl~ий универ,ситенъ (въ ОАесса).

риозно ва работата СИ, :сато зажи
1rБ.ятъ сжщевре:Мt:ННОnpU.'ft*peu7. граж
А&НС:СИИЖИВОТЪ. Р.)

АУАШТ1; ва "Т.", на еАпа СИ.1.а, qпi а

СпореАЪ' Бердuиер7.

le Бас. ПОС.1.оВАНИЙ воВетнисъ ПIIса.лъ

МеЖАУ Аругит-БПО.1евни и неот

.1ипс:сиЙ Дневенъ

още

С..1<БАНИТЪ:

мiнение и АОllЪ.1неп~е

1)

3а И3-

п<Бкое

Ч..1е-

'вове' отъ Васона ва настойничество
'ТО;

2)

Сжщо по вакона (1а нотариу'::

сиТ'Ъ; 3) Сжщо ва горитъ; 4) 3а ШiiТИ
щата въБ'I,.1гари.яj 5)3aA~1НЪKa гра А
ско право

(ucTpoa), 6) Ва печата

и АР'

Отъ Bi>Ha те.1еграФиратъ С.1'БАн,ето:
Ера.1Ь МИ..1RПЪ ГQТВЯ.1Ъ еАИНЪ
:жзвепъ превратъ, на които

БИ.1.а вам-Вст.янието

r-H8

АЪР

ц-Б.1ьта

на РЗАика.1.ИТоВ и

Рuсmu'Ча съ АРУГИ .лица ва :ми

JmСТРИ. К-р:ыа би.1Ъ и:ма.1Ъ равговоръ

съ Г. Еристичъ,бившийМ-ръ ПреА
cmАатмь. --СпореАЪ по-нови ИВ
въстия, въ ВЪ.1граАЪ- и:ма.10 мини
стерсса :срива, по борби на партиитъ,
11 М,то Ристичъ БИ.10 въ оставка.

Изъ ла Ревю де n'Орианъ:
Pycc:ko,-зnстро-унгарсВ:атз

:крива,

ЕЮ':ТО

се ВИАН, пвгуби свол остъръ характеръ. Ге
ПСрЭ,;\ИТ:В,

мис.lи се, ще отстжпатъ

АУмата на ДИПwl.оматnт1i.

отново

Австро- У'Нгарuн

~e е 1/и 'Наи м.a~'Кo еmр'бс'нжmа. Страшвит:в
llъоржжениа на Россиа, вап.лашваниата на

СФФИЦJlа.лнит-:В

И' ОФФ1ЩИОВНИ

llСИЧ:КО туй б:в и 6

в1iстници,

само удар; 81;

водата.

В-:Внс:кий Iшбинетъ е р-Бшенъ, K8RТO преди,
Аа ПОААър:жа

программата

си, :коато състои

811 ваnавваllие .мира 'Но с?> вавардваnие жив-

- Ш1/'НumiJ интересеи на .«о'Нархuяmа (Ав
стро·унгария).
За :какво се :касае? 3а Бъ.;\гаРСRИИ

въ,

просъ. Но а:ко I'оссиа иыIa едиа программа

сериовни

и Петербургс:сии университети.

"Те.1еграФу.1.Ъ" ОТЪ

-

РУ.7ltл..llС7СО Дуnавсм(;
ходство,

и

:МОРС7СО

Паро

като печати иса:мий ваконъ.

за

експ.лоа'rацилта и

Д. В.в.лад-Вте.ля ии Р.), нито иъ~ъ щэ си

. присвои тя праВОТОАа . piiirIlJ СЖАбата на
отъ' страха,

ЕО:il.то

:МПСwl.JIТЪ,

OBpeAi>.teHa отъ Берwl.ИНСК:ИЙ Вонгрессъ, и
Вi;всЕИЙ кабпиетъве може да А8Ае Бъwl.

"Д." много се

РОХОАитi>щеХОАатъ, спореАЪ вав:она,

писва въ 9·:Й

%'Овори; че тая работа се

отнзсл

до

евро

llе:Пскпй ареопагъ. Само подnпсавшиn Бер
..uшсв:иП договоръ изедно с.<Б.ВЪ

иа.праваТ'J>. и-kщо

'J3

право да

БЪ.;\гариа. 3а туй Ро

~ИН:, вковсха двее phшu Бъмарскпй

1rЬпросъ, мъжна е да ее отнесе къпъ Ев·
ропа. А ако .;\и ЯСЕа ТЯ· Аа обърне цiцвй
Ист()ltЪ 'въ зависн){осТЬ отъ Россlul п да
ехути равново:Всието ва си.rnт:h въ Европа,
тя ще се cpi;щпе съ· С'ЫОаа. ва ВСИЧка Цев-

из.лъга.1.Ъ, сато при

брой

речении

Ч.1епъ

и по РУ1\JЖНСКИтh морски пристани

4РУг-lЩУ. ЧУАПИ хора! !Сато че само

ща (RюстеНАжа, Манса.шя: и АР. Р.)

па

Управите.1НИИ съв-Бтъ на

В. Въ тоя: С.1у'чаИ напомпщ1С на "А.

ството !Це

ве:

1)

ватъ

ПарОХОk

състои отъ Аеветь ч.лено

Троица, :които ще преАстав.1Я

интереситоВ

на

beM.1eA-Б.1ието,

. търговиата п ИНАуётриаТа. "(НашиТ'Ъ
съсъАи ОТВЖАЪ Дунава . и:матъ вече
:множеСТЕО Фабрики: ва харТия, ва
вахарь и АР. Р.)

ще

Троица,

2)

пре(,\стаВ.1аватъ

аДМJ:lнистрацпи,

!ЦО

соито

:ъшнистерс:сит-В
иматъ

въ

атри

буциитh си пуб.1ИЧНИтoh мужби, съ
:които

еж

въ

свръаса

пренасани.ята
специз..1ИСТИ:
И.1И

по

търговиата

3)

вода, и

л

Трима

ИНАжинери граЖАански

механици,

и :мореХОАЦИ

И.tи

ар

:матори. Тоя съв-Бтъ ще bac-БАRва въ

Вукурещъ, а г.лаВlIОТО упран.лениеще
е въ онуй пристанище, което се опре

А-Б.,tи отъ Министерството

па Обще
на

еАПОГО името

(Nemo, с.л-Впо

:може

Аа

почва

съ

"

и дР') дз си туратъ ОЧИ.1.а

т*; :МОМЧИ.,lOВЪ,

Дю.лгеровъ n :сомп~

ния, и тогавъ вс-Бкиго В. да счцтатъ .
ва свои nрuяте.лъ.
.
Г-нъ Ер. :МИрСImЙ ни м\ми да
обнародваме, че той ЕЗICТO не

е ис

етина, ГАЪТО писа "Св.", че ужъ хо
АИ.лъ

при

генеРа..\а ЕаУ.1барса и е

и:мз.лъ ужъ работа съ него И.1и СЪ пе·

гови еАномис.ленници, ТЪЙ сжщо, не
е

истина,

че

ужъ

говори.лъ

какво

щiыъ Аа стои въ Руссе Еато ч.левъ ва
Аппе.лациата само Hi>R:O.11~O деня. J~о.л
:со е

ИСICусна

съчините..ша па

Добруджа!
- Г-нъ Х. Авге.ловъ,

.1ъжи

IClIIeT8

ни,

мо.ли Аа пуб..1исувамс, че Варн. Град•.
Общ.

УпраВ.1.ение

ПРСДR.ло . па

още

нищо

7Согото и да

не е

. бидо, Той

преАстави.лъ ваЯВ.1.евпето на бu8'шu7'i

довi>рите.ли на б..JVJ,кщuU{?) ICметъ г-пу

туй ПаРОХОАСТВО отъ камарата, Мно

Барн.

го

съобщепи~ пос.лужи ва успо:в:оение '

уб-БАите.лно,

Аокавва

" Те.1ех'ра

ФУ.1Ъ, "ле туи Аържанно ПаРОХОАСТВО
е отъ най ГО.113ма важность

ва Ру

икономическа точка. Немята ни

е :сръстосана наНСЖАУ съ шоссета и

же.,\·.взиици, значИ усигорени сме от

вжтpoh, пише събрата ни отъ Вуку

СРЪАСТВО'l'О 'ва съобщение и по НОАа,

ОТ

Cpa~

Изъ ДОПИСRИ'F'Б ПП.

ще почне Аа работи по Дунава. Па

ство рече да ни отправи eAНll нота ва Б:ьwl.
му

С.1авяп·

-

дружиnu, МО.IИ ни Аа обяпимъ, че в.

рещъ;

просто ще

ва

Румжнското параП..1УIШО· Аружество

rлриа ва Россия. А:ко русското 'пр~вите.л
raрИ8, Австро-Унгария

работи

8-и на в. "Н. В.", ва uampUOTU1leCh."UТ"1J

ИАущата

отъ

вдъхнуватъ. СЖАбината. ва БЪ.;\гариа е

:саь.-ь Россия

про.л'Вть

станищата. Още

съ Гирса, чрезъ отстжпв:и,

очакватъ

АО с

Г-иъ В., автора на Ч.\ена У бр.

:мжния, тъй отъ по.ли'гичеСЕа, ICa:CТO и

1:J:e
1:J:e

C~

тигнж.1П н-Б:сои "паши" D-ВСТНИЦП,
:сазва "Т.", а ний ще АобаВИllIЪ: Ето

при

иввършвание ПОСТРОЙСИТ'Ъ на

БЪwl.гария сама, чрезъ частно споравум1iн:ие
в:оито се впди,

тя со Росеия! Ето АО гА'В

за

стненнитоВ сграАИ, :съмъ :соето ще се

хаВАИАатурата ва Rобургс:к:ий Rн.язъ (Н.

EUlJenaIr

че .lIнтереситiJ на

Руiiл..иuя изисква..ш, Аа се соei>uияда

I':УПУВЗllие паРОХОАИТ<Б, :машинитъ,

опреДЪ.1ава и ГОАпmно БЮАжета

Б:ь.лгарс:кото Кв,яжество, иито та постави

Ааиса Аобави..1Ъ,

него се отпущатъ

.лева ва

ва

Еоето трi>БЗ.10 Аа. стане и РУМЖНИЯ:

ва 8едuма Росеия!

6,000,000

съ

едавяuu,

ството! Съ руб.ш и по.юве!

аа него, ако има нi;какви претенции, та не

Австро-Унгариа

би.ли

ПОСvlЪАВИЙ .състои отъ 9 Ч.1ена. Съ

~р-:Вба Аа се отваса АО В:внскии кабинетъ,

а до Европа. Не създаАе

за румжниТ'Ъ, че

САна русеса о б•.шсть , а.Р

т.обна

17

рОАва еАва УВОАна .статия по ПОВОАЪ
на туп, ГА'БТО :callIapaTa на Румжвия
е
г..шсува.1.а
васонъ
ва
СЪВАаванпе

:материа"Нt

ВЪНШЕНЪ ОТА'Ё.АЪ.

.ilистъ)

(Вер:

бевреАИЦИ ИllШ.1(1 и въ Вар~аНСЕИЙ

-,,;{ожни ваКОНОПРОeI~ТИ, внесени би.1П

-хъ С-то

Тагбдатm'О

на Росеиа, и..lИ, Аа се ивразимъ

остана ни

Аа

си

осигоримъ

(Нъма бъ.лгаринъ, който иска; щото
Бмгарuл Аа БЖАС Бмгарuтi;,

Ka~

въобще ·ИСТО1а ва :жumмuтl; па Ие

'J1Ю1а, който да не се p~Ba на вc-h~ий
истеНСЕИЙ напредъкъ ва Аобритh ни

С'Ы'-ЪАИ, РумжвиТh. Р.)

с

•

"

-, . - Два подсупешВ'kетиици, И8Аа
. вани на Францу8СКВЙ'явиICЪ въ Бу.
кУрt>ЩЪ, "Л'

EnдвnaHAanca Румена"

Окр. УправИТе.1.Ю.

на граЖ4Rнит-Б,

Hect\ туй

че ужъ

отъ

новий съставъ почнЖо1.Ъ Аа

16

т.

приема

А13.лата; :сакто кавва в.

"Д. "въ ,9-к

си брой!

.

-

~АИНЪ APyrъ нашъ, съгражда-

. нинъ ни

МО.1.И

Аа

запитаме чреsъ в.

"Н. В.",

nOBBo..teHO .ли е !Снижа, про
четеви въ таu1Ю sаC'hдавие на еАИR"Ь
сждъ, да се обнародватъ

въ :в-hстни

ци'l"h, са:в:то направи в. "Д." (в-h
розтно П. ДЮ.1.геровъ - .лицем-Бра)7
:сато :савва. още, че п-Бкасво си сви

д-Бте..1СТВО.Jli

184 г. д-ръ Ипапоro.

usoaihuo nубд,"ч1Ю!1О сл.АеБJtо 8"c8An~
ва 7Сa.JInaво! Ва' СЛiЩностЬта на рабо

тата, пий се пзд-Беиъ,г-да А-РЪ Ина-.
новъ И д'РЪ OreФI1НОВЬ п~ма Aa.saхъсноВяТ'Ь да' OCB-ВТ..tа.тъ .обществото.

Стр.

Брой !О.

НОВА .БЪ.;lГАРИЯ

4.

,

.. ::.Т,О~\~]>?tlа-Iн),гр-h ШRа и.доп'Ь.'t."R:иш\,~~~~d,()~в I~~'~A.-: Вайqевъ- O~i~ .че .г.даI~Р~l\Iпi;с·~·i;ii Ii ifre~РА~~~'~'~'ъ
би.щ lJреllI'l,сrепи, ПОнА'виствувание

ненпе

, на

за третят~. раб~?:~ца

РаПl:'ова. П.; '9-Й' бро:ii Ha'~.1

lIuбуса

llK

Меразqневъо-ЗklЩ\!\l'а.

. па г-шi Д'ра ПlOсюо.l,;.шевз !(Като че

;.. На,f\неuенъредъматеРl1а.шотопо
"~H; ·В." ',·Стр.'. '5 ','fta: ~~ ч~~~:' I~;'~_Щ~~i1 1. .ложепие }II\, ·В. Добруджа. По:е'ГППii
~ес.\·пмепа бп.ла на г.

В.

Божп-

не Бuаятъ, l'~-hТО работат,а
с?;вd.щ, ие е'1''Ои. Р.)

xopa'ra

. п;· пред.lожеюiе

предс'вдатеollы,.П. (Варпенсшш Пре

"аовЪ 'за о&~.ло;6000~гроша,а iIe6.000 I 1I1~~РI1Й .-, . СарАапапа.lЪ Р.) ОТI:рИ
~,;iеiщ; Ето ва

тая

R:ЖЩ8, R:i1reHO

ШI

еъобщilедипъГОСПОАIlПЪ'o~ъ ~ycce,

l'А-Вта'се Г.lеда.лR аП[l~.t.лационно':Гая

работо по ДВоВ Жа.лбп; едпа отъ въз-

зм-l';Nшието.

на Р<tшсова, под

лържаlIО още ОТЪ остаН<h;.ШТ1>'въ О'Ь
БРilПUСТIIЧ;"'lепоnе . .ilукова;:ДЮ..iгtФО
Pebo'l-/ па Jl НаЙАеноЩ\ (други,иаслЛl.'н-Вма.

,.... 0_'

'';' ДО~..illдqIlЮI. Жъ.1ТОВЪ вера: ,Г-Дil, абопатнтоВ на и. Добружа

Р.) <!аС'hдЙ,пuетосе натвори, 'lсато, по

настояuа!Iuе на пос.л-БднитоВ, се тури

HaJlIoВCTO да ее УМllожаватъ, пс'В~И

на АпевеllЪ редъ : КаlC~Ю да се ПШ\ШС~lИ

'пссате..iЯ, н1жuи си Рапшд~ Хюсе- дп~вш;.'~e I ,нам:ыяватъ.· Порастнж

за отгопоръ па в." Н. :Бi,лгарuя" за пи·

Jи.новъ, 11 друга '. оп А.л:ЬЖНИl~а Шl ~ис.лQТО и па ВЪрНЖТIIТ'k броеве. ПРЦ,
'iIос~-Вдпий, Хамди Мехмедопъ, OTЪ~aгaJl1Ъ да ,тр:ъгцж .'съ рево.:шера си

саното отъ нея за ,1СЛl.щuцuт1J.
(Ол1здват<. nодn1tcnrn'lз. иа,

c,el:pemapumtJ).

·Варна. rГ-hзи жа.лбп би.лъ равг.леда~ъ

оты:ъqJlI~ii на Rръqма, за. събирапие

те~я СЪ 3!iяв~епието СИ АО ,Нарн .. Сжд.
Приставъ, тогаз:?:К: Pa~KOBЪ,. '!I~.

ЗА 4 ЛЕВ! RЖЩА СЪ Ц'!>НА
~ред'.t~~ение .. Наум:чо .(Кръqмара-фиПОВЕЧЕ ~OTЪ ПЕТСТОТИН'ъ .АИРИ Т.
~~q.~о.га)Ч ,c~ преД~(}ЖЦу'('~lУГПТ'h за ' .
ВЛ~'гоmворuтмпа J/,omapuk; ' .

:ВЪ пУб.лиqно заdiдание на 24 Авг)тстъ вересии и,. rA'B'r O се 1I10~Ke, поппаба:18~OPycc . .АiIПе.л.л.:q~дъ. ~ъзiIСI:а- пати" Кружока прие елпог~аспо туй

Ёa.~ъ Аа се тур'и подъ' ва п о ръ съпроваждаqЪ,а.ilу~овъ :Ко.;но; пред••

О.

,

•

'. , •

•

.'

.;

. "

if а е JII n а та п.л а та , пад О.м а н ~
А.лъжп'ЛRа, I:оя:Го··б~.\а 24 ~lИ7'

с-Вда~~~я на. Варн., I~~~tитетъ '" За
~ебе cи~ преА~ОЖИ 'УС.1угит·В на по-

ри

С.1.оВДRИЙ,

год и ш П О, а не да се продава

l:жщата. Въпр1И:И туИ,Ра~.ковъ описа.лъ тоя домЪ. преди по~е.да

11

.

~aTO каза,

l'

юсо. е пужно,

още тая мипута да събере ДРУ~Iшшtта.
Туй преД.10жепие се ОТХВЪР.1ИПО

.1Oтерия е ва ИСП.1ащаиие частьотъ АЪJlга

па Бъ.lгарека'l'а·СъБОрlIа' Черкова.,въ
Варна. Всички, които Ж8.lалтъда ИО-

!

"
жа.•\uaTa

1I.IИ.лость, ,ще. дадемъ lШ хората да

ппиПрнстапъ, Ё·.'РаШСОВ:1,· с 11111 о
,"
," "
'."

. Шурчето пре"рожи: Г'да! Да по-

II

500 О иетра ДВОРЪ (Варна, lIIJ 83), ",ру_
ги!r сжщо доста удобна ~жща (III 81).
Теглеиuеmо иа' '1 Яиуарuй 18,88. Тая

~()I:'аПII д.л'ЪЖПИRа· да Зап.латц . пъвражени(}, па ,поqетнпи предс-Вда~
Аобропо~по ВЪВlIс'l~апист? Въз- те.л·~ ;~i-па ... П. Сътуй~ кава негова
ПСI:ате.ля ощс пиш.а. .1..
ъ.
. "ПЪ

гараитnраот?; Вари. ГраД -Общ, УnсРтавоа.'leIlUe и nО/~mв?;р,l1еиа от?> равител
то, 1Ш Н: Ц. В. Княза. 700 БИ.1ета, всiщий
по четире .1eBa, Единъ, БИ.1етъ печми
богата кжща съ магазия n съ 01,0.10

I

могнжтъ па мабата

. Бъ.lгарсШ1
.
В Право-

С.1авн()· Х ристианска община въ

арна, й,

си, че той би.лЪ ir~ати.лъ, па Сж.деб-. видятъ, lСОЛ~О слм и ]Сои c~te.

сх.щевре~юнно, .даопитатъ,.qестьта 'си'

Аnа ~teBa ва Ab-h,lIРИЗОШШ'"именпо

'Жа.16а ва ТО.1козЪ нищожна суirша,да'си

4 'исreапие

по с.1Учаi'i на новата годица,да .1И,lf-Бма
да се падне' тiшъ таквазъ ·ГО.1-В::iш . пе-'

МО..iШIIЪ, CBaIca Аа се подс-Вти и за

добрО~О.1IIО .. паJщт-h, му
v
70
~.~ ИСJIъ.лните.ШИ~:I .л~стъ, ;L" .,.лири
т:; отъ д.лЪжниreа, ,и за съо~с;ени~
нему, па БъзиСreате.ля, , 'ако ,>Ш ги,.~.
.
, . .
:Внесъ.l.Ъ, и.l.I1пе д.iЪ~!Iшса,.~ T~Kca

гани. НяJllа ото nemAeCembT7J, .Х1МЯДU
лева не~Р1>ба да, капне· н-Вщо и на
О
наШИЙ.О.-lтарь?, f,обреНО-С'Ь-ilR..l.ама-

обяв.ление ~Ъ Д~рж~~.вепъ\ В-Вс·
Т.Н.·.11 R. Ъ"•.. в: о. и , е п.л,а т.и. .\ Ъ. В а, 111 е н е.

Соив:ата! ,rpa н~всиqreи Са.кантии побиародват?; uастол:щеmо.
.'
. Г.Вnрна, 20 ,21,екемрий 1887 г.
..
А-дже..l,eTa. ! См:.ърть на душманит-В па.
. .
..
...•
.,
. Черновната Ксммиссия.',, .' . , . .

П~ ВЪЗИСЕат<.>..lЯ АО Русе. Апп.

,·ОUЪ.1НОllIощенъ Момqи.lОВЪ да С Ъ - " "
"
qини. п~смото и- , Аа го занесе и
О В Я :в л Ц ,П Б.

,

нашии uаРОД,/!,и1Ь .n-Встникъ, '. Ka~TO е.

купятъ отъ БИ.1етит-В,. КОИТО, .продаватъ

в

въ BaUH3. Г-да: Антонъ Н"Д-В.1ковъ, Ди-

ПОД1\lаза~'J,>, АРУГИТО' .. два ·uаРОДlfЛt ор-

митръ~ Втичевъ, Ива нъ Гпневъ, НИltоiа

lНирекий, Летръ ЮшеН.1иЙски,;'Хаджи '
Панако Карабатакъ 7 • CaBB~ l\IарКоВъ,Тодоръ l\fаРНОПО.1сr,иЙ и ДРУГИ. За часа и
:м-Встотона тегдениетоще,сеобяви. Мо-

З!\ ОПlIСЪ И .заО'~:НаР·?АВ!tние ц~и .. (РЖВ:ЩI.l-Вскания. п да жпв-Ве

е " тайна,

пиш а.\ о въ. ж a.i\ ба 'f8

С дi. дъ, съ КОЯТО той iIс~а.лъ 'да се
УJ;lПЩОЖИ YT~ЪPAeHaTa . по ,не добро
.и~уqаnаuие продань' па~жщата

на

д~ъжшшаму ва 6000 .гроша, т. е"
1200 ..icua, к,?гато 'iстойност~та на

лим?>

другlИn'lз бмгарёl:u , в'1iсmи.u цu .. д.." 1.

сопаджиит~ и .под~адкаджиит:В!)

:s

пр,еД~Ае на пощата. (Мзииний синъ

. Обявявам'!> наIIрия~е~d;-в сичета.а

K<lTO прсдашцъ .IlИСl\Ю'rО на. пощата,
съ eAHO;rO си ов:о Г.-lеАаJl.Ъ,каRЪ се
.л1:ШМИ.JlШрКИТ·В, а съ АРУГОТО' съ-

год. н.е. ще ·lIЮГЖ да праВ$I, имепниИ:

СИ,f/,ень» ВаСИ.1юnъ-депь~· (1 I.я:пуар~~
Гр. Добричъ'.: .' .~' .~,
." .
. в;'х. 'Иарагаевъ~., ' '

1888 ГОД.).

тая I:iьща е п·Вко.л~о "СТо;ини., ВР'h.лъ ар:мепр;uт·~-т~.леграФисти и иа-

. .,i\ЧРIl~УРСI~И. А Д.iiъжпика пиша ..l.Ъ ПО'?!!..1ъ, сетн-В ,аНТРФИ.l.етовъ' брой
пъ::n:щ.шата си. че ПрИВО,n~~И ва . 9-~,;ua "А" Р.),..
.

Аобро но.лпз пе п.\ ата изnп р и-

1i

"у.'

НЮ-НОРД'}).

,ДРУг:zf1'i,(J?;nРОС?>:ДОIC.ладqИКЪФИRОВ'Ь

'застрахователно': дружест'во

С,$'тствие наописъ Нито е ВПЖ-, (ИеЗуи:гJна,КО:Й'I'овсеоще:n:~а.l-hезаиз•
'
О .л
а n
дипсва
.
.'
А3;.;{Ъ, . а кам,
и ~", о.
' 'гу;б,~по~одиреь."Торс~вq Р.): н~ои: Аа. се

.

с.

,'33

, .. о.

.;, . "'

живот,Ъ. :~.

и ~e ЕN:щ~та би.ла о~ис~на бе,зъ да· ПОДПIJ:ше подъ ~татията "Разяснени'е . . ;основано':въ"~8~? .' , '. '.",
имn,'" тои

.. :.., . '"
•ГО: . .

иВ'hсвтие;' Русе. ' А-ппе.л.л.

.-

. .,..

. ....

Сж "Ъ УНl1 t1ТQЖИ.лъ, 'тая п}юдапъ за-

l . . ..

ц
v
'и .
.
. ,,'.
. .
'
•
:("д. ~()p~ 9,~и),~оято; автора.и,_ оыI;>"оБl!ароАвАв~.въ.АържА.вЕнъв-встниItъ·.
вр.63•.
нибуса, пр~ти.лъ отъ Соф:иабевъ под. 'ОТЪ Н1ОНИЙ' 18З1't;L;':;";' .,.:-:
отъ Временииcl> Ож-·
.
П
v
~ .
в"
·1·00· 0·0··0·,··.. "

r'." . " , ' .
Щ~~О: на~I-hI?,П.l.::~ ......~a .?~ IJ:~рушени
. ....."

..

редъ статlШ
'.'

i'""

...•..

., , '.,

пи~~ ~И;~"

..,:..:., '. '" ·..

очетнии: преДС'./iдате.льпред-

сжщо

q.ленъ

отъ.

ва СЖ-

'n 'тЪйг~"
В.Во'.,: '.
.'. " . ' ....

Аебнит-Ь пристави!

, .,.... :.

aВ:OH~

жи.лов'Ь днесъ останж~ъср1:нцу шесть-;

~-';"'п"тд'
а' "ъ'
•./i Ао .... ~. u: г"рош"" , 'щ"о с. д.л
'~

.

....

;

дарепие па

}f8, ,р

б .лаго".'

v

eTO~ да. се !Iодпи~е ,тъи:

повече ото nеmдесеть

Р ,,

'

,

. лева .
Вългареiштоправителетво .'.

лшиено за гаранция

Аеб'нп пр.ави~а:224.зз,44Зз,453
~ .. AP·, '.лОЖИ.lъи
съ "Cliг.I1ДСnU-С'lJгласuu".,при.
. .- "." . . .
.
а

,

ТfO . ' . .
v . узаконено за ,сжществувание,~Ъ кнamеСТВОВЪоlГ:'РИS:
върху.пзяспениятанаг-на.fiJр.
Jlt'1ирск~и
съ укавъ Н-О 114,;: " "О,

'

"

"СЛ7Jдвато

при

.

.

,

.

.

.

Rапита ..l.aда дружес;rвото е:390 милиоиа .1евз

nодnиса.«.

Системата на.ДРУ:ot~~етвото е 'Iпс~?вэа~Мllа,; .. , "

3аетрахuванитi; JlИЦIt еж сами IIритi;жатеJl.И нака-

"

_".авг.л.еданъио.станж.лИИJlIатериа.А.Ъ
"
.
.

питмаиnеЧaJI.6птi:"...
",
.. . .

.•..

" ..'.

,,~,.'" ,'....1.. ,ва :в: ~Добруджа." Р-Вшено да се обПРАКТИКУВАТЪ ,CE,P,Ai\~ КQМВЦНАЦIЩ.
анкова, саМОСЪR:р·./ii ' ' ' ' ; ,... '.' :0' . '
. '
:'ГААВНОУПРАВJlЕНИЕЗАЕВРОПА: . ,

,

\/.
постеиъ аI~Т'Ь, издаденънеМуttопър- ,пар?дnатъ, и AP~lI..ucmunu tго~l.-ВМИ,

вос.':I:'епеппо~о опредiмение'ва. про-

16 'Boulev~rdd{It~iien~-·-P~tl~ls.

опап,rз:~и! Р,) Че вече бп.лопсчпжollO За БЪ-{гарекп и~аА~УГ~~ЭlIЦИПРО~!I~J.'ТЛивеакaJQJJl'

Ааньта.,;, .. '.:, ;! "ВарНЕШСRО~О . Градско~ОtiЩIШСRО у_
" . обяеiJе~ИКАа ееОТЦI\СЯrt. АО .. ' , ; .'.
.
.праВА."CHne .да.'. предава
,,-В.лата
На ПЪ.l.-' .
Г.ла~в:ий
: .А.гептъ'.
~a: ~ъ~гариdi :""
По кружоиа около
в. "Добруджа".
...М
.
, .
..

"

~,

,:

Сu.fжтiн~~:riР.о.mf?"QJti:_~.•. '~ .. ~.. ;=~:~f;.И;;.~;.~~Ажщ~~ Rметъ (Зв-В~7'

. . Заdдаiniii H~To,'H~l( ДекеиврИii18~7,
(Не ·.,IlIвИ . есрамъ:' 'бе:"господи:"
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