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'Гъй СТОИ работата по партиванскиа пра~

Обявление
Ивв-Бстяваме Г-да

к~иентит-В си и

псички ТЪРГУЮЩИ: съ брашна,

[сато ги

мо~иМЪ да ви почетжтъ съ пuржч~ит-В
СИ, че отъ новопостроената ни ПР'БiJЪ м.
1'. ва р. т1;нпна воденица по наи новата си·

стема (Фабршса ва ва~цови брашна), проив
веждаме брашната: ОО, О, 1, II, lII, 1\" и
У-то l~ачества, 1Соито въ всiи~о отношение

прiш'ьсхождатъ

вначите~но

Враи.1СКИТ'В

шt~ЦОВИ брашна.

Деповита ни се находи въ

г. Варна .т
Гр.

. . . Ц'lши

Мартъ

BupHa, 10

IY уч. на

най ум'Вренни.

lщиопира.lЪ

ОТ'Ь 5·Й

Енчо,В"Ь, ШОТОВ"Ь и C.ie

ПОПСR:О! Само едно

антреФи~е

дочнкахме

пъ прапите.,tственниа в. "Свобода", чак'Ь
отъ 24·Й: Февруарий, съ l\:oeTo се съоб
щава на бъ.:tгаРС1Сиа народъ, 1Сато на Ma~·
КО д-Вте, че на 19-Й сжщий министер

СIСИЙТЪ СЪП'ВТЪ би~ъ ПОС'l'анови~ъ, "да
се па~ожи военна еR:ве1СУЦИЯ на с. Сади
на; еR:веку~..r;иата да трае еди нъ' м-Всецъ и
да бжде испъ~пена

отъ II!у~енския
жина отъ

ОТ'Ъ

една

гарнивuнъ

Търновскиа

дружина

и една дру

гарнивонъ

подъ

:сомаНАата на nОА аО~1СОППИ1Са ltараАжова".
и топа р-Вщение на миц,истер. съв-Втъ,
:савва "Свобода" "е бидо сообщеnо па ,Ве

гово ц.' Височество Rn,яаа U .Той го е сап

1(;циоnирадо ~ У,ll,обреnuето Си.", Въ сжщо
то. антрефи.:tе

п-Встникът.ъ расnрапа,

по

своему партиванс1СИ, и причинит-В на, ек·
веR:уциата пъ таа Форм,,:

"На

..

е

на

~ице .Фi11СТЪТЪ

и

не

е

СЪ

нии ника1СЪ не допущаме, да е В1>РНО

една ТЪ.llла напа

дна избиратeJtНОТО бюро и с.л'kдъ като ~TPO
ши избвратеJlнит-Б

урни и унищожи

нападна па зданието

съ Ц-В,ilъ да

на ОIСОЛ

изоора,

УпраВJlение

1'0 събори и избие стражарит13

и OKOJl. вачалппкъ. При
нападението си
ТЪ,ilпата е ВИIсaJLа, че БПJlа ПОJlУЧПJlа депе
ша отъ СОФИЯ, въ КОЯТО се каз

BaJlO, 'le

(,а

бппета на Г. СтамБОJlова БИJlЪ сваJlенъ п че
RlIнза БИJlЪ

арестуваJlЪ

свОЯ минпстръ,-.

ва това да се избилтъ стра~Rарит'.в и чино

ВИИЦl1т-Б на Г.

<БИJlИ

СтамБОJlова,

дадени на

'l'ил cb-Вд-БНИJl

Поповскит13

раЗАшрШЩII

O~ нашит13 Софuйcrси хубостница

-

съе·

дшiенитi; разбойници и шарJlатщи. На 14
того Р~~радсюш ПРОRУРОРЪ и СJl1здовате,ilЪ
ПрИСТИ1'паJlП

въ Ilоаово

И праТИ,il1I двама

стражари да ИДЖТЪ въ с. Садива и да до
Iсаратъ обвинлемит13
по. пр-БСТЖПJlенилта.
ОТЪ 13-й ТОГО. Стражарит13 отиш ..lИ .въ c~
JlOTO П зрес'.гува.ш виновиит13j по lCoraTo ГИ
подкара."," iсъмъ Попово, една ТЪJlllа, подъ

пр13дводитеJlСТВОТО на lCMeTa, нападна,ilа на
стражата и отие,ilа ,арсстуванит-Б, 1са1'О гър
и13Jlа върху стражарит'В. Като се вьрПaJLП
стражарпт-Б ВЪ Попово I1 ДOJlО~ЪШJlП па про
курора за CTaHaJlOTO, ТОЛllОСJl-Бднил прати.1Ъ

ОIСО,illJЙСКИJl ПРl1ставъ съ
да иЗJlОВП ВИПОDНИТ13 и

15 души стражари,
да

ги докара въ

Попово и пр13даде на сждебllПТ13 В,il!LСТИ. о

баче

11 СJl1здъ

Така е, ващото, и въ СЖЩIIОСТЬ, тюс
вовъ

OTA'BJlHO распорежданье, СЪ утвър·
ждение отъ ltнява, пъ Уl\:авъ и~и по до
1СJlа,J,Ъ,

прпстиганпето

на пристава

nUk:OU aalC01M;
тови с~учаи, u-h-

пе ,.може да nочuва 1еа

В·ъ.:tгариа, за щастие по
ма подобен'Ь

nuчвс1СU,я.

заR:ОНЪ,

осntнъ

само равбой.

Може да' J:,lр-Вхвър.,tа мисъ.ль чи

тате.IЬТЪ пърху Ч~. ч~.

ЕОElСТИТУЦИЯТ".

47

и~и

отъ

76

Но първий:тъ, отъ

"се вап.:tащва отъ н'вкоя външна
"и~и пжтр-Вшна оиасность",

а

HaM'llca

втuрий'гъ

-"ако. би се ПОЯВ{J~И н-hrсои събития,
"R:ОИТU би мог~и да. нйруш,ъ.тъ обществен·
"ната беаопасн,)сть"j

Т'В П{J!ZаI:CЪ пе

цра

~-вrатъ къмъ данниа тови с~учаи въ Са

на'

COJlOTO

Садпна. На 19-и т, 1\1. пъ Р

МУЧlса е БИJlII. раЗГJlождаuа
Q~l1Я С'1>n:Бтъ"", п пр.

въ Минпстер-

;:Ъ.:ll i, ПО.1II:,

' .:\ •.••.

до на

той

правите~ството

BJBOBaTa "Епоха-1Сър.uаЧЕСа"j
~онституционна

за вината на

едни

ос-

равбой-

ници [cpaДЦ~l наJlага на~азание и на

'Не-

поне у

васъ,

защото нашата кожа е май дебе~а -топ"

вЪ СR:обlШ R:<iвапо. А ОТД'В на 1СЖД'В да се
упражвава този з~~онъ, това достояние

говори пъ по~~а на Ц-В~ЬTa си.

Нашu'rо
~~

не се цври: съ е1Свеl~УЦUSI,

а вс'lша1СЪВЪ такъпъ стрихъ,
повече ще се уве~ичава,

вапротивъ,

когато се ввсма

подобна м'Ьрсса, 1Соато пе .!Iежи пи

Ma~R:O на 1Сонституционна

почва.

пай

ТУкъ

на варlJар~!ZИ'l"Б

уЖi.

МИНЖ~11

bp-hмена;

руариu ,,обвun,яе.мuт/;''

дощдu то1СУ eдtдl>
"Свобuда"!),
ncoВR:a

па

войиuци,

1Соuто

стражарит/; (това

а съ тови

опасн,)сrь

за

Фаrстъ

на

държавата,

R:рие
~ице,
каЕСТО

првдвиждатъ укаiншит'В ч~енове отъ Н~оп·
щесnиува.

очеВИАНО е, пе .може да

Само при

ваn.лашваltъе

слt·

д~ржав

пата u обществеnии оnаеиоеть Ituнэът ь, по
Пр-ВДСТalмение ua МШlис'геРСlСIIЯ СЪВ'ВТЪ,
може да узаконява Н-ВЕСОИ (и Т'В шшъ о
пр вд B,leHU) Нllредба, R:ОИТО ОТПОМ'В се
пр-Вдставятъ ва удобреаие въ Народнот,)

СъБР::Шllе -ВЪ НIШОЙ АРУГЪ с~учаЙ. 'Гукъ

_ПЪКЪ,

безспорно е, еlСВclКУЦIJЯ'l'а R:Ъ~ГЬ 21

и.ш 22-П Фclвруарий

е ОТI1Ш.Ш и се

на

стаНИ.4а ВЪ ce.,toTo Садина, 1Согато то е
бuд,о совориеепnо .Jtupno! И ВСИЧlсаТ<i при
чина,

пu

неОФФlIцuа~ни,

вани, св-Вд-Вния,

е само

но

и

т,ъ.зи,

пе

О,спор'

че се~ени:

т-В не еж се АОВ'ВРИ~И на стражарит'в, ва
щото МIIНЖ.шЙ день ги стрi;~я~и, но сж
пов-Врва~и попскат~ и неи на драго сърдце

пече ПР'hда.ш тъи пар-Вчепит-В "оБВИllяе
мп". Пр-hда.ш ги, при туй, пр-Вд~ попе

да сл~ сънува ..ш, че има да Иiы-Ввва рв
шепие

ва

Dоспuа

еR:векуцuя,

ната

тжзи

еlсвеlСУЦИЛ

пе е

че поен

осповапа

па.

ПИR:а1СШ\ "сань:цил", ами е uа.!lожена nъвъ·
основание ва 3а1Соnа ва равбоU1tuчtJствата.
Само

срамъ

ги е да си

кажжтЪ

OT1CpU TO ,

П'

ами г~eдaTЪ да. се омиrк.тъ съ n.lIяза, ка-

св1;та. Да, читате~Иj IIP-hАЪ nас'Ъ, пр-hдъ

с~ите, че имате работа съ 1Сонституциоп
пп пр'hАписапил п АържаНIlП uпасuости.

ганивъмъ гровенъ,

В.!IовВщъ
пр-Ввратъ,
чр'ввъ раввращаваньето на дърЖilПНlIТ'В
ч[шовници и чр'взъ ~ошото настроение
па пасмението

1Срай явнит-В

несправед

~ивоСти, И неаачИ:rаниSI. I~ой:то раввраща

но R:aзано, пърху едuи

ва ЧИНОВНИЦl1т-h, .като ги 1Сара да не г~e

отъ

оБИЮIовеJЪ

РОД'Ь расправии: на едно R:ос-ходжа ce~o?
НИl\:ога това приспособ~ени~ па' 'С~У~IaЯ
пъ Сади на 1СЪМЪ BaR:OHa за равбойвичестната вий не !I10жемъ да навовемъ добросънtстно, прttви~но и по~евио, ващото то

датъ по чиста СЪВ'ВСТЬ на ааконит-h, а да
с~ушат'Ь само ивв'hстна ;личпа no~a, и
I\:ОЙТО прави вакони теЖR:И JI чужди: на
справед~ивостъта - ето той е 1Сривийтъ.
Сuбственпq пъссъ с~учайтъ съ Сади па,

.щLМl)Ж~ПО ПИlСUЙ начИ:н'!> да се:,съг~аси
clь исканията па спранед~ивостьта, на пра-

1Соито пве тони ОСТЪрЪ 1CpaiI, е пищо дру
го, осв1.пъ ц'H~a г~упава даuдаНШI па

HU'l'O, и BC-В1Сога ражда ВР'Бда и nUAlcoaa-

п~аСТИТ'Б, едно педостоiiно впущапье CP'B~

вапье уважението

щу се~енит-В

R:ЪМЪ

Д·Ьр"ЮI.ВUUТО

у-

прав~ение.
ната еl\:веЕСУЦlIа

се

на.лага

че тя е на~ава.иl1е,

ва

nа1Саваnие,

Но има ~и попе право

I1равите~ството да па~ага T~K()I;J~ оuобенпо'

nакава1еие? I~онституцията. /щато ужъ се
riaBlMa, като д-Вва, ЕСtl.вва (ч~. 73), че "НИR:ОЙ
не може да бжде нак:азавъ бе8~

nрЦСлtда

ОТЪ СЖАЪ, вд/;ад,а во ва1Соnиа сuла". 'Гови

тъй тогааъ правите~с1'ВОТО

си

присвоя

ва право само. да па~ага осuбенuо та~возъ
едно теж[\:о вакаВС1ние на Ц B~O ce~o по
lZO.lZuтuчеСlси (не равбойничес~и) причини,
~oгaTO, божемъ, въ Вь~гария има OTAoВ..t~
на B~aCTЪ ва на~аiJаLШЯТ<I. на нр'встжа

.:tенията?-llравu! Правото е въ си~ата,
пе-~и? И ci>AH8i~a да ГОВОРfЖТ'Ь ва пар
тии

при: вашемадево

състояuие

М'ВДЪ ивборuия удар'ь, дошъ~ъ отъ 1Срай

Има и друго. Неосаоримо е, чс воев-.

!.-

ната несправед.!lИВОСТЬ.

сж би~и, най·напрЬдъ,

'Гиа та мъ се~еп({

пастроепи отъ ив·

мамата съ ивбиращ~пит'Ь пр-hдварите~но
напъ~пеН11

1Сутии.

Това

е цlыа истива,

коато се обuаружи: пр'hдъ оЧиТn па' хи
~яди души.
1l0ДИРЪ туй се е пожма.:tо
ида се играе ~ъ т-Вви СЖЩIlТ'h хора баши
бовушк:и 11 ето ви: Ц h..t a R:аща, 1Соато
AOR:apna и още ПО'ГО~'вми пезаКОUШl 11I вр(ш.

Сега г~едайте l'И 11 се paABaii:Te! 3.\ да
не ГОI10Р11МЪ само ду~и, 'пеR:а да рриба

вимъ и една Ma~к:a нодробuость. саыта.

"Свобода" твърди (туй баремъ не може
да се оспори а !), че С~'БДЪ стрiЫЯllьето
на 13-й Фдвруарий дош ..ш отъ РавграАЪ

пъ П~пово про1СУрОрЪТЪ и с~'hдовате ..lLТЪ
на 14 и, на АРУГИЯ депь, ц ПРО1Сурорътъ
би~ъ прати~ъ да ДOBeДK~TЪ "обвипяемитh"
отъ с. Сади на. Щuмъ TYII е тъй-и е тъй и
по пашит1> СВ'БД'ВUИЛ;,
дошъ~ъ

на

другиа

lCЪnЪ сербев~и1СЪ

че

про/сурорътъ

дсвь,-а

е бll~Ъ тоа

:сажете:

на

КН

проку

Ехъ, внае~IЪ НИе, ГД'Б ги СТИС1Са 0був~атаj внаемъ ние мотива на тжви та

рора Аа праща тъй де.,tибаШИUСR:И по..tи
цията, зада довежда 32-ма АУШИ отъ

R:ъва м-врка, СNi.що 1Сато да сме би~и: при

Садин<I.? rГUЙ: С ИС1Са..tъ

Р;\ВIlС~lIаuиата. Правиrе~стпото дъ~бо~о

цеЙ1шата B~aCTЬ. И пъ търееиьето ср-Вд

се, :сато с.л-Вдственна n.,taCTb въ с~учал;
ами я ВНИR:п'вте пъ процедурата за C~tACT
венниТ'h д-Вiiствия, да ПИДl1те, да..tИ тъп
е тр-Вбва~о да върши? Д-В СЖ npMu81CиТ'fJ

ства да

па C.fI,Ъ~доваmмя?

IJ.9..ЧУВСТВУlJа~о l\:i\тегuрически

недов-Врие отъ се~ени хора
ПрОR:ара на

си~а

l1зравеuото

~ЪMЪ

по~и

авторитета

па

Afl.

раб01'И, равбира

Ващо сж пратени стра':'

ПО~lIцията, спр-В.ю сс на ~юбимиа ваR:ОНЪ
вII. равбоЙничествата. Рuвбираме, че пра':'

жарит-В бе8~ 71У'1СДlеиТ8 nривов1СU въ

Dите..tСтвото се е принуди.!lО Аа дойде па

б'вше ПОЧП8i~а, СЪ пъ~но съвваИl1С па
приввапието си, Аа проивве~Itд!\ с;,,:вдст
пието ПU мучаНj a~o се riра~-hше са ..но 6-

IIlИсъ~ьта, че подобио и

дори:

п6-чувст

Ш1те~по изравепо недов'врие .JtOжв да се
ОR:uже :съмъ по..шцuата и ВЪ ДРУ1'И М'Ьста,
а туй

НИll CM~ дъ~БОR:О уб'вдепи,

:со това се пос1.Ва въ държавнuS1 ни ор

още:и върху по~итичеС1Сит-h и~и, по-точ-

ч~ен'ь не би ииа~ъ си~а, но само aR:J се

цеuтраJlНОТ~ пр~в~тOJlСТВО .~,a туй непо~о~~:~

панпе кРЪВОПРО,ilИТ1IО, пристава се вьрuаJlЪ
пъ Попоnо и водпага би,ilО донесено на

eTJ!:ixa IЩ 111 "..:....' . y~o\

1lI1

мн'вние Щ) с~учаа е, че тозu, стра)(ъ

СПV'В Д'llйствието му съ укавь, при из·
в J1СТВИ гор-Вспоменжти
YC~OB~a:. Н-Вма
УLсаВЪj C.,t'BAOB., ТОЗIl Ч.!l. е въ clbla. ltaR':Ъ

св..вта н-Бма никакво ",саНR:ЦИОН1iранъе" по
laффUl~иаД,еn~ 'peд~' отъ ltня:ва, ва да, ми

да се арестуватъ

',тъ

ни неД"jJ'],рIЮ'l'(I

Ч-L-

дина, защото Факгъ е пъкъ, че седеиuтъ

В1IНОВНИТ13. 3а,из6-Бг

.110

ce,ilO се ВЪСПРОТИВИJl() и не AonycrHa-

,':t';\[I,

мутите~но. Тuзи в,шонъ е ~юБИlllOТО

nр/;дади со гоmовnоеть още nрtдu 19-й Фев

то г;) поставятъ срhщу пароднит-h чув
ства,
n ваб.1.ужднпатъ по тови пачин?

цiм~'rо

I

ес'ГС('ТНО,

'Ю ще от

Тъй щото, u ТЪЙ и ШIal\:Ъ, UUt:'ahh-га е;,ис
1СуциSI, 1Сато безпо~евuа мtрю\, lар~аl:Ъ НС

Т'БХЪ

говори за с~учай, "ако би държавата Аа

ституцията,

13 ТО1'О, кактО вече е ШIВ13стно на чи·

тате шт13 ни, въ Попово

•

Ilъrсъ .'l'Jt~, отъ ТI11':!;' "

ч,~ н ':аl:IJП' воеппIi·(}[с:.:u'·~·"",

MOГЪ~Ъ да бжде ТЪРI1ИМЪ

не

пъ ,.Държав. Нi>СТНИIСЪ" още повече У-'
си~ва ПОДОЗР1шието, че "СвоБОАа", l\:ftTO

По

правите~·

съ ce~OTO Садиuа по

'IЪ

,:

щомъ

день си

всtки ПNi.ть, И сега ~жже.

пъ

ще ~и

~'~i'r:()CTh.
r:'(;U,JС1Ъ,

КрИВИ душата най-~укаво? НИЩI), нищо
не е ВЪ по~ожеlIие да увi>ри "Свобода",

ното отсжТСТВl1е на ДОR:Jlадй, б IIJlO Укава,

на' екве1Суциа на ce~OTO Сади на

Ha~aгa: '1'<>1

. винни хора въ едиа оБЩИНflj той е ПЪПИЮЩf\ неuараве~~ивость, R:aR:BaTO ви едно

пр-hдадено О'l'Ъ "Свобода", а и до сегаш

- j"-"'1tVА'-ТО J;Ж пр':hf\UВВUl~Н~И па~аг'tНьето воен

Т'Jд,:'\[lна п.1!Z", (JБД~t:;';l'!:,:.r1i
" .Н! ее lca:;J-:~ rze (} 'l'IнtыI

НИR:ОЙ ДРУ1'Ъ не е 1Сривъ, uсв-hиъ посто ..
1С1)НСТИТУЦИОННО УПрaJмение насв-Вта не· SIннитВ нарушения на ваконит-h и едно
е lI1ИСJlИ~О да ражда Но що мъ е работата
пр'вменното съвдаванье на недобри, ве
за равбойници: - ама разбойница би справеД~I:lВИ и жеСТОR:И BaR:OHI:l. Оrъ псич

ва,

Вече трета пеД'lма минава и още н-В.
ма Оффuциа.лnu равяснения на ПрИЧИНIIТ'В,

А

~~ "!"'"~~-~'~==~

едиuъ З!ШОН'Ь, насочеu'Ь да истр'hби рав.'
боишщит'В? МlIгаръ селото Садипа е 1Сри-

нова, :согато

по~ожение. Поне, за С~Н~ЦlIата отъ H~IIH'

ВОЕННАТА ЕКЗЕКУЦИЯ.

да распо~ага

Н'Бма ии c..вНlca отъ

г~aceHЪ съ работит-В ВЪ истиuс~uто имъ

з'-504-:-1

да

~o, храuи.,tо u отг~ела~о разбойници? Във-

С~'БДИМЪ го съ вужfl,НОТU ВНИМ<tниt:, ВИ
д-Вхме вече и ПОllIи~ваньето на Митропо
~ита R~имента-н-Вщо п6-с1СОрUШНО (1 й

дъртъ цигани нъ, защото вс lиси

Съ почитание:

CTllUTO

M<tpTa,

Мартъ), а това" Одобреnо" още не се пон·

правите~стпuто,

се ПОl1ита'l'е: R:a~BO право ИIIШ

всt~ой,

ВhстНlШЪ"

на

екзеlсуция.-I~атu е това тъй, не

Той топа р'j,шеuие, та да
първо, ИВJlожеuиu·
то и IIЮТIШИТ'В па с~учая въ оФфициа.
~eBЪ актъ I1рвдъ К!1ЯВit и, второ, C<l.MOто удобрlшие на ~иaBa? Его, имаме ве

че "Държав.

васъ стои ц-ь',\ъ ИСl1равенъ по C.1.Y
Ba~OHЪTЪ ва раВбойnичествата, като

ОСНОвание

и

ви въ него! Ис~а ~и да се кавва, че на "С80бода" пе може да се п-врва KO~KOTO наединъ

1894 год.

чаа

не стига то. Две О~Фициа~uийтъ ДОR:.:tаАЪ
до Rвява, щомъ се ШНJва, че би~ъ сан
може да види

··1 r

, Пр-БДЪ

пит. вtстни~ъ. Но не туй ни тр-Вбва намъ;

• -

neQe

не щв е

шега.

Да,

и ие е

чудпо да мас~и вече то тъй, ващото впас

ce..to-

то? I~ажете, де! Ассо с~-Вдственпата. B~aCTЬ

,4иnо, пе 25, стражарь, ва да вра.чи ре
довно пршюв~и отъ c..t'bAouaT~b, поми-

I м'вте,

Щ'hше ..tи да има псичката тая пе·

IЩ!lстпа ва С8..1е,/ШТ'h ,о.,tе~~ш и жеСТОI\:ОТО
умр-В тя), се llптерссува въ нзБОРИТ'h ва I сега наrc8вапие ua пъобщедобРОАушi:шт'h
"В'ВРШl II I1Р'ВД3ППИ" хорицil. псе lIIЖЧИ нашt1 се.'1ени? Но хич'Ь, биваше .ш да пс
да ги прокара, 1Ca~TO г~eдa пс-h1СОЩ 'l. ПЪR:Ъ
се no~a'Ice иввъпр~дпо зорбаджийс1СО у
туй не MO~te да бжде CЪBMncTllМo И съ сърдие, за Аа се·' rюкажжтъ уши и да се
запзввзвье пеобходимия
авторптетъ на
удостоrжтъ съ б~аl'ово~еuис?-l\fllгаii:те
се,

че nравuтел,ството,

ПО~ИЦl1ята

:между

а не партиа (ващото

пасе~енпето,

?

вече до

хожда работата 'да се вадържи тоя авто
Рl1тетъ

съ

помощьта

на

воеlшатаеК41еку

1J;lш.-Да се страхува праВlIте~ството ва

подобии (\.!Iучаи и пъ ДРУГИ

M'l,cta-, рав

бuрам:еj во ТОВи цеl'OВЪ страх'Ь

ве

е

11

сега! СЖДЬте

11

об'ВС'В "Ге пеЩI\ствицiiтi1!

Само пе вабраВ!li!.те~ че д'lЩ:iта 'UМЪ" ще
ви lСЪ~ПЖТ'Ь, 0.. ёъ тЬхъ sаеАПО

'БЪ.1гарскиЙ lIародъ, кога' да е.

11 .ц'.lЫ'Ь

Стр.

2

"

l'

събра и внесе тая глоба, BMl3cTO сиромаха СВИ

СЕДМИЧНИ ВЪJЪЖRИ

навличатъ.

И

• •

дl3ли мнl3ниtТО имъ.

и врагове си

_ Н. "П.ловдивъ" -не си е работа, да вИ

'Iрl3змl3рна етрогос;гь е

Bcl3Ka

зад-Бваме съ mh-БНllлта и па тжзи правителствен

била такъва отъ н-Бки вl3ковъ, е нин-Б' и присно
и во вl3ки вl3ковъ.

Тия дни прi>дстои да со появи оппози·

цuононъ в-Бстникъ "Народиа ВО.llя" отъ гр. Рус
ее. Той ще се

IliJAaBa отърусееНСКllт-Б

да се върни

оппози·

нападнжхж

допискu

по поводъ Te.'lerpaMMaTa на I~MeTa имъ

г.

B.'Ia-

ДПМllра Божпновъ, съ която ПОС.'ll3дниЙ твър
дt.ше, че ·при градскuт-Б избори нЪма.'lО оппози

не може

ректора Паякова, отб-Бл-Бзваме това намъ съоб·

та му

ощо

щение съ надi>жда,

U.'I. Божинова е про

негово вни!tIание

неприятно впочаТ.'Iение за качества~

повече и за туй, че

той си е

поз

ЖIlНОВЪ

двама търговци

Itаже г. Бо-

\I·i

Р'.•

,

които

lн~оито ОК-

троаджии и АР' l:i"·Х;:!1'Ц,,'Ш?

i. .'Iи Г. г.
',ракашевъ,

11ванъ И(\р, .. а!;о;~ъ, f'\..tР:,iI:\чеu~r,

:

'op,~

,')";"'11" l'\.Hp,) L\I;раl\~rОJil-~,
','l:' 11,',1 'c',~(,:п. Т. l~aca{lo 1.
'j''''J,\('PVIiJl. АlIl'ел'Ь Цв:!' :."
.'Ь

,

Хр. СаО;ЫПШ,:IQ1!'Ь
~-"

'Т" ~~ uожш!Оr:'"
~

,
състои

1рджиевъ,
Iариновъ/
иянието

.

К!!,j'."·Тdуваньето

II (: .,1· 1>'1'1,""1.

.Ш

~

измежду

Т·.оЗИ

',оа отъ 'I"1;;n. 'S, 1I равителственни, ос
,~-}; '. '. Т. I[,:,.:,';:,]'ii,,, (, ~ащо "xaToBeTl3" бl3хж
::р 1; 1_ д~И,!1I lIit ;;ьвl3тницитiI да бламиратъ г.
Dожпнова, :J: не обiицавахж.'lИ даже пари на

'"

j

'ul3I~OJI, само и само за да ее събори тол съставъ?
.Ами ващо е уво:Л'Неu'6 ynpaвUTe~ьт'6 г. Стаuчев'6~

..:...И ыIlгоo още въпроси се заДltват'Ь В'Ь тия писма

къмъ г. Божинова, катО му: се и

СЪрДh1iiТЪ,

ЗJLОУJIотрilБЯда
съ политичеСКИТ1I
па с'Ьгражданитl3 си,
Отъ

своя

страпа,

една Сдоа грl3uша:

трl3бва

у насъ се

да

бi>ше

поправпмъ'

втълпило,

че (~MOTЪT'Ь Вожиновъ е сжщий оня, който со
облвп противъ измl3нението на Конституцилта,

по·

Tojt

повъ,

бl3ше Т. Ножиновъ, а тозпе Вл. Божи

за

минжлото

па

когото

билъ до сега записванъ
защото

аслж

не

е

узнахме,

пи къмъ

ималъ

и

.му обачс съ тол случай
би ТВЪрД'В много пр-Бдъ
сп, като се е осмl3ли.лъ
без'Ь никаква ОППОЗИЦllЯ

че

пе

е

партил,

самостолтеленъ

nотъ, по бил'Ь прl3uор.а>чанъ

саыо като едпнъ честенъ

едва

жи

отъ

ОППОЗllцпята,

човl3къ.

Поведението

го е докарало да загу
очитl3 на ПрИJIтелитiI
да прl3лстави града си
въ изборитl3, при всич'

IСОТО'СП знанье, че имаше проти въ себе си пра·
вuтелственнит-Б партизани И'Iе 'го направихж
Кметъ ОППОЗllционнит-Б

влияте.лни

граждани.

НиЙ получихме нl3колко' писма за него: а В'Ь,
irаЙ-пос.лЪднъото (отъ 7 -й Иарта), npl3AOЪ видъ
назна'Iепието па г. Еоджабашова за управитель
тамъ, казва' пи се, че атава.ло 'дума засмънлвапье
то му· съ другъ

кметъ

изъ състава,

за да пе се

Il0Д.ложи общината па прищевки и да загуби ca~

мостолтелностъта си. Но, спciредъ насъ, п6-добр-h
ще б.i:Yiде, да се вразуми 1'; БожиIiовъ отъ- прия
теЛIJТl3 си, вм:Всто да 'се отваря
тригит-Б.

., - ' По

па ип:

Ml3cTO

прl3вземаnьето на линията Бl3лово

Сарамбей отъ пашето правителство и по прl3го

ворИ:тiI, които били СКЛЮ'1ени за пеЪК въ Цари

r:ралъ, ето какви подробности дава СоФийский
"Търговский Вl3стникъ":

"Подробностит-Б по това споразу"ние,спо
редъ нашитl3 свi>дl3нин, се състоштъ В'Ь това, че
уиравлението на нашит-Б же.iL-Бзщщи ще пр1шзе
ме сксn.лоатацията на линията Вl3лово-Сарамбеii

аа

CMvm"a

иа "омnаuияmа на,

ucmo'tuumv

же.л.'Ьв

uичи~ а тжзи ПОCJLl3днлта ще заl1лати В'Ь замl3~

на на това,:еАна опрilдl3лена сумма за поддър
жаньето- на .шпиитl3 и ще гарантира дохода ОТ'Ь

на КИJtОМОТРЪ. Относите.лно .'Iинията'

5000 JteBa

Вакарелъ-Бl3.'IОВО у\.\тановило се, щото ,управле
нието на нашитl3 ЖeJLl3зници Аа, п.лаща по 2,250

.lIeBa

годитен'6' наем'6

на

киломотрь,

ка.кто

за

ек

сплоатираното до (Jeгa Bpl3Me (5 години), Т'ЬЙ 'И
ва наnрЬд'6. Въ 'сношението по линията 'Бl3лово
СараыбеЙ,. правителството rцe има право да въ·
веде .'IОI~алната (вж.трl3шна) тарифа. Въ всъки
случай, това урежданье на въпроса, възъ .оспо·

вание съобщението на линця'та llакарелъ·Сарам~

БCII"трl3Бl:!а да- се отб-Блl3зва като такъво, което
не

ВЪЗJlага

никакви

материя.лни

жъртви

нито

на, една отъ заинтересуванит-В страни/'
., . И тъй, кав;то виждате, нашето правите~
ство спечелило
плаща

пари

отизъмъ"

спора,

ItaTo

отъ хазната

се

и за минжлил

ВакаРeJLъ-.:Бilлово,

IЩ1?О пl3машо

е нагърбило да

до сега таItвозъ

IIпатри

и за напрвдъ, дО
плащанье,

а и

става чиновниm"на исто!Jната комnанил; за да

u

в'Ьрши работитъ за неЙна СМ'БТI~а! И туй би
ло сега споразум;l3ние, и правите.лствеl!нитiI в-Б-,
стници се хвалbl'iТЪ и се надуватъ, че 'свърши

ли, работа I

помощи ВЪ, провизия И

ср-Вщу еl~зеf~уцията.

пари за сжщото село

Но правИтO.'IСТВОТО запрl3-.

тило' ТИЯ помощи, защото еI~зеI~уцuята е на"а
ва'Ние и Садинчени били Д.?l.ЪЖНИ да издържжтъ
самц тая еRЗeItуцил. Даже събира'IИТlо на помо

щит-Б frф.ло да счита, като съучастници ипрil
стжппици.

, Въ всl3кой случай селото СаДIIна, и с.лilдъ

като ИЗ'ДЪР~IШ еквекуцилта, ще ПОЛУЧeJLО събра.

нитl3 помощи,

а т-Б падминавали

постьта' на расхода за екзекуцията,

.'taгa сс,
спе'Iели,

'Ie Ce.'lOTO,
'

високо стой

та прl3дпо

пм-Б~то да, загуби,

Щ'i1JLО да

Аслж всl3кога тъй е бива.lо, когато иввl3

стно' наказанис сс явява противно на народни

T1I чувства.

отстрани

смilшниl
Чул но нl3що, наистина! И
сюМИК'Ь отЪ българи, само ва

нуждното

възможнитl3

ди се

во. Списва се доста живо и уы-Бло.

Получихме

l·ия му брой.

.

Едно вр-Вме Свирчо се осжди па
1'..1.0ба, а обществото, против ао аа таа ПРИСЖАа,

пеме-

парата,

носи волска f~ожа на .'Iицето си, та хичь

нс M~гa кога явно поддържа бсззаконията! А

1",

и ОППОЗИЦИОIша

TaK~BЪ

-;; то
ва е страшtIО. Редакторътъ на "Пловдивъ , ВИ'

бе че кой зако нъ приписва такъва "обикновсн

H~ постжпка" хей, l1ачавро? И..\п, за чудо, те е

досрамl3ло да кажuшъ, че е ОТ'Ь разБОIIНII;е':,кия
закон'Ь и че сеJlенитъ на

_

Садина сж разооини

му отъ се:,

ци? Що не с-Бднешъ да разлсниш'Ь законностьтJI.

годишна 8 лева, а ва ПОJlовина година 5 ~t~Ba.

туцця И "обикновеНIIИТl3" твоИ закони, за да раз

Прl3поржчваме го и ЖO.'lаемъ

на тж.зи екзекуция ВЪЗ'Ь основание на Rонсти

сърдце AoъJtrlI дни. Издава се седмично, съ Ц13на
Обади се отново старийть

_

листъ г-нъ Георги

пи

берем'Ь, защо ве се питало l-азмирно

ОтвратлтеJlНО!

съ вl3uтника си "Ha1~pvlf'6 (~ Ржкоплl3щемъ ,му
за папрl3менното му полвявавье на вl3стникар'

ското поле. "Напр-Вдъ
.'Iовно-наученъ",

1" оБЪ"ема ;отдl3ли:

IIисмовенъ,

«общест'вен'Ъ., Цl3на годишна

винъгодина

5

левв.

9 .лева,

Новий в.

цаНКОВИС'l'ит-Б и

рено заЛВJlение

за по~о·

пашия

вl3стникъ. Г-нъ J:'i,жрджиевъ

колкото зваемъ,

а май сме СИГУРНИ

в'Ьпросната декларация

знае!4Ъ,

дi>ло. 'на

по амбиция, било и искрен

работитiI.

«

възгледи

ИLJl.:!зва

и

по

измамепъ и,

лсно е,

разбирасе, но не тр'h6ваше, мислимъ, да пишв,
и не е

ИЗУЧИЛ'Ь

ВСИ'lКО

Ако бl3ше поискалъ освilтления отъ
охотно бихмо му дали, но

'Ie

че г.

1tIИНИС1'рЪ,

С-rамбо

за:tОнъ съ тан оправ

точно.

кога

Hau-сетнiI,

насъ, пий

да

се

утв'Ьрднватъ

щомъ Н-ВАШ

или

каССllрат'Ь

н..вма да се утв'ЬрДh1ii'rъ,

нито ще се

кассират ь,-каI~Во ще сторите о, виЙ окалнници?

сполучилъ Аа чуе,

За 'Iерни очи ли се

нilщо въ Руссе-туй не му дава право да Bl3pва че само Руссе е авторъ на деlмараЦПJiтаг~f:"

този мъсецъ, за да се изо-Бги-Бла ВЪЗМОЖIIОС~'Ьта

да се УItрие нъкоЙ
запов-Вдва, между

измilни Rонституцията,

за

оБВIlIlне!t1Ъ или подозр-Внъ,

Apyl'O, щото

«всичю! ЖИТС.'lИ ОТ'Ъ

Разградъ да съобщж'rъ устно въ полицейскиSI
участыъъ сутрина B'I. 8 'Iaca, KOI'aTO има'rъ го

сти, пр-Бнощували въ домовсто]; llМЪ, било ДОш..\и
т-Б отъ другад-Б

ИЛI! же тукашни,

но отъ друга

махла.:> KaI~oы3ь b-Бтър'Ь вве изъ тоза ЩJИказъ?
Гледай ТИ:

чакъ

отидошъ

ali:o

нини и.лl! прилт(ми,

на

у род

rOCTll

въ еДИIIЪ 11 СЖЩ'Ь градъ,

т 'Ббвало да се съобщи, хсмъ непрilмi>нно УСТ

H~ въ полицията въ изв·.Бстенъ часъ! Ами ако

пр~ти бilл-БЖI~а, и не въ 8 часа, ами въ 7 часа
или въ 9 часа? Нарушенпе ще бжде, ВИДИ се.
Зеръ хората сж С.'lУl·И на 1'. начаЛНИI~а) та аа
КОlIъ'.маконъ ие, ами ПРИl~азътъ «заПОl.ll3двамъ,"

за да не се Сltрие Н'БftoС заиодозр-Бпо ЛIIЦu,бу,
КВIlЛНО трl3бва да се слуша! С'.Iиtаш'Ь, чов1;кътъ
заl1ов13два на стражаритъ си, не на граЖДltIIИ,
които му даватъ хл-Ббаl Туй,
:" :', {JH,:" ',;А,

r

,j, ;.( ,'."

Д'ростьта на 110ВИЯ управито.'l
ди'rе,

че

г.

нача.лIIИI~ЪТЪ

е

мн')!:',

cu )',.:.\;-

:.1'-',,\']'1'

Н','.Н.·

f.

цай, тои запов-Бдва още едн'!) !l'1що въ "::';;\ИJl
I1рИК:1З'Ь: ~С'Ьдържате.Н1Т'Ь._~ .- ':., ',,'!,\[, ,1'\
прi>дставят'Ь на удобрtние
' 'i' НР' "'" . '!I
Уl1раsление ТIlКСИТ'В, които

" ,,' ",

:'Ш"j

И -Вденье,

коато сл-Бдъ ка'т

'» ",,! :.

ще

аалъшЖТЬ

по

. l' j .!:r
1..-1''-', Uf';!

единъ .'Iистъ

заведението и гостинницата U'1.·
неиспълнение'rо

на тоя ПlJив:азъ

да се

11:1

Н

uъста

влявали актове, коиТО да му се пр..вдставl3ли отъ

стражата!
Питаме

1'-на

KaltBo

начаЛIшка:

ще

праВIf

тил aI~ToBe? ВIlКТО за едното; тъй и за другото,
пр-Бдставilте си, 'Ie гражданит-В не искатъ ни
да знаJ.Yi.ТЪ

и не ги

ИСПЪ.'lНЯВIJ.ТЪ,

чuват'6 на нu"ой вакон'6

ващото

не по

- тогазъ? Г-н'Ь начал

нпк'Ьтъ има нужда да става малко 1'остинничарь,

за да разбере какь тъй по.лицията може да ту
рн

такси,

както

и

да се

като домакин'Ь, устно въ

.••

гостъ

AI~O Г.

заДЪJl~ь:ава да донася,

8

часа, кой ыу е БИJlЪ

пачаJlНИКЪ прати тия актове

1Iа СЖДИЯ'l'а, за Наn;азаПllе на неиспълнитеЛIIТ'Б,
сждията ще го IШ'l'а: ваконно ли ти е това рас

Ilорсжданье ('1.л.

26 О'fЪ

l\1UpOH. Уu'rавъ),

330 Аа

има задължитеЛl!а сила спрлмо БЪ.'lгарския гра
жданинъ,
който Юlа право да оБС.i:Yiжда И кри

'l'икува всilкаКВИ въпроси? На кой заКО нъ по
чива такова едно зад'ЬлжеНl1е за такси и доноси?

RaTo

избори,

.

_ РазграДСItиii окол. наtJ.аЛIIlIКЪ, г. Хр.
Велизаревъ, съ единъ П~Иl~азъ подъ л'о. 7 отъ

вали зеqе

мог&тъ да почакатъ па и, Пи вжтрilшно убъж
дение, да ос'rанжтъ тъй до 1896 година.- Еак
во отъ туй, Itогато Ш:rменъ си има ДIlПЪ билл
хубави и ИСl1и'raни патриоти въ кметствотО '(

ие

тржбитс, не-.'IИ?

_

защото срокътъ за у'rнърждението

закон'Ь,

з'нае много работи на цанковистит-Б. Не е гр-Бхъ,
когато ве знае

НIШОII

ти избори. Подобни втори

Пръдизвикваме се да изразимъ СЫI.алl3ние,

че г-нъ Rжрджиевъ е

избори, извършени

-

шето Правосждие. "ПраНОСЖДllОТО тържеСТВува"

и кассираньето на градсн:и избори се OTHaUH саАlО
за първия избо ръ, а не и за втори и петнай<:е

дана бавность,

пар

же ..lанил

нито кас

че ГОСПОДllНЪ министръ

.'IОВ'Ь не нарушава

памl3рва Бъ.лгария, вжтр.:в, при този реЖИl\IЪ.
Тая деклараЦIIЯ може да ииа само 1/.астеи'6 ха·
сжщественни

rpaAUKIf

I Ний Сд HltAilBaMe,

да споменемъ,

но, при вижданье мжчното положение, въ което се

тийнит-Б

мИНИ

който е занят'Ь съ много и Д'Бйствително се
риозни работ', нъма нито хаберъ о.тъ г.лупави
тъ Rръсканил па тия тамъ I~лilпаJlа и испж.дени
учитеЛIf; но за осв1>тление на обществото пека

измежду 11, живущи въ Руссе, виАи се, ПриПр-Б
ни да IМl3зжтъ или въвл'.6КЖТ'Ь приятелит-Б СИ

ра"тер'6, и ииенно за туй, тя не

Аа се

подпишжтъ, че достойнийтъ uатриотъ г.

стан.i:YiЛО

цанковистката партия иuц-БJlО, нито и на l'руппа
изъ Heh1ii, а о работа на двама иоли трима души

въ работитl3, било

llIуменски

още шi 28-й Ноемврий 1393 1'.
(с-Бкашъ, че
било ПР'i;ди триста ГОДIfНИ, пъкъ то бi>ше онаи
день!) и го канЪКТЪ да свърши съ тъ,къ
"за
Бога"! Брей, rO.l\ilMa работа, 1'0.1\'13140 чудо

казв4: ~дo

не е никак 10

П'jшакви си

избиратели, които нl3ыатъ куражъ нито

сиралъ вторит-В имъ

печата~а ;въ
да

ОТ'Ь

стръ С'rамболовъ нито утвърдлвалъ,

се занимава :съ

Tl3xHaTa декларация,

току cl3k

НЖЛ'Ь да си бае бабини деветини. Вече два пж

'

"Напрi>дъ!".

"Защита"

ти Hap~дъ се пълни в-Бстникътъ съ елно отво

и

Изв-Встностьта на г. Ежрджиева го прави,
да се не нуждае ОТ'Ь пр-БiIОlJaiка.

_

в.

96

НИЛ ПО ти. тъЙ Af110гозна'IИТО.'lIШ ФраЗI! за на·

за

Шуменский

,,~ис,

"иоминъченъ;

е и.'l~

.'111

мирно np-В~leTo, ко! ато е по'rр'вбна екзекуцията?

журна

А. Кжрджиевъ отъ София

сме р-БI:CЛII в.л.асть, 'та

CMtJ

св забра

Нiща ли г. начаЛНИItъ да изда

•. ,

де приказ'Ь, като Н..tрШ<tвсКИЯ Губернаторъ (да
се приказва

изъ УАIЩИТ-В само Р (сски),

Гl'ажданит-Б да не НрИl~азватъ ntJ0TUBOЬ

отит..в.?

'l'oBa

щото
«паТрll

само о\.\танж.

- РllзграДСltийтъ окр. управителъ, г. Вод
жабашев'Ь, е пръм Iютенъ въ Свищовъ, а BM'i;cTO
него въ Рааград'Ь дошъл'ь досегаШНlIll:
Руссен
СlCий град. началНlШЪ, г. П. Стояновъ. Послilд
ний повикалъ п-Бв:олко граждани оппозиционеlJl1
JI имъ челъ н..вкав;ва молатва, отъ колз:о TiJ ПJ(j'

'да' се убilди, че е тъй, вадаваме му въпросъ:

да се създаде силно и трайно
правите.'lСТВО?
Нъма да направи нищо, на, ХЖ-Ае 1 Какво ще
направите ?-На-ли тъй бе, "Свободо"?

СоФия до съпартизани цанковиети, засъбиранъе
на !t1нilние по' б.i:Yiдж.щето поведение на партилта
имъ? Знае ли и съдържанието на това запитвавье

- Нl3кой-си Ив. Юруковъ се ОПЛlшвалъ
толеграфически на Еняза, 'Ie би.'lЪ интерниранъ
отъ софия В'Ь lIанагюриrце, и в-Бстницит-Б «Св.

- «Свобода. мисли, че може да си пома
га нl3що съ измамванье HU читате.АИТ-В си, като

Онова, което г. Кжрджиевъ се научи.лъ за
Руссе, е нищо друго,осв-Внъ само една наша про-

бода" отговори, че бил'Ь бездl3лникъ и съ раз
валено поведение. Този Юрун:овъ пише и намъ,

в.:встници. К\\то не нам-Брва
Kali:BO да каже,
кав;ъ да обори размишленията ни, този ПОКЛОI1
никъ на всичко не~ос'l'ОЙНО,
в. «Свобода.,
се

да CTO~TЪ в'Ь мжгла.

жала оскърбление,

зпае .'IИ запитваньето, което бъ ше отправено О'l'Ъ

(С'Ь мнl3нието на столи'шnтiI цанковисти)?

Слово. и «Другарь. с'Ьобщаваха туй,

вЪрка. Такъва I1ров-Брка сме правили и въ ОрЪ.
хово и въ ••.•• , но ТШI работи още тр-Вбва

а "Сво-

но праща и дв-Б копил отъ телеграмми: едната,
подалъ, но му се в'Ьрн.а>.ла, защото била съдър

,

а Аругата ПОАалъ ПОСJl..в, и

разбиратъ,

споредъ както пи се

съобщава отъ

тамъ.

изопачава

map.'laTaHcTByB'\

и

СЪol1Ь на Фрази, дадени

хваща,

като

ке.'lЛВЪ

нилта, само

ОТ'Ь

о

съ

прямата

шапката

си,

за

и саАI0 Д" скрие келл си,

шарлата·

RIJ.'.rO

противника

било-не

се ст \>снлва ви наи малко.

като се спрl3 и ,аналиаира всъка неЙна бун:ва.
Тя .не 1~уща -цан"овt,стищъ да се HUMVCbКmo B/'i
уnрав.л.снието, а дава само свnето мнilние, '{е же-

{'рамки, нам-Врваме, 'Ie въ първата, неприетата,
се I~азва: nод'6 тежки исmеванuя ПО.'lИЦИJiта ми
съобщи, 'че по заПОВБДЬ па г. Стамболова се

нека и самъ Аа пров1>ри не е ли т'ЬЙ:
въ ми
.Н.i:Yiлия СИ брой казахме,
по ПОВОДЪ телеграфи
чеСIшта ваповъдь до ваЧaJLIiИЦUТ-В на t:танциит1>

на цанковистит-В, г. Кжрджиевъ

ще

разбере,

ТИТ!> в1>СТПИЦII.

лаh1iiТ'Ь вжтрl3шно УСI10КО.llванье, като ВСБКИ бъл~

Н,ато сравнлваме

ABl3Tt теле

интернирам'Ь отъ СоФия за Панагюрищв, ващо.

(за

да

не прие!tlатъ

но изражение');

телеграмми съ

било,

осыве

и унижи

пълна

па право

Heu

била приета, както и е напечатана въ спомеН.i:Yi

декларация е

сп,

сми

неприятнит-В

воля

Че в'Ьпросната

Itриво

Чuтате.1ЬТЪ

«оскърбител

че тя е ограllllчите..\на

за кон

гарски гражданин'Ь, и за туй пр-БДПОЧlfтатъ дц
бжджтъ нротивъ г. С'rам:БО.'lова ,и A!lo се ирисъе-

то nрVс.л.Vдвам/'i шnионuтu, "оито ходъкт'6 nодир'6
HV"OtIo бивши MUHUGTpu" и С8'ьршва, '{е
С'там

ДИНh1iiТЪ МЪЛ'lЭЛИВО, без'Ь дъятелно учаСТl1е, I~OЬMOЪ
Rняза, а външната си политика пакъ oUTaBHT'],

боло въ още иа един'6 м.л.адеж/'i, като мене,
уби
БЖД,nщето." Като ни съобщава, че начаЛНИIi:ЪТЪ

двокатски даденото опръд-Вленне «оск'Ьрбите.лно
изражение. МОЖtJ да объема и таli:ива ОПАаll:ва

висяща, за рааръшение отвъНЪ. Впрочем'Ь, и самъ
г. Rжрджиевъ казва, чо "противъ Княза .'1 И '1-,

lЫ станцията му "ава.л.'6, че 'телеграммата БИ.'lа
оскърбителна, Юруковъ добавя, че «ЮМ:РУЦIlТЪ

нил, ."ОUТО

НО тя (партията) н-Вма и не е има.ла Нlшога ни~

на полиц.

що; напротивъ,

въ зжбит-Б и l'лава'ra

,,1'.

прис'rавъ отъ

2-й полиц, участъкъ

ституционното

право

на оuлакванъе,

ивравяваm'6

поворни

дtЙСТВИR от'6 в.л.асmи'а.

защото а·

и

nр'iJстдщни

И за да раЗJLI1ЧИ~IЪ ос·

"?>рб.llен.ието, което може да се забрани в'6 те.'1е

сжщо и псувнитi> my-пО-отвратите.лни·,

графа, отъ к.л.1)1jстата, която не бива да се B(.I,брани, дадохие
общедост.i:YiUНО
грамматическо

осигу-

графиqескатазаПОВ'БДЬ къмь теЛ(JграфнитiI стан

бление"

рява'Нье иа l1р·Uсто.л.а и Дuнастията~.'l'uгазъ въ
какво не е с'Ьгласна деIt.'lltрацилта с'ь възг.ледит'.в

ции, 131'0 неприема'НЬе телеграмми СЪ "оuкърбиТел.
но изражение,"
е ограничителна за правото и

уважавала

1'0

е, уважава

r?

ц

му се покорява повече оm'6 всич,,". Тя е имеННQ,

и които иска да го· закрl3пи и осигури,дори би се
нае.л.а да стори това-'Що,м,'6 е вщрос'6 ва

на цаНli:овистката партил? Забрави

джиенъ, че ДОR.'lарацил'rа шмъзе, тъкмо

б-БхiYi

по,оскърби'rолни,

Слilдва, че сме прави като казахие: теле.

ли г. Pi.жр-

когато

бори днешниа Rабипет'Ь? Очевилно е, че г. Rжр-

напр. глаl'ОЛИ; "оито той С'ЫIfО ивравяваUL'6 по'
,юрни 14 nрtiсmжn'Нu работи,
но не сж и TiI о..;.

жение,"

която но би ТР'Ббвало

да се ОТl~азва,

употръбенъ въ заповъдь'rа, е, прочее,

д-Бнията му a~ сж ПЪЛНИ и не е обмис..ш ..1Ъ C'fi<o-·, П'ьлно 6евва"он.uе.
държанието на декларацията. Въ всъки случай

обаче, съ раАОСТЬ и сега констатираме, че политическит-Б възгледи на цанковистит..в въобще

противъ

бихж

го даже вжтрl3Шirо

ако свали днешното правителство.

J

-

поддържали"

.

ПолитичеCIЩТ.:в в'Ьзг.леди на г-на Гeop.~

'кжрджиева, като цуб.лицистъ, не сж бевинтеi>е.'
сни. Г'нъ Rжрджиовъ е БИJLЪ борецъ при MHO~:
го наши правите..\ства и н-Бма читатель, който да
не внае съ KaKB~ искренность всъкога е рабо}'
ТИЛЪ той въ журналистиката

ни. До скоро ТОЙ'

б-Бше назначаваllЪ на уqителски дл'ьжиости, но'
се пакъ той не се е УДЪРЖI\Л'Ь Аа си М'Ь.-1чи.
Г-нъ Ежрджиевъ казва въ вl3стника

въ една свол статия
"Прvдu да дойдем'6 на 6'6nроса, 'Ще кажем'6 uvщо

ОТо новата история," въ брой 1а26,като
нимава съ опцозицилта

СИ;

на бнвшит..в

се за.

министри,

въ 3 стр. 1 кол. Iшзва: "Тукъ сме ДJl'ЬЖНИ Аа
заб'Б.лl3жим'Ь, че ,Странски и 'l'ончевъ б..вх.i:Yi ми-

НИС1'РИ, "огато се вuстp1J.л.и Панича, и сд\ nодnu
ca.llU nроmо"о.л.а , . • ~; и в'Ь сжщата страница,

кол. I~азва: "На'Iевичъ и 'Гончевъ б'БХ& ми
пиuтри и сд\ одобрява.llи,
когато се е р'Ьшава.л.о
да се BaCmpV.ILw.m'6 С?>У'4астничuтv в'6 убийството

111

на ВV.л.чева

• •. "

Много ни е же.лателно да равберемъ: ка.
КЪВЪ протоко.лъ сж подписвали МИНИC'rрит-Б за
застрilлваньето на lIаница?

И ItaI~OЬ министри

че такова управление, като сегашното, тоЙ до
сега не е виждалъ, макарь и да е би.лъ оппози,·

"удобрлвали, когато се е p-ВшаВ8ЛО да се заст
P-ВЛbl'iТЪ С'ЬУ'Iастници въ убиЙството па Б-Блче.

BpilMeTo на междукняжието. Да ли и г. l\.ж.р.

щата, а министритl3 сж рвшавали да се застр-В·
.\h1iiTOЪ llаница, l\'lиларовъ и дРУГИ, и '1е с&ди

ционеръ, и въ BptMeTO на пълномощията, и B~

джиевъ лжже и

защо ли? А ако

се

каже, че

мнl3иието ъry си е частно негово, ко.лко .ли че.'
сте нъ свl3тъ у насъ ще миМи друголче? 'l'р-Вб.
ва Tl~Ъ Аа прибави мъ, че в. 1',СвоБОАа" HaM-вpB~~

К/'iрбuте.л.нu, а могж.'rъ да бждж.тъ само
нuчес"u, КОИТО не {:е запр-Вщаватъ,

ue

- , В. "Свобода,"

.

тъй:

защото 1I0дате.'lь'rъ ще си отговаря за кл-Бветата,

ако eIMtBeTa. ТеРМIlНЪТЪ "ОCl~ърбително иара

джиевъ си противорвчи, и то само ващото св1>-

и чм..ввета.

«ЮlJидическото тълкование па оскърбuтеk

,

бателни думи, а, ако е лжжа, може да има само

КЛ'Бвета,

ва и се ваn.лашваше Трона С'6 руссофи.llU, ако съ·

оriрl3дilление на юридичеСКИТ'i; термини "оскър

нитiI думи можеше да се рааJiСНИ тъй,
ЧС ТЪ
състоштъ вс-БКО1'1J. ОТЪ ПОЗ0РНИ сжществителни
и прилагаТОЛJIII имена (по граматиката), а не 11,

на законно оплакванье. Въ' слуqая н-Бма оскър

се В.10уnоmрVбяваше С'6 'IfaH"oBucmumv nр'Ьд'6 Кня-

никакъ пе сж насочени противъ Rняза, ами на-

" -:- Отъ Руссе е испратеuо брашно, 600 Itи
Jlа, за с. Садина. Бъ Разградъ сж съБИрaJLИ раз
lIИ

и ще

привлече

праВ>IтеJtст

че

убl3ждения

че ще

на днешното

ър'Ь ,Ня-

и А!

Дъ.1ЖП

'IeCKa

да

пе сж Оl1поаиция, ~,..,.; ,!".·;,~I'·1

анторитетъ! и' не щете ли, трl3бва да сме има
ли малко epa~'Ь и очи, за да не сме ставали

'.

"Борба
новъ 1313СТНИК'Ь, ПО'IEIжл·ь:да
се издава В'Ь ПЛОВДИВ'Ь. Программа демократи

_

I'\l)l)tt.'lП 'за изби,

Cf\

раньето му. Може .'IИ, питат'Ъ.I.

мирни общини' инакъ властьта не могла да

усложнения.

во.'lи.'l~ да играо съ :П:О.'lитичеСКIlТl3 убl3ждения

па сжщитl3 ,онил, които сж

учеНИI~а..

обикновенна" ПОСТ.i:Yiпка отъ пра

вителството сп~лмо селото Садина и че тя, ек
зекуцията, би.ш I1Р1lдписана OT/'i Ba"ouUTU аа ::~

RaTo в.:врваме въ способностит-Б па г . .,21,11-

Тe.'Iств, ФрiНЩIIИ.· Не намi>рихмо за необходимо
пом-Бетимъ ВСИЧКIIТ.:в писма, но ще споыенемъ
доста

била съвсl3мъ

вl3рвалъ донесенията имъ. СhМОТihЗИ голипа брли

.да

ИЗВО.'lа

сме МОГАИ да разберемъ, че военната екзекуцил

прl3подаватели, които пе особенпо справедлипо сж
се обръщали къмЪ ученицитl3, а Г-Н'Ь директоръ

цпя U че борбата БИ.'lа само мсжду дв-Б прави
само, че Te.'l~l'paMM~Ta на г.

ството-пише, че се чуди нам'Ь, KaI~OЬ тъЙ нс

несправед.ливости и ИСКJlючвания

4·5

да

наете Ka~ъ оправдаватъ правителствепнитl3 ма

отъ Търговското училище. Има.'lО тамъ нl3кои

искJtючени вече

Аадемъ

~apь ~упепи писачи беззаf~онинта на правите.'l

дълго.

нередоваости,
Отъ Свuщовъ пи

на пачарва ноцlыьта ни е да ви

Отъ Свищовъ ни съобщаватъ за пl3кои

_

цuопери.

Противъ правото

"болеиъ ы:озъкЪ

вда" и "Пловдивъ," макарь още да ие сме НИ

се мжчжтъ да оправдаbl'iТЪ _едно нес~равед.ливо

наказание, ТОАкова повече омраза

"

Ежрджпева за чов:Вкъ съ

и' за туй всичко отъ него писано е и ще бжде
болнО .•. Това, знаемъ, ще подтвърди И "Пра

рча. Подобни наказания разд-БЛh1iiТЪ обществото
отъ правителството иставатъ,
BM1ICTO за сИJlа
'и полза, тъкмо за противното. Rолкото понече

ВЖТР15ШНИ.

_

Брой

,ЧЕРНО МОРЕ ..

ва"? Не бива ли да ваКJlЮЧИМЪ,

че не С.i:Yiди.ли

лища'rа сж служ.JJlИ само за Форма,

а не ~aTO

Сd'iдебна власть? Ще почакаме да ни со облсни.
UТРУfЩ ни ,се, имаме право Аа' TЪ~CI1ЫЪ обясае-

аапр'hтhY.'IЪ,.

невъзможно

6CU/'O:

по

K.7I'b,;,'I:I.-

заЩОJ:О

:Ir;v

оп..1акваньс, eT:_<!3<~ 'l\Jt'o1~'h'

телеграфа

.•

Сега възражението па "Сно60":"'. l.'m~;.ь сс
заема с.а>щата Фраdа, но до:

бителни, "като

бжджтъ само к.л.'fJветuичеСКt;"

туй:

4:

",нс C.J5,

се ИЗОС'l\,>ЛТl,;

11

U ''::'};

OC!~'ЬP.

"ц. ~'\1.0rm.T'l>

А"

НР,! Й пUтQ. \~.l·i;,';j,

рааБИlJатъ ЛИ ЧИ'l'ате.Нl·.r'1J .каR:Ю,,~о,;!!;:~

Бобчевски?,-Хмъt Не раЗбират'!,: lД3iн!р:.t ',:~,

••

то се умишленuо шарлатанствув

f,;!"

)[0', O.'I! !'ц'ЕШЪ.

Ar;;o ли пъкъ "Свобода" ~ не ша}!.',;, .\!.!'''~
се е подложила на н1>кои глупецъ,

",

;:"::1.,

а

) паис.

тина не е мог'ЬлЪ Аа разбере писаНОl',", пи, а се
опитва да пише, ето да му разяснимъ съ "т. е."

Ако, напр., l~ажем'Ь: Сти, г. писачо, си 1Ю4.l1ечо.
ще бd'iде ОС"/'iр6.л.енuе, ао ак\) ти кажемъ: "ти

-

nОД'6.л.ствуваш'6 . или крадеш?>

-

пари отъ хазната"

'rогазъ lIъма да бжде ОС"'6рб.л.еuuе,

ами може

да бж.де к.л.Vвеmа. Сега разбрахме .'IИ се?
ното

11 Apyl'OTO

И еА

е позорно или оnоворuтс.л.но,

или,

ако ЩС1'l', общо оuкьрбитс.шо за ч"стьта, н,} ел
ното юридически тълкувано се "авва осн:ърбло,
нпе,

"

...

"

а АРУГОТО-,,>tI:Л.овета." И думата ни б-Бше,

че ако е работата да Не се допущатъ въ те.ле
граФа ОСК6рбuте.л.uи телеграММIJ, ве тр'hБВiiw е

Аа се постават'Ь

дум,uх-ь "узурпаторъ,"

"тира-

Отр.4

ОТЪ СЖДЕБПИТ'J) ПРИСТАВИ ПРИ ВАРИШ ОКР. СЖДЪ 'llрипадлtжащп на ПОКОЙПИJI Ахмед'ъ Е

X~

ОБЯВ.А.ЕНИЕ

.Ni 455
На основание испъ~ните~пия ~истъ
подъ .Ni! 1186, ивдаденъ прi3В'Ь м. Г. ОТЪ
'1tOB~yД~I~аU<'rшй Иир. Сждия, пъ по~ва на
Itирuш~ъ li;" :.х.аи~овъ отъ Варна; прuтивъ
Руаси Васи..'LСВЪ отъ Еуюджукъ ва 102

'~eBa и 90 ст.,' ~ихnи 12% годишно отъ
Септемврий 1892 год. до исп~ащани
ето имъ и стана~ит-В сждеБНI:I и по ис

31

пъ.il.нението равнос~и, обявявамъ, че отъ

деньтъ на поС~'.hДElЬОТО трикратно пуб~и
в:увание настоящето въ »Черно Море",
до 31 день ще се иввьрши пуб,лична
продань, съобравно ч~. ч.л. 1021 и 1026
отъ гражданс~от()

сждопроивводство, на

С~-ВДУЮЩIlТ'.Ьд~'ыкниковиимоти: 1) Нива,
четири уврати въ вем.лището на с. Еу
юджюкъ, м'встность "отъ гор-В ce~o", при
със'.Ьди: ,Ип. ItуцарОВЪj Детко l'еоргиевъ
и пжть. първонача~но приц'внена ва 32
.лепа. 2) Нива петь уврати сжщо веJlЫИ

ще, м-Встность "В..'Lах~арсв:и IIЖТЬ", със'.Ь
ди:

Нико~а

.fCате..'Lиевъ,

Аимо BЪ~В:OBЪ -

пжть,

Ao~ъ и

40 ~епа. 3) Нипа де

сеть уврати сжщо вем~ище, м-Встность
"Б'.Ь~ката", със-Вди: Анге.лъ Господиновъ,
Отанчо Митеnъ и Еория 80 ~eBa..
Цродажбата ще се иввърши В:Ь,в:ан
цеJIариата ми въ гр. Варна.
Же~аЮЩIlТ'.Ь да, ги купжтъ нека се

яnяТЪ пр1звъ опр.uд1ыепиЙ, по гор-В, срокъ.
Гр. Варна,

фенди 3юмрroоглу п па сестра му Хетн·
джо Шакпрова от'1 rp. Варна, а Tt сж:
1) Едно,' лозе от'1 1 декар'ь 45 ара, въ
Варпешшпт'h лозя, въ м'hСТlIостьта "Мал
ка.:..кокарджа", ~I6ЖДУ с'ьсtдит'.h: Тютюа

На основание испъ~ните~вия "IИСТЪ
пьдъ ;N§ llЬ7; ИБАаденъ пр'.Ьаъ м. г. отъ
I~~в"'уджаI:lI;КИИ Ии ,lJUUИИ UЖАI:IЯ, ВЪ ШМ
ва {щ' Кl1РЯКЪ Мuхаи.1UВЪ отъ Ваl'на,
ПрО'i'ивъ С1'ояпъ Же~евкuвъ ОТЪ, с. Ry.
юджюкъ ва триста тридесеть два (33~)
~eBa, .лИХВIlТ'!> имъ 12% годишно отъ 21

Септемв,lJИИ ежща година Ао пос.л..вдното

имъ исп.лащание и Стана~И:т'.Ь сждебни и
по испъ~нението равпоеки 28. 50 .лева,
в:ав:то и по с.л'.ЬДУЮЩIlТ-В, обявявамъ, че
пос~~дньото

три~ратно

пуб.ликувание настолщето въ В. »Черно
М,?ре" , и до 31 день ще се проиввеД6
пуб~И:чна пр.одавь, съобравно ч~. ч~. 1021
и 10<:!5 отъ гражданс~ото сждопроиавод

ство, на с~-Вдiющит'.h д~ъ:а:~нив:оuи имо:
ти: 1) Нива седемнадесеть и ПО..'Lовина
уврати, въ вем~ището на с. Еуюджюкъ'
ВЪ м-Встностьта "ОТЪ l'OpiJ ce~o", при
със-Вди: Георга Же~евъ, 'Годоръ Атана
сопъ, Мцнчо
Пепевъ,
Пена Иванов'ь,
пърnонача~но приц1шена ва 140 ~eBa.
2) Нива дванаА,есеть и по~овина уврати
сжщо вем~ище, м'.Ьстность
»Енимаха~ен
с~ий пжть" , със'.Ьди: Ве~ико Пенковъ и
пжть-100 .лева. 3) Нива десеть уврати,

"IOneaoь Тар

~a", със'Ьди: Аанаи.лъ Бе.ликовъ, Еа,~Ю
Цоневъ, Еа~ю Ерьстевъ и пжть-7 2 ~.
4) Нива седеиъ уврати, сжщо вем~ище
мiзстность "ЕIJимах~енскии

пжть", СЪС'В

Дll: Петко Георгиевъ, Ea~yдъ Столновъ
и Георги Янчепъ - 56 ~eBa.
Проданьта ще се иввьршu въ Еан
цмаршiта ми въ гр. Варна.
ifltе~ающит'h да в:ушжтъ р'.hченит-В
имоти, могжтъ да се явятъ пъ ОПР'ЬД'h
~ениИ: по-гор-В сров:ъ.

Da.l).:..;,a, 15

декаръ и неть ара, между

С'1сtдит'h: Оzшжзлж Никола, .кундураджи
Ма.tlОЛЪ, Хавра и IIЖТЬ, ОЦ'hнена за 50 л;
а) Едно. лове въ СЖЩИТ'Б лозя, и въ СЖ
ЩR1'а м'hстность, състояще ОТ'1 два декара
и петъ ара, между със'Ьдит1J: Хасарджи·

КЛж Мустафа, Ебпл'1 Османовъ и пжть,

оц'hпено за 100 леваj 4) Едно лозе въ
сжщит'h ЛОЗJI и въ еж щата М'hстность,
СЪСТОJIще' отъ около едИl.l'Ь декарь. Me~дy

с'ьс'hдит'.h: ,Кара Шакирь, Анаклж !lустафа

и СаК80ГЛУ Хасанъ Ефенди,

60 лепа-

оц'hнепа за

Т'hзи имущества 'ще се

сЫ'ласно акта .Ni! 960 отъ 16 Оеllтемприй
1893 г. на РОДПИНСКИJI О'1в'.hтъ JI ortp'.h·
дrJшението No 877 отъ 28 СЖЩИЙ м'.hсец'ь
на Нарнен. Окр. Ождъ.
Наддавапието ще почне ОТ'1 оц'.hнки~
T'h показани но rop'h.

ИН'fэресующит'h се могжтrь

да виж

дат'1 книжата по продажбата вс1ши nри
СЖТСТВ6НЪ день и часъ нъ канцеларията
ми, въ гр. Варна, 24 Ф-рий, 1~94, г.'

Ожд. Пристав'Ь: г. Захариев...

3--514--2

ПОДllисапиft, Г. 3ахариепъ, Сждебеп'Ь
Пристапъ при ВарпеНСRИЙ Окр. IJждъ,

на оснопапне чл. чл.

1137, 1139, 1140 И

вс'.hки присжтственъ дею. въ

ята ми въ гр.
и

102J, 10~5, 1037,
1144 от'ь' rраждап

спото Сждопроизводстпо' оонвавимъ, че
отъ llОСЛ'hдпьото трикратно публикупание
паСТОJIщето въ В'hстник'ь "Черно .море",
ще НОlше, lIубличпата продажба и ще се
продължава 31 допь сл'hдъ топа ще пма
5% ПЪ 1 О дпоnопъ с рошь , въ JшнцеЛIJРП·
ата си пъ гр. Вl.Lрпа, ще продавамъ пто
рюr llЖТЬ сл11ДУwщпт'h недвижими имоти,

канцеJIЛрИ

Провадия да

раВГJIеждатъ

Rнижата,

наддаватъ

относящи

гр. Провадия,

9

Мартъ,

1894

год.

ВАРНЕНСКАТА ТЕЛ. ПОЩ. СТАНЦИИ.
ОБЯВ.А.ЕНИЕ

.Ni! 377
Варпенс~ата Te.il. ПОщ. Станция има

честь да

обяви на

почитаема

пуб.лиВ':а,

ва В8аНllе, че отъ б'Й M1:tpToЪ се ивмr:hпява
хода на пощ<\та по трактаПровадия
Новосе~о-Ай:тосъ и обратно,
споредъ
което ИВМ1шение ще може да се ис праща

ао да се по.л учава отъ тамъ въ

1894 год.

като ПIiС'.rоИник7,> нас.л'ВДВIlЦ. ва па' YMP~

Спиоание аа ннижнина и общественни

I.Й МАРТЪ 1894.Г.

КНИЖКА III.

анании

ИЗJLазл ПОАЪ реАа~цалта на

годишl:l.U отъ 10 О<СТUJlШРИИ 189<:!r.

до окончате~ното и.мъ. исu.лаЩ<t.ние II c~a СТЕФНА С. БовqЕИЪ И AIИХА~IЛА ИВ. МАДЖАРОВЪ.
на~ит'.Ь С.i'ЬАебни и по испъ~неElието,рав
носв:ц, в:акто и пос~'.hДУЮЩIlТi3, обяплвамъ,
I
1. Чергари, поема отъ А. С. Пушн:инъ.
че отъ девьтъ на пос~i3двьототрикра~но

1025

тв д~ъжни~ови имоти:

J)

по~ови:на

вем~ището

уврати

~уюжуi.tъ,

въ

Нива седемь и

въ м.вствосТьта

иървонача~но

с.

"fCapa-Ба.л.

ъкъ"; при със'.вди: ЕостаДIlНЪ
и гора,

на

Аемировъ

приц'Ьнена

ва

60

,,1ева. 2) Нива шесть уврата, сжщо вем.ли
ще, мiзстность "Енимаха~енсв:ии пжть" j
съсl1да Ив. BЪ~KOBЪ, ЕостаДI:ШЪ EpЬCTe~
въ и uжть-48 ~eBa.
.ловина

уврати

3)

Нива три и по

сжщо вем.лище

м'Ьстпость

"Вехтия Бостан.лЖ~·Ь"j СЪС·ВАIl: Яии p~
девъ Данаи~ъ llе.1ИКОВЪ и дo~ъ-.::!8 ~eB~.

4) Ежща отъ единь етажь, С'Ь ABll стаи,

покрита съ керемиди, и ДВОРЪ 2 1/а уврата

въ с; Еуюджюкъ,

Же.1евъ,

при

ЕостаАИНЪ

СЪС'.ЬДIl;

Арумевъ,

Ивавъ

Миха.лъ

ПеТfl:ОВЪ, Русса Васи~евъ и Въ.лв:о Же~е
въ-200 дева.
Продажбата ще се проивведе въ кан"

це~арията ми въ г. Варна. Же~ающиТ-.Б
да ги в:ушiYiТЪ
н'.Ька се явЪYiТЪ пр'.Ьgъ

ОПР-ВД1З"lении,' по.гор'.Ь, сров:ъ.

15 Февруарий 1894 г. гр. Варна.
П. Сжд. Приставъ: К. И. Кутев...
3,--511-3

VП. СЖАебна

пр,.введе АJlеко Константиновъ.
П. Ilжтьомъ, раСI~авъ отъ Ив. Вазовъ.
Ш; БЪJlгарский езикъ и Jlитератур
ното образование въ наUlитt УЧИJlища.
К. Величков"'Ь.

Т.

IV. Изъ ЦариграАскитt ми спомени.
И~ономовъ и статията му "Една

стжп~а напр'Ьдъ". С. С. Бобчевъ ..

У". Листье, стихотвор. въ прова, отъ
Франьо Мажуранц'1Ъ, npllBeAe ИJl. С.
Бобчевъ.

УХ. Въ темница,

ГОД. Н. П.

спомени отъ 1876,

- VП. ГраЖАанската

отговорность на
министритt. КазаНАжиев".
VШ., СвоБОАа, С1'ихотворение оrъ
Перси БIl;П1l ШМ.1U, пр-Введе отъ Анг.ли
леки Иванъ П. СJlавеЙковъ.
IX. Изъ книжнината,и щивота.
1. Во :нашеuс~о. - КНIlЖUВllа распраВIlЯ
Me~KДY Пер. Списание и Бъ.лгар. Сбllр~а.
-Вьрху Фотиновския roби.1.еИ. - Нови
ОТБИВИ на

анг.лиИския печатъ ва Вавовия

р",мавъ "Подъ Игuто".
и

отнасянието

НаШIlТ'.h ~'вкари

имъ къмъ

книжнината и

~CIlвота.--П. На 'l/,ужбuuа. Женит-В и
женс~ит-В спuсания. - Пияното ,и вр1>дно1'О
му В~llяние ва M,iiaAIlT~i учеНIlЧ~I:I.

JIИСТЪ подъ

No 912,

вадиисв:ни Мировии Сждия на 7 АПРИJI.lIЙ
1893 годинu, въ ПОJIва на Лю~о С. Чу
чарковъ и Ст. Богдановъ, отъ гр, Про
вадил, пов'.hреНИЦIlна НИКОJIа ТаПТЖКJIЖ,
ПрQТИВЪ Стоянъ Петкопъ отъ с. Маиа
стиръ ва 829 лепа, 75 ст. и равпоскит'.h
по ПСПЪJIнение'l'О, съгласно ЧJI. ЧJI.

10,04

-1025 отъ ГражданCI~ОТО Сждопроив
водство, съ, настоящето си обявявамъ на

почитаемата•публика; че отъ ПОСJI'.hдньото

му трикратно обнародванье въ п'.hстниRъ

"Черно Море" и до 31 день ще прода

памъ, на пуБJIиченъ търгъ пъ канцеJ.!Я
рилта си въ, гр.

и

списания.

Xl. МаJlКИ вtсти. - ИIlГИ~ИВUТ'h и
правос.лавието. Правос~авието между
руссит'h н'.hмци. Една стжпка навадъ

ивдадеuь отъ Пр\о

Пропадия СJI'.hдующето

ДJIЪЖНИI~ОВО недвижимо имущество, нахо-

Чvtенъ

V"IlI. Иностранна СЖАебна

вационенъ

процессъ.

ПРОГ.1асяnа ва

Tt

99

ваIСОНЪ

Хроника.

Може

.ли да се

несъстояте~енъ

УМР'Jыий

-

IX. Наший l1ечатъ 110 сждеб. правни
- ' "Б1>.1Г. Прi3г~едъ" ва

въпроси.

КИJlимната и, дом~а,...-иНАye"L:~-Ь

ВаuаДНI:t Бъ~гария. -- СеJlСКИ Вtстникъ
по веМ.1ед1ыче('скит'h дружес~ва.-Св060
Аа ва бъ~гаРСКИ'I'r:h храни въ Цариградъ.
-Новини ва ивм-Внението на От. Ню~.

3акопъ и пр.

,

Х. ПравитеJlственни нареАби, назна

чения, окржжни и пр. Сждебво движение.

ХI. Разни вtсти и 6tJltжки. -

П.1енйя

по

ДO~.1aдa

иа

'Па~ата.-Ео~~о струва

Вьрх.

обя

СМ'НТВа

еДИН<L процессъ

въ Авг~ия.-()р'Ьдство за подм~адявапие
на сждебнии персова~ъ. - АIЩllонерно

спестите~но друж.

"Бждвина"

въ СИ~Il

стра.- Еопринарната проивводцте~ность
у

насъ.

Х. Обнв~ения на Вьрх. Еас. Сжд'ь
ва Д-В.1ата пр'hвъ М'ВС' Марть.- 06яв~е
ния и пр. на КОРИЦIlТ'В.

.aaaaaaaaaaaaaaaa~
а:
~

~

а:
сс

$
\!q

~
~

а:

~

..."

~

въ правописния

въпросъ.-Сп.

Св'hтъ.-Не~ро~ови и

пр.

Щенски

хи. Смtсь.-Оъперничеството меж

Д'! гава и е~ектрич.-Оqиствание
стоти

съ

еJlе~тричес'J.'ВО

и

нечи

пр.

ХШ. ОБЯВJlения на коричкитt.

ЮРИДИЧЕСКИ ПР~ГЛЕДЪ

АУП~

~

Vu les nombreuses demandes, уе. ~
nant de lа Bulgarie, de PIANOS de •
~a fabrication, deja reCOnI1US зо Var- ~
па сотте BIEN SUPERIEURS аих
aut,res provenances, j' ai l' honneur ~
~
d' informer 1е respectable pubJic,~que, .,::;г
pour faciliter l' acquisition de mes 0;\
instruments je те suis decide а ~
etablir
~

*'

а:
а:

Un depot

сс permanent а Varna, оп mes pia:anos seront visibles et vendus par
сс moi-meme, АПХ PRIX DE ]'АБа: RIQUE, dont 10 premier envoie arriа: vera sous реи а Varna.
сс
Еп attendant, M-r BE.NDA, топ
~ Agent а V1\.RNA, est charge а donа: ner tопtе explication desirable а се
а; sujet.

а:
~

MeisseI). (Royaume ае Saxe)
Le 6/18 Decembre 1893.

~

Ferd. ThUrmer

~

Fabricant-proprietaire.

~ 25-440 -11

а;

~
~
~

~
~

~

~

dJ
~
~

;;>

~
~

~
~
~

;р'

.~e~~~~eee~eee~~~.

Х. Инигописъ. 1. Оцiш~и на в:ниги.
-Вв·Ввдица.- Оборни~ъ отъ старо-наро

книги

OJI1. 1033

Практика.

отъ ПРllтурв:ата на търговекиt1:
ва ~ихвит-В е otm-ВвеIIЪ.

ВИЕНСНИ СТОЛОВЕ

дни п'Ьсни И обичаи въ Аебърско и .1:\:11чевско.-Въвдържате.лВо впаме.-II. Нови
ОБЯВЛЕНИЕ

Ск.·

дове. Г. А. Петровъ_

БългаРСRа СБИрRа

~ЦH· 01'1:1.8'10 Арумевъ, ва 21:Ю .л~l.Iа, •.шх~и

и

ОUЩIlПСIШТ'В

11

щом"!> като поис~атъ това в:реДИТОРIlТ'Ь.

тивъ Аруми Ст()иqевъ от1'> С. Еуюджю&ъ,

1U21

се

П. Сжд. Приставъ: А. д. ПечеНRКОВ". търговецъ?-Тр'Ьбва ~Il да се пр'!>кратява
3-505 -1
проиаводството по едпа неr.Ъ{Jтояте~ность

ГОД. 1.

чпа продапь, оъобраlJНО ч~. ч~.

които

Таинственъ процессъ ва уБИИство.-Сен

гр. Варпа, 4-й Мартъ

отъ гр. СЖДОUРОИБВОДСТВО, на с~i1дющ'1i

пр'вс Гжп.1.еlIията,

бюджети. АнгеJlЪ Станиовъ.
VI. НИШIlТ'.Ь Се.лСR:о-ОБЩUНСR:И

се

по продажбата.

46~

пуб~llкувание настоящето въ
" Черно
Море", до 31 девь Шjе"се uроивведе пуб.1И'

3а

Г; КараИУJlаиовъ.

рiШОМiYiнетий имотъ, МОГЖТЪ да се явI:iYiТЪ

Понед'.h~никъ.

вадиискии участъкъ, на основание ИСПЪJI.

453

почне отъ първо

подъ .NQ 1189, ивдаденъ пр-Ввъ 1893 г. отъ
Еов~уджапскииМIlРОВИЙ СЖдIlЯ, ВЪ IIO~
ва на Rиракъ Михаи.ловъ отъ Варна, про

JO%

IV.

У. Аfl,l'tШlIистрацията

НаД,Ll,аваньето ще

Петъ~ъ,

ОБЯВ.А.ЕНИЕ

, ПО,Ll,писаIIНИИ, ПОМ. Сждеб. llриставъ
при Варненский Ов:р. Сждъ на IV" Про

.Ni

Прол,аваемий имотъ е свободенъ отъ

по тови трак'l'Ъ ва Бургасъ В:ОРРt:'сш)ден

'

саровъ,

иввършвnтъ отъ тъ~пата. СЪОUЩ:Шfi А-Ръ

'

ция 'веднжжъ въ сеДМllцата, а именно въ

П. Uжд. Приставъ: и.· И. Кутев...

ОБНВЛЕlIИЕ

лева.

500

оо

П. 110 программата па юридическия
ОТД1МЪ при Висшетu пп УЧI1..1lfще. А-Ръ
М. Ст. Шишиовъ.
III. П()д~огъ и СИМУ..1яция. Г., Па

валогъ.

продаджт'1

Февруарий 1894 г.

3-506-3··

и пър.

тье, покривъ Rеремиденъ, пти със'.hДИ: f>'.hI~a и отъ AB'.hT'h страни п81.ть, оц'hненъ

На освоваНllе испъ~ните~ния ~исть

~ 464

отд'.hJIения,

AB'.h

матерИЯJIЪ

начаJIната оц'.hюса.
.JltеJIающит'.h Господа да КУШiYiтъ го

1

JJ1.
ОБЯВ.А.ЕНИЕ

съ

отъ дървенъ

стояще отъ

3-505-3,

сжщо вем~ище, м'Ьстность

Единъ дюгенъ
uостроенъ

ва

15 Февруарий 1894 г.

ОтЪ деньтъ на

,LI,лще се въ седото Манастиръ (Прова,Ll,ИЙ:'
cI~a ОКОJIИЯ), а именно:

джю Хюсеинъ Ефенди, Галаталж 'Авиз'Ь,
llолето КЪМЪ града' Варна и llЖТЬ, оц't
пено за 150 лева; 2) Е;що .1I0зе въ сжщи'г'h
лозя, въ M'.hcTHocTbТa n(JeC'1-севмесъ", съ

П. СЖД. Приставъ: и. и. Иутев".

Гр.

БРQ~· 96

"ЧЕРНО. МОРЕ"

отъ

разни

сортове

ПрИСТИГНЖХЖ

в 'ь

склаАа на Хр. Н. Войников.. въ
Варна.

ПРОАаЖ6асъ умt]f€Ни цtни.

ВЪ КНIIЖАРНИЦkТА
НА ХР. Н. ВОЙНИКОВа.
пристигжнхж равни видове ученичеСRИ
съ портретит'.h на Т. ЦарCI~И

тетраДI~И

Височества.--ПРО,Ll,ажба съ уи"nрепа цiша.

ИЗЛАЗЯ ПОАЪ РЕААКЦИЯТА
ва

СТЕФАПА С. БОВЧЕВЪ И МИХАИЛА ИВ. МАДЖАРОВЪ

АПТЕКАРСКII ПРАI{ТИI{АIIТЪ
на практика

С"А.. ржание :;

1 01'говорностьта на умоuоврl1дени

т'в сuоредъ вашето BaKOHoдaTe~CTBO. Д-ръ .
С. Пасманикъ.

съ б годиш-

търси м-Всто.

Споравум-Вние до М. пъ Хоте.ilЪ "Со

Фия", въ Варна.

4-508-3

, ::=
ОтrОВОрНИRЪ: п. Че6аЙ. '

