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РедаI~торъ-]iIздательП. БобчеВСRИЙ.
По ПрИЧlIпа па пri(прупаниа
}1ИЮIЪ, принудени

зште·

сые да даде~lЪ

'1'О3И

Пi\lТЬ дпоснъ брой. Тола пишшъ пе влиае
:върху Н3ЛИi~аIlье'fО па в'hсrника порсда
си IIдущиа

П.Yl'lЪ.

ва

ла не се· УU'!>ДIНIЪ,

ocTaH~

обавлва, че 'сс ПУlIщаr. 01'Ъ АГЕНТЪ за
ntСТlIИIrа.
Гаранцил о'гъ 1ооо лева.
,
дРУГИТ'h условил-права 11 длъж ио·
С1'И - се съобщаватъ отд'JШIIО.
'

ЖелаroIЦl1'J't г·да l\IOГЖ'l'Ъ да съоб·
Щi\lТЪ пъ Администрацията и' свои
условил, ПО,J,Ъ IЮlI'fО бихж приели.

Росеия. Посл'i>днпт'i> събития, отъ френ
СIЩТО пос'i>щешю вь I~РОlIщадтъ п до сега,
разбър~аХlt, pyccleaTa серпозна :iIеурпаЛПСТlша
;до. 'г(11i1},Щ\Ui'<;:lНШ.u, ЩОТО е:lг1;ro м.о"*,,;> да.

I;;ar;;no да l\ШС~IIt.

со·

ИIlа~ъ,

:IJшroже вдрашш равумъ да разбере, iJащо TO~"I
~~опа гол1.н,ш ПРОТIШОlIО~"10ЖНОСТЬ

.н,кла пъ разсжждеНИЯ'I'а

па

сс е

пмыI·.

РУССIШТ-В

поли

·ТlIЦИ.

Ний пршюжда;\ю ТУIШ
ОТ,ъ два в'nстшша:

п-БI;;ОII ОТlеЪС,,'Iечи

Нед71.lZЯ" II

Евроnы", Iеои-

'Го lIaПЪJ1НО r!J,aI!а'ГЪ да со разбере,
t{

"

~'Iожението

на РУССЩl'га

"

IlОЛIIТИБ:а

по-

lealeTo

сега, тъй 11

пъобще ПО.'lОЖОШlето на европсi1:СI.а,та нолп
trrша. Опоредъ насъ, за да АlO:Я~С да се оч-БIШ
ntщо подо:женио'го, IIсоБХОДIIl\lO е да сс 1',;1'1;-

си.itа 11 значение; АIlГJlIIЯ,

'Iеурналъ. въ ПР'hДПОСЛ'hДПIIИ си броii I~азпаIllе:
"Н'Ьщо ново пов~;л нъ Европа

,

ПРОIIСХОДЯЩIIЯ ПрБЛЪ
вратъ,

110

чувствува

точпость

ОЧlIТ:В
се

той

ни

• . . •

Трудно е

съдържание'rо

ПОJlllтичеСIШИ:

наПЪJlНО 'ЛСНО

вече се проявява въ 1IБIЩИ осязаt'М!1: Форми"

и

на

пр-В
даже

..••.

"Всички съчувствующи на Россия елемента отъ сла

в.:IПството ПОЧНa'iх,l;, енергично движение, Анг.лия съ
вършенно нечаrеанно изм'lНПl своята студенина кы\ъъ

Францил съ ГОJl-Бма Jlюбезпость; даж,е и
nОказа Н1ШaIева чужда за троii:нил

СЪ103Ъ

Турция

ПОJlитив:а,

че и И\JlЩНПЛ бърза да изрази на~IЪ СИ~IПатииЦ.

На друго l\['i>CTO сN.щиl1:тъ броН: H~a3Ba:
-

пъ Чехия, на

I13Jl о жението. Доста'гъчно с1'hше да се ПОII:ВЫ'i.ТЪ тамъ

~-ВlеаrtВи СЪвършенно неизвiЮТIШ пр:ВдставитеJlИ
uсеи!! отъ Rиевъ, щото БУlеваJlНО да ги

па в,шиюПI

АПГJlЮl,

гл'};то

пос-Вти.

са~шатии;

lераJllщата

В'НСТНlшарсв:ата

а

31.

да

l\lоже

да се

израЗII.ra

Ж~~lанпс

ПОJlеМlша 'по пorюдъ

да ьъ

на

НО

вит-в ЛО1еазатеJlСТIЩ

3'1. ('БJlижеlшет() I\IСЖДУ Росспя п
Франция пе r:rнбавихa'i нищо ново Iеъмъ туй, КОСТО
б-Вше изв-Встно 11 по-паПР-ВАЪ'"
,
»II рп IJзшшв'апьето на li:aKbB'j', 11 да е общъ по
JштпчеСlеи
остава на

въпросъ,.
тал

наii-в'},рпото

страна, ItQПТО се

поб'ндата ще

u,

поддържа отъ

ДИПJlО

матит-В па троIl:нпл сыоъ•. ВJlиянпето на Росспя 1Ыll
Франция неможе да даде усп-Вхъ ПрО1'пвъ д-Вйствия
та на съедипеПIIТ-В I,абинети на ГСРl\[аШIЛ, Аветрил,
АНГJlИЛ п ИтаJlИЯ. Краснор-Вчив'ь Ilршгl;ръ върху

данапда на БЪJlгаРClеил ПР-ВСТОJlЪ, ВЪПр-ВIШ наШIlТ-В
протести 11 б.шгодаренпе па Авст;:шiiсв:ото покровп
1I пеГОRИТ'Н СЪЮ3Н1Щ1l~.

Te.itCTRO

"Мечтата на II l;IИИ наши

I1IIТРИОТП върху

3а

восванието па Царпградъ съ ПОЩ'!цьта на Францил
И.Нl. по

еЪГ.lаспе съ

r

llСЫ'-',

cы'.!>pц1(,moo

праЗДПi1" H.l-

.:IЮ3И!l, па нищо неоспована".. ,. »Н(\ Tp'h6Ba да сс
забраRЯ, че фра'llео-руссrеото п рплтеJlСТВО е пр-Вдпз
пикаlIО

II

се

храни само ОТЪ Франrtо-германcrеата

враж,

да: ищеа Дllесь ВИ.1Х('.;rмъ П да ее рtuш да устрои
здравъ КО~I1IРОМИССЪ съ ФранцуtНl'гJ; чр-Ва ь ОТАаванье

то на чаСть nтъ JLотаРИIIL'IIЛ и п~утра;Jl[тетъ въ

E.I-

з асъ , и 1If1lПlfТ-В ОТНnШ,ШП!l съ Францпя ТQ3часъ ще
стап,у,гъ так ,ша, Iеак:вп1'() Cili 61!JlИ пр'!>Д!! вр-В~rе. Но
добf1НЪ 11l;!;вра'гъ С ТJ3ЪРД'В ВЪ3)[Qжепъ при тЮl чести
промi; lВНШI въ IIО.lIIТll ч.ееката атмосфера на ]i;IЗРОllа.

Това не сс nтрича
ссрИО3:Ш

И. 01'Ъ

lia

ОUС.БждаНИ!l

Франц'у3ПТ в

въпроса п3 ь

въ

т'.БХIIIlТ:В

печата«.

РОl\IЖ", нс ки: РАБати.
сlt:IЙ ПОС.1аllНиItЪ в'ь РИ\lЪ, е стаilЖ.1:1 приq'ина да се
31бави да 3i11Iине краль Itарол:r. при бо.шата си

ржга, кра IИца E.НlcaBel'a,

Б:О

вр'Imе въ

1>.O!l1'()

Венеция. НИТО

сз н::шира 01'Ь

съп

HfJItO.l-

lt на 1'уil: иом;{че,
което ирfJ, Iшlt1'О се ВIЦИ, Д:l. Cl'ttIle жен:1о И::J. принц '1
ФеРДlIнаllТ:I., .РО~Iжнсlt;{iI пр1JСl'олонаС;1П;J;IIИIt'1,
пито
пр1>дложеЮI!I1':l ОТ'1 СТр::J.па на М;lII:rстритfJ H:t Kpa.'IЬ
Карода ие мог;ПI още д:]. iж убfцiжгъ, д::l. се P::l.3;J;fJ.'I1I
оТЪ краЮЩ1.1'а.
то С:{

бащ'),

ПОС.l'lJ Щ!!l'а не ЮЛВЯJНЛ1. още СЪГ.Iaсие

да прfJltарва

безъ ЛIO!jима'l'a

СИ 110'пеЮ1 д:t!ш,

на

HOCЫ'i.TЪ на

та, щtшс да стане РОМЖ!f(~ltа прtС1'0.1')Нitс,гfJ;J;Пtщ'1.
lIе lШ се 01'3ЪрНNi, З[J,що1'О бащ1. му
нанда ИСIШ"

ЩОТО СИIIЪ му да се ОЖ,ЩИ непрfJмtНIIО

нtltоя дъщеря па

MallvmMb,

авеТРИИ:Сlеата ПОJlIЩИЯ сз УПJlаШII и приб-Егн~

РоижнитfJ нещжт'Ь да

ЦИИ'ГЪ Т'ВМъ се щеазах3'i до таиъ пъсторжани, щото
КЪМЪ

безтаrи:ни и'врки-да запр'вти па РУССЮIТ'!; туристи

да HOCЬYi.TЪ б-ВJlИ Фуражrеи, защото ПРИВJlичаJlИ в:ъмъ
се е си ц-в.'lИ ТЪJlПИ. Пъ отговоръ па това запр-Вще

б

ние, ВЪ Праl'а вл'Ваоха>. бързо на мода б-ВJlИТ'В Фураж
.Rи 11 се lеУПуватъ съ СТОТIШИ".

ВЪ ПОСЛ-ВДНIIЯ си брои пише:

"Пе'Iе подъ ВJlИШШСТО на PYCl:lto-французското

СЪГ.itаmение, Портата заяви ОФФIЩИЯJlНО тил дни, че
ииrеОга н-Еън. Аа признае принца ФВРАIIIIаидtl. 3а БЪJl
гаРCltиИ: IЩН3ъ беаъ СЪГJlасието на Росеия".

А п. "EspOnbl", ПетсрБУРГСIСИ:И мiюечепъ
.

б "Ако Отъ U.itиао ПОГJl-Еднемъ на фак:'говет-В, които

Въз УАиха;, заб'ЬJl-ЕЖIlтеJlUО движение въ оБJlастьта на
иеЖАУнаРо"пата ПОJlИТlПtа въ пос.л-Едuе в р-В lI:tе, нс би'

прfJ;J;Ъ

ВIЦЪ

'rуй

IlрИlЩЬ ФJР,~И

H[J,

на което

,"ато се о съг;шсилъ

на общеСl'венното

BelIe

3:l.

е СIt.10НИЛЪ

и краль Еаро.1Ь,

мнtние на РОМЖlIИl't.

се повдига 01'IIОВО

между

1'tx-

НИТЕ домородни ItlIЯжески ф:\Милии желание1'О да се
ви,J;И паltЬ на нрtС1'ола имъ IГБltой IJленъ
МУ"О да 3::tВИJIЦ::tтъ

OTCCTHt

01''1

Т'БХЪ, КО·

НСИ!JItIi други, и &ОЙ1'О да

стане IlрИ tll1l1а за въста.н:)нление паltъ нъ Р'01lIЖIIИ!! при

,1J;BOplla
ното

Ci}

ШЧ11'IIЯ, та да пр1>qи на ЧIIСТО

упраВ.'Iеlrио

на,

KpaJIeBCl'BOl'O,

е.

СОIIСl'IIТУЦИОН
да не мо:ке да

lIърllIll всиqltо по lIол!!'rа на на.РОДlIитfJ прt;I;Сl'авитс.1И,

а по ПРClИ:JIIОЛ::l. на КР:ШII IJЛИ на
Двореца

01''1 1'yit,

на,('1

xOP::l.1',], ОКОЛО него въ

му.

РОИЖНСJ'И'l"Б
но

т.

пр'1СГЬ

патриоти

ще сж се С1'рteПЖШI особен

r,~1>'I'O
на

тер" ЦМ;;mуnn, IIlIтеJIе"l'уа:шиit аIl1'О['Ъ (1'. е. 1I0,~СТОР
ина) на, В~'lЧК:t

11'1 всичltаl'а тая раБОl'а ПрОl'.IfJд
pycclta'l'lt {ИПJIОМ:ЩЮI И;IИ иа панма

naCTl11't (чеТII паНРУСИС1lIтt). Споре;J;Ъ в. Фран,ltфур'

тtзи ИlПJlЮ'И

rJII1'l> нри 1'ЮIУ.:искиii

.11{С:1щ\та,рО {НИIIa

l!lсфfl;Р5.

T,111

на

CiИJIЪ е;{инъ '[УЖ;J;'!> :1.-

(·.Iущtщъ при Кр:t;Iица Е·

,'"(IIOIH,

IIОlщ!tIШИ

ПОСJt,~НI{Й,

н'hl,ОЙ

Accaltoll'b,

чfiк 1.1К)

r.1I

~ltсец1. прt J;И да.

;)С\)[ II1C

II[) I1Щ 1, Ф.зР;J; шпiIЦ'I, ааrр:tНица ,,3:1 по Д'1;1l:()

l!рIшl· ...

11

(iн.1Ъ

г.rftтщата

въ В6ЧСЦifll: на :Ю)Р~IШ

yr, I'РО ff,IЬ !П. RУКУ()f}Щ

~ИП'lпJ;

на 1,[Нt1IЩ'1'I'а,

бани,

IIЪ ,'!;lIореца, въ апаРl'а

1"

ред'1 ХИIIНОl'ИСТllчесси

сеанса

(с 1'> ~1JIH':If), на I':}IП'О тОИ (I1I1~ф Реръ) C,tM ь С'['II.l1:l,ДЪ хип
J[

01'и3,tт()ръ

И

;lШГIIСТIЫЬОl'l" 1'О.ll1:та на

ие;(иума въ

т I;,щ сr.ЩСI[ е ИШ1,Ia ВIШ::1rа ГОСПО;J;жипа H11.Ita.pecItY.
,,!II)II(Jче O'I"b
ВI,:I':СIIЪ нf.ШС ;ий

lI'шаГlf,

&0.'11'01'0
вf;Сl'НИ&Ъ

JI01l!еIIЖ'l'ИЙ:

Itrt3Ba

(ФрщшффУРТСltий),

имаме

пр:1IIО да 1l0.1.fШlр:"t~lе, че осв'fнгь lИIlОИ1'ИСl'l{!!еСltит'l'>ср'Jц
Сl'ва, Щ'3 СЖЩi!tПВУllа

CnOpaiJyM1J-

11 е,'"(IIО 7'врговс/со

TYI:'5

1ЩС )1(j;1(;J;y I'-HOЬ Шефрера и 1"Ц!!. В1&11.[)ессу.
че нъ

о'Гъ

(J;J;HO

1't>1I0Pd

сеанси, г.оито юшраВIl.'IИ

1'f;3f1

ц:t В [т:авета ,'"(а ПI)IIН~

ce~

ItраЛII

пр1JltаРВ~1 врБМС1'0 си само

;J;3.

.~1t3:1Jlер'1 и ;J;a)f[J" г-ца. Bi1"i1p(JCKy, "ато UII,'IfI, ВtЦII bJI.:'h 'j:\(j[Ш.l:1 01'Ь ХIШIIО'I И3ifРа.~
НЬС1'О, 01'llopa.1a си би.И I!сtщ1JJО СЪР;J;ЦС1'О lIа крали __
Ц1.та li CII 113!ЩН.Ia IIСll 1 1г.lt1'Б 1Ii\i1'рfJIIIIШ ЧУllс'гnа, ЩI)
храня:,'Ii1 3:1, I:Нflза-наС.'1tДНIlг.а«.
ЛюБОIlIl1'НО е, 1','1;1>1'0 ~Ъ 1'уИ: BptMe пр'l'>зъ пър
IIft1'a ПО:IO!!IIIШ на тоя мfJС(Щ1" 1t0r,tl'O О;J;ШI РО:ЮШСG:И
СЪ Ш\Ii:)СIf; ~IfС III!С!IYв'\п.lтt

нtr.I'ПfЩИ !l11я:IЩХЖ. 'и>, '~~:'l:Jn'5tI'a 01'ltаltъ се е поболt
.Ш

11'1

пжть,

GIШtЩЮI, Ciюш IIЗ'тiI3ЗдJ, 01' Ъ XO'I'C;la ca~IO е:J;IШ'Ь
11:1 7 .\ВГУСl'Ъ, и 1'0 без'1 г-ца Ba'ltapecItY, - дру

1'11 нttl'ЮЩИ

ОПРОВСРГ:lIl[J,l''Ь

»Вощ{/~а НаЦ1l0nащt«,

ТУЙ,

че на

7119

»IIС'I'ЮШ

о

ПИШ(}

АВГУС1''1 Иеiiно Ве

КР:1JИЦ[J,1'а 'б'БIIIU на

.111'IeCTII0

paCXO,l;lta, но НИЙ 3lшем'Ь
lIe на 2114 Азгустъ, часi10 меж

още наЙ-1l0;I0:КИ1'О.1IIО,

;J;Y U J< 1О нсчерьта ('1'. е ноще~IЪ) наl1пта В.Iа;J;'fпO;l
1:<1 бtш:! въ 1':,Щ'J;О.1:1 (БОJ1fJрсr.:IIИ каИItЪ) у l'panll," Ка
uал". Въ ГОIЦО.laта съ Нейио Ве.шчесl'ВО б'IJше Госnод
Жltца, Елена Ва/шрсст:у и май"а й. 13ъ АРУl'з'
,1;ола

(;'Бхжг-ца

j1;aMa,

г-ца Тео,{Ори

ТеО;J;ОРИ,

ГОСПО,'"(жица Елеnа Ваи:арсс/су, дъщэря па РОЯ~Н

и са}IЪ принца,

.IСурuалъ, lcasna:

своя Д;JЪЖ;·

ОПР-ВДЪJlИ по.,;\обр-В бr31l0лезното 1l0с-Вщенае на Фра
НЦУ31еата ecr~aApa въ Кронщадтъ, фраНЦУЗI,ОТО права
телство праТI[ е,Yiщата eCleaApa и I;ъ~rъ 6р-Вгопс'г-В на

раще. Руссreит'Ь гости таl\IЪ отдавна сс чаlеахa'i. ()ва·

_

за

&ОЯ1'О насмаЛItО, най-вече съ ~о"РЪЖltата на :Кр::l..'IIIца

'"Гор-Вща овации пъ ЧССТЬ на Россин происхояе

.,I\атъ и въ другъ ilН'itiJlЪ на Б1зропа

повече

ВСИЧleQ

ноСТЬ, да се грижа ва запазваllьста на statll-quo - то
ПЪ СР~НДПЗf'мпото иоре, ФраНlео-РУССI~ата дружба все
пав:ъ пе И:JJlпза отъ грашщrпi; на БИВШJТО просто

ПеторБУРГСlепii содмпченъ

още Аа се опр-Вдiыи въ

с

Iеакто lf наuр'!цъ, съчувс

твува на 'rрОИ:НИJl СЪЮ3'Ь 11 'прпзнана

датъ вдъхноnеШIJIта, и Д'hлата па протившша.

В. "llед7;лл';,

Д!lИжеlше

дtfkтвите:шо.

това ВИДЕхме вь най-новата история на БЪJlгарил
въ (еЗПР']шятственното въдворенис на пршща Фар

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРtГЛtдъ.

,lеаже, че ти пезнае

l'ова

lШlето сп бtше: тройния съ~озъ i!апази \ своята

изражение

АДМИНИСТРА 11иаТА

че

пр-Вдпо.lагаемо, ОТЪ IeOJlrtOTO

,'['I';Kapb

30Я

сей'ра

B<1ltapoclty,

(:~ыllряя на

на Iч)а.lица'['а)

r-H'b

lia

e,'I;H!io гои

ПО'l01'на1'а.

генораЛ'1-ДОJtТОра.

и: ['-НЪ Дрю 3амфире

ску, секретар!, на l'Юlсг.О1'0 РОЛIЖIIСКО ПОСО,ШТIIО,

;J;B'h ГOfЦO.H: се нрцружаиа;ш
'1'1) би.п. раСПU.l0эсеl{'Ь СДИIIЪ

отъ e:~Ha тре'l'И,
хоръ

Tt3K

11'1

llенсциаНСltи

коа

музк·

канти, за ~01l1'0 сс ЩIнал:ъ 01''Ь вр1ше на IIР'Бме Г-Н'Ь

3амфи:реСБ:У,

;J;a Кftзза ЩО да СIJlIрiжтъ. На '1'011: 1tОР1'еж'Ь
.1аItОЛIИ 3ft ,ху63.за муза

аnпа:п 1III!ОЖССТВ) .поБОШП'Н!I,
I:а и П();J;оGни

зр'I'>JI!lща. «

hЫГЬ 1;) AВl'yc1'Ъ г-нъ

Ина"и

lla&apeclty,

на ГJСIlОДЖ!Щfl.1'а, дox();к:~a.1Ь въ Синап,

баща.

.11'>1'пата

С1'О

Л:ИI~ii, на Kpa;rb Каро.Ш, ;J;a ){)' ;J;0.10ЭСИ, 110 не МОl'ЬЛ'1 да
O'I,,~1J,III

дъщера СИ

!ГЬ;(II!!1"t

жа:ш.

не

0'1''1

пунщда

заЩОl'О ТОИ
1'а

lIe lle

НИТИ

0,'"(110 заЩОl'О
lIe'Ie та не

пос

му, ItОЯ1'0

дър

по'tJеТII:l. :\,НШ, а просто като другарка

l.:aTO

еТКII СЖ 11 г.рашщата
IШ1'0

крадицft1'а,

ДЪЩt:JрЛ

IIe

и

можадъ на СIf.Ш да

пъ,шол'lПIШ,
го ИСПЖДlIда

llа"аресч)
нземе

1'0.'1&03'1 ПОllеtIе
0'[''1 C::I.,IOlla си.

Сега Бу"урещсг.LIтfJ
во НюичеСТIIО

r-ца Е.

(110-

11: друrl)

дъщеря СИ,

lЩТО краJIИЦt\

вf;СТI1.IIЦИ яваватъ,

:Кра;IЬ Каролъ з'ръгна за

че

Венеция,

него
по

ра~и 1!0GО.lаllание1'0

llit :Крадица'['а, а lIа Вl'ориit ден ....
опровергащи'ъ туй. l"оеl'О НРОИСХ 1 )Ж;J;а.l0 01''1 тедегрll.М
1IIитf; ,'1;0 1'0~IЖlIСIt()1'О МlIнистерство 01''1 II'I'а.lIIЛ: ве](
IIЖЖ'1, че r ца Ва&з,реСI>У наПУС1'нж;rа ВеНtЩИВ, а I'1;PYn'
IIЖТЬ,

че т!! още би,ш нри rt[lrt.шца1'1!..

Haft-год'Jmа ШIШ\ стоваратъ аа ГОрНИ1't

й

на баща.

H[J, хIJВJй&а1'а, Дtлото Ватсарес/су, пише В. " ВОИlща.

lIаЦIНl1Iа.'Ш", е

ell,no

С"iJаlCлmnuе

противо

Ро.u,кн,с/,аmа.

Дr,ржава.

3:1 ТУЙ, споре,'I;'Ь сУ.:щиЙ вtС1'IIИС'Ь, l)ом~нсltиll: ца.
РО;l;'1 &:1311[1..1'1: Вр1з.uе е вече щото Кра.А.Я 11(1. аа1/,овУда.

neflupnumv си с.лу:тщте.л.и да се .1taXn,Kmll Na ст:ра.
па. Вруме С, щото иnщересса па Кра.А.сmвото 41.' се
па

Стр.

2.

",p1Jдnо'Чuта u само той

въ това Mt.CTO, гд-Вто Христосъ е умр-Влъ за
да дшrтува в?; работиm'"
че.'Iовt.чеството, то миельта ва подобна коме
дин, въ сжщность, е п~чална", - Б~зъ оба

'iIaK'&

Споредъ в. ) ROllcf/Wтytjllolla.'1YJlz с , РОМЖНСItИ1't
~'1'уденти, по СJIучай ГОДИ~IIНИЙ ИIJЪ Itонгрессъ, СВИltаRЪ

6 И 7,идущиil Септемврий, въ Гюр

n,

рtшили да "апраlli~т'I" една манифестация меж

reBo,

~унаРОДНО-ПОЛИТИ'IесItЗ.,Jtато

билИ поканили на събо

ра' си още сърБСКИ1't. б;IrлгаРСКИ1't

(?), гръцкитt и рус

~ItИтt С1'удеп'I'И

01'1, O~e~c~. които би.1И Be're и прие.'f1I
да прм'iхтъ све и прtдетаВИ1'ели 'ш RОПI'рес('а. JИjс'I'
1fHKa па IIлаДИ1 t ЕОНСтЮ:УllИоналисти прибавянаСМ'БШ

ЛИВО,

1Je

оп: туй било могло да се' СЧlI.та нъ Одесса

за много' СИМПМ'ИЧIШ

идеЯ1'а на аГИ1'ЗЦII.llта за единъ

фед~ративснъ съюзъ на, ЯалкаНСКIIТ~ Д1,рЖ:J.lIl1, и свър
шва съ подбивъ Itъмъ

~THO,

n

днешието

ромжнсltО

министер·

осоf'5епно къмъ'[Jу~~иера му, ка'IокаЗlJа, че ге

llералъ Флорес"у, каК1'О и Ласкаръ Rм'nр;I.ЖИ, 1'рtбва
,.а сж се IIЪСХИТИЛИ 01'1, тая повина.
А 11. "ВОU1ща НаtlfЮllUJlа"

(Пародна I!ОЛЯ) единъ

О'lЪ наil:-Г:l8внитt паРQдно~либерални I!tС1;ПИДИ въ Ву
и:урещъ, и сжщъ оппозици~перъ на сегашниii ромжн:
(Jкиit консерва1'ивепъ

каБИIJ~'1'Ъ, като

говори

по СЖЩIIИ

прiJДмt1'Ъ, СIlършва СЪ сл~днитt думи: "~'TP'IJ ще IJИ
димъ У пnсъ студептит1J 01'Ъ МОСКIJ!\ If ~Пе,.ер6Yl'ГЪ.

Тогааъ сигурно, Валканска1';.t ltонфедерnЦlIЯ ше се по·

J[О3Ш на наи-здрави ОСП()}JИ«

»Bpf.Me еС, заltлroчапа Братианониit оргалъ,. то'"
то па шитt С1'удеП1'И да СП',О1'НОРiжтъ най· ce1'Ht ОЧИ1't".
,J!

Какво да правимъ?
~РОССI!Л ще встъпи въ В.Ilадiшие па
да

наПрllFИ сжщетс, ва

да не пи остави

A11 ,~e ПО,tзуваые сами.·

Потемкннъ -

, '
'.Ако

считамъ

1783 r

русситt

иматъ пунктъ за
дtснил брtгъ HII AYHaBII, авъ

опора 110

това равноси.llНО

съ завоевание

T~,Ha Цариградъ. PtI<aTa Дунавъ nptk
СТI(вJ,лва rO.lltMO прtплтствие, прt,IИНУ
Hal;f!lfTO й е з.адържва.llО русското ор.к.
жие,

KILTO прtСI<ОЧILТЪ на дtснил
брtм., Tt ще иматъ ВЪВМОЖность да

но

РIIВ~'1ПЪУ.ТЪТурската ИМП~рИЛ.
НаПОАеонъ I -

нно г.

,1

ср-Вдничеството на, АItl\лин, но Россин събра
.ла и натрупала ВОЙСI~ИТt. си ва ТУРСI~ИТt.
rрюнщи, а ва европеИСIШ'It. кабинети съоб

"Ва вещастие\ ва всичкото христи.ян

СIЩ паселевие отъ ГР".ЬЦIщта

ключовет-В

Bi>pa,

взелъ

та и всячесю'l настоявадъ на ИСIшние'l'О си отъ

Портата, като при това иска.iIЪ ",цаЮIa~

по

:Rt.дението на; Англия, въ случаи шt воипа, II

е напиралъ нсе lIaI,Ъ на това, че Турци.я се
намирала въ пълно разстройство и скоро щ-В
ла вече ,ца се .обърне на развалини, а, I~oraTo

I\абинетъ

отговорилъ, че

.мНОго съжал.ява за

Bct.Ka

распра,

съ l1р1;дваритмuоmо удоБР7iUuе иа Россu.я и съг

Ен.явь се провъвгласи.:tъ ва uас.lI/Бдотаеио Еп.явь,
nстъпил;ъ

да~же и

въ

ТУРСIшта

земн и

успоилъ Спужа и JI\аблЯI~Ъ. Турчия ПОИСI~а
ла да накара тая страна ла

приеме

въ рхоnпата

ti власть, пратпда ВОИ:СI:ПТ-В си срi;rп;у Черна
гора

I~oraTo

помисли,

<Ja

че вражда

привилегии

въ

и

нашествието

Ш\IЪ

отново

ТРОГНЖЛО

.кОИТО искали съ,д,t.Йстние отъ Австри.я, а тх,зи
поелt.днята се; намирала въ IШ'I't.гнат,И отно
шения съ ГГурчия, попричина, че не дала рж·
ководитеol"IИТ-В па Ма,цжаРСI~ОТО выютапие, Il за
туй усилила пограничнит-В сн

пунктове, за

повт.дала готоnность I,ы\lъ война, а въ I~poa
ция съобщилщ че правителството (ДвСТРИИ
ние и

враждебно на народното движе
дщ lI1У прави

Ht.Ma

щото не всичв:и

пр'hпя.тствие,

ЧШС'l'П.яIICКlI

но за

подданнип;и

на

Турция въвставатъ, не може да даде справед

лива ПОАДЪРЖl\а.

По това Bpt.l\1e пъ Австрия

е прt.о,цолt.вало JlШ'lшието, че 'ax~o ВСИЧIClI

хрис

тиянски наро,цНОС'ГI1 въsстаВItТЪ ПрОТIШЪ 'Гур.
ЦИЯ

може

,ца

сс

l
rI"ур-

поддържи, падавието на

ЦИН ще бк.де неМIIнуемо и ЗЩVI'l;стяньето

бжде отъ

ще

sаробеннитi> наро,цности, а дo~aтo

това (J7шсmа1luе

U'б'жа,

чт.лостьта

на TypCI\~aTa

империя ТР'вбва да се ПО;J:ДЪрЖИ. наосновюше
договора.

Въвполsуван'Ь отъ ТЩI събития И воина

между Турция [~

Черна-гора, Царь НI~ко.'IаИ

и тъй IЩ1'0 неможеше Аа се наА lша да стане ж(ша
113 Н'lшой благородник'Ъ. то тя се ожени за единъ '111JIOВIIIШЪ отъ МlllIистерС'1'80ТО ва просвt.щеНIIето.

RaTo жспа на САИн'Ъ бt.деllЪ ЧШIОВШIIС'Ь, тя се

оБЛИЧI ше просто II 1/6 (jъше

u В'Ъзможно

да се

кичи

щшто APYl'IITt. женени Аами, което ЪУ.. не 1I1a.llltO на
СlсърGлваlllС. ~I\епитi; не внаш.ТЪ рзз.лш;:ата ВЪ СЪс.lO
I!И(JТО

II

ПРОIIСХОЖДСllпето:

хубостьта

11

ПРИ8л'iщаТ(J.\

ноетьта IIМЪ зuм'lю'гпа Аоброто ПРОIIСХОЖД('lше,

и lЩТО

lC.llaCcouc, прави ги отъ прости
J\iШОЙЮf знатни дами.
'
тыl 1taTO б'l;шо yB1;}iClJ3, че со е родила саы10

съалаllа

за

помежду

раС!ШШСС'ГIIО

11

ИМ'Ъ

п~астпе,

ТД

116 можешс

lIшсаlСЪ да

се ПОШ1IJII съ Сliоето IIо.нmсеIlИС. Неш. ЪУ.. Аразнt.lIlе
К3IСТО ма.нсата м'l;СТlIЗ Iсвартира, таlЩ сжщо и IIсБОJIДП

СILIIИ'Г'R c'l"lНIII, В'kГХИТ'I; 1I11;Гюr CTO""OIl{' и ИСТРП'ГJIТt.
IIЮ U11.11 11. Н:IИЦI1, "ОIlТО Аруга же па 11а нсiJ:по m-Бс'го не
би lII1ТО забоЪ.l'!,жи.lU, ш. 'rР1Н:ЮЖСХ,у, 11 и,у,'lСХ"" Тя

вилегпи на

ХрИСТIJЯНИТ-В съ ферманъ,

год. и

1841

у

-

пр-Вговоритt.,ца ставатъ ПЪ

, утраленъ градъ. Това пр-Ьдло.жешю, чеТJJОР
се праеolИ ва оенова на прt.ГОВОрИ'l'-В ОТ'ь ]
ря, съ условие, щото да се не IШl'tlt.юmатъ,
НИИ,

ш\,Стоява.'Iа

11 на прt.,цнарително

О'JIIС

нье на J~няжеетвата, а 11, нритова, о()яшыа
РОССlIН поипа, I\apbT'!> нъ тона Bpi;Me п~
лагалъ на АВСТрИ51 да дt.Йствуна'I'Ъ BaAPYJ1~,

u Пр-ВДОС'l'ави.тЬ да

като

чеГОВllна и: Съ рБЮl

завладi>е Босна, X~

се надължава.'IЪ още:

11

гарантира чiлостьта на АвстриiICl\Ит~I; облаС1
ОТI,ЪМЪ
бжде.

ИтаJ1ИЯ

или отъ

Австри.я О'1'J,азала,

коя'l'О с'грава n
l~aTO пъвраЗIIJШ,че

B.'IaAt.BaHLeTo на Босна и Сърбин счи'га Шt не
равдаемо О'ГЪ IIИJ1\О нападение,

а, паПрО'flIВЪ,

поводъ ан нови еВрОl1сiiСIШ въпроси. Дъ.'II'()ВI
ме се води."IU прt.говори на миръ, но, иаiillОС,
на 3 .IОнпИ 1854 ['од, АВС'I'рИИСЮIИ IСаС;lIШ

е далъ въ Петербургъ Сol'11>дующа,'I'а нота: ,,(
купачи.ята на
СI,И

тието

на

можли

ние
да

Еня~-:ествата

съ~'rавляна

гдаВIIщга

външната

ВСЛЧIШТt.

отъ

вражда

опити

РУССI.:l! Н'

приqина
н

за

прани

ва мирното

рат
нея'

ра,ч);']1

на въпроеа. И:мпсраторъ НИI~Оol''ШЙ НШIС
не

съзнава,

J;;О.lIШ

реССИ'I~-В ,на АnСТРИ51

11

нече

пострадах,у,

спързаШIТт. еъ

ип

HCIih I

тоВ наро,ци,

въ

ДарданеJ1ИТt., ax~o

искаol'1И

РОССИ51

ПРИСЪf:\дипснието

обяви воина и

на Австрин. На

31

въ ДУlIаВСI~ИТt.

Rн.яжества (В.'1ахи.я и :Молдова,), а въ Россия

oI'I~HHO И TЪPГOBCl~O О'l'I10IlLСIШЯ yыI'p~l,'гopaa
АВСТРИ5I, npt.AaAeH'!> на интерессн'г'в ва СЩ
потрiби
:ми,н

щю на себе си ДЛЪЖНОСТЬ'l'а да

ВСИЧJСИ

да, не

Авама, надути Ла!сеи, които да се

п

драперии,

съ

богати

моби,пr, съ

скжпоцiшпп

др"БО""IШ и мыllчIcи,' б.'laгоухающи стаИЧlСИ, въ КОИТО
то.НСО;Ъ 11 РIlЯТIlО

се

говори. C'I,

МИ.111

ПРIlJIтели и

съ

но}; кои аIllJ,~!ени'Гос'ги, познати на ц"'.1Ъ св'Ътъ, за lСО
ито даМИ'l'-R со Иll'l'ереесуватъ.

ТОIСУ~ЩО с'],дн .у,""а да об1>Два.

'1'plI

леня

наредъ

ус

покрива

Rp<Yi Г""ltта u маса

e,,1I1t

('Ъ

и

сжща

ПОf;:.

ршша. М,Yiжь и c'l~I\II о'Г<,:р'вща I1 11, Ю1ТО си сипва
суната, I!()В'ГНрН: ~ пр'Нвъсходнl1. супа!" Но тя бъл ПУ r

вашс за IIЗП'Ы1Р'] ;ДНИ ястин'га, за

,

ср'ноърна

народба,

за I~е.лIШИ съ С'Гltровр'];МСКИ шарки и СЪ пео6ШСПОВСlI

НlI lI'l'IЩJl Вt:р·ндъ раС!сошпа гора; бъ.Нlуваше за CI,ж
поцlшии '10HIIII, ;Ш .1.l0JСЗlllf Фрази, [COII'ГO с.\ушаме съ
усыIIlIсltт:~~ lIа СФIIlII.;са,

НОII[IIlГОТПСJlОТО

М!?('О,

1\:11.'1'0

отъ

си

похапваме

чигата

И.НI отъ

О'ГЪ

Вlcyc

н-RIСОЙ

Фа-

.

зl1.нъ.

А П'Ы;:Ъ 'ГЯ il1;маlllС нито ГрИВlIIf, пи'го украше
1I11П, въобще нищо, ПРИ вси<що чн обll'fашс извън
P(~AIIO МПОl'О Уlсрипнmllята !l

MIICN!;IUC.

СС о О;!ССШI.II!t. ЕДIIlIСТВСIIШlта

неЙllа

че саио аа 'Г'ВХ'Ь

Л!l)'rта

б'!Jше

Да

Cd хар,·сва, да п.\'lшява и дn, възбужда aa!llН~TЪ.

.lI.el'(.;a-ио-.лСГlса тя Ilр'}о.СТ:1I1Ж· Аа 1I0\Jt.щава СДПII

СТВ(ШIЩ'l·!t

U1>CllU'l'illla

Clf

ДРУI';\р[са,

богата дa~la,

въ е,,1II1Ъ И:.LШIСТI1lJЪ,

съ

lСОЛ'ГО

1I то З<lтопа,

б

IHIle

защото

оперaJ

ньето имъ съ

условие на

гltраш~ии,

И)I

ратора Нlшолай възлага съ това иа Анетр
ския Императоръ тt.жкатft длъжнос'I'Ь еам'Ь
нам-Ври ср-Вдства <за вапазваньето иа saeT]Jttu
nаНЩI'l'i> интересси .•~ ОТl'оворъ на тал нот
билъ, че ахи sаН51тието на I\няжеС'I'lш'га,

мнt.нието на Авс'грня, е IIОnОДЪ 1,'bJ\l'), Bok
слt.днало, че ЩО:\lЪ се нсправдиятъ т:В о

РУССIСИ

ВОЙСI,И,

спрш.гЪ вра:ждсбll iJ

ще се

,цt.Истnия. Затуи задава въпросъ: пъ СЪСТ(

ние ли е АВСТрП51 да rapaH'rllpa '.гова'? -

въ над-Rясдитt.

за

евоитt.

,цt.ленъ СРОI~Ъ или IЩТО свървва испраздпl

.llIIМИ,

попе

щото PYCCI':!ITa

по Дунава 11 ПО-СI;;ОРО да очисти юшжеС'ГJ1а
Еато про,цължава да ги занимава на Ш~ОП'

всiисо посt.щеlIИО

и

усилия.

раСПрОС'I'ранява

i
постоянно бъ.шуВаше само за RlСУСНО наредеНIJ сало
ни и приемни, Оlфасепи съ Сlсжпоц'!mни псточни 1се

пени

'Гя бъше ОТ'Ъ Т'Взп хубавици моми, които без'Ъ
С'Ьмнiшио по погр-БШlса Jla СSYiдбината сж се рОДll.llИ
В'Ъ СllРОIl13ШИJI.Rато нt.маше зестра. та нt.маше п
lIадi;жл а да привлoRчо пt.lСОЙ богат'Ъ знамerшт'Ъ мжжь,

нито Д~lже да нсправдне Влахия п Мо.1До
I,aTO 1I0став.ялъ, че ги е зане~'1Ъ за гapaH~

е,цно Bpt.Me, но Портата 'не приела, I~aTo сж
щеврt.мепно О'ГЕазала и на явната (за прi>д

стt.г,у,т'Ь въ С'l'олоiIе,г-R до вратата. Нсй б-Rхж посто
янно па ушt ГОЛ1ЩИ са.лОПlI СЪ ctapobp-RАIСЮl fСОПРИ

ОТЪ riCП де МСIIАСАПА.

Царь НИI~олаи по пикой начщ

тересси на Гермаппя въ lIолптпчеСl~О, ПРО!!II

,

н А КИТ rЬ.

приела, по

не се е. съгласилъ на IIПIШI-:IШ пр-В,цложеnl

праТIЫЪ сы 'l'айна ]\шссия въ ЦаРИl'ра,цъ, че
е ГОТОВЪ IЩ помощь съ флота О'ГЪ IO:жпата
часть на ГГурция, както сж били договорили

т'U.я Mt.cTa, rAt.TO Христосъ е проповt.двалъ I се ГОnОР51ЛО С'}, СНТУСИШIМЪ,че ще се свърши
па хоратЯо миръ и братска ~lюбовь j когато по
Турцин, че Щ{} Пollt.ЗfiТЪ въ Царпград'Ь и ще
мисли, че се I,аратъ
ЧЪРI~ВИ
за първенство
поставя тъ православенъ кръс'Гъ на храма "Св.

ПОДJIиеТНИRЪ

IIОl\анИJIa е II Пр)

патриотичеСЕИТ-В чувства на БоеIШ'И Сърбия, I Портата OTI:asaol'Ia да го прие~lе безъ Ш:l~I;'

та, че РУСCIШ воiiСIШ вшнщ'l''Ь

во,

ИСКЛЮЧИ'J'елно

на :мирътъ,

сия I~ы\1ъ поср-В,цнпчество Il 'Гli,ЗИ пос.l'БдIl8

като

св'hдения. ТЪ1\МО въ Bpt.MC па тия прt.говорп,

СТЪЛЮlOвепие,
:кассае

новление'1'О

върждение на ново Априлскии договоръ;

."ISY,ЖJШВИ

Май: подадена е била PYCCI~a нота на Порта

се

ти, <JaeAIlo съ Англия и <l>ранчи.я, за ВЪВС;

ласието на Народното Събрание ЧеРНОГОРСIШЯ

имало

RО.ято :може да доведе Фравциа и Росеиа къмъ
та

въ EHH~eCTBaTa, п )анида е I!сеВ'Ы:lМОЖНИ ПРОI

лия, АЧСТрllЯ И ПРУССIlЯ прt.д.lOжпли на р
сия слt.,цующит'В условия ва пр'вговорп:
CI~OPOTO очистнпье iш Еняжествата отъ Р!
СЮ1 ВОЙСЮI, утпърж'дение реЮ1ГIIОЗШ1'Г'h n~

Англииското '-,:правиrrелство

л()гъ) миеси4'l по еnятитt. l\:!'heTa. Почн"ьли еж
воепви приготоnдени.я въ Росеия и Турцин,
'It.XBOTO първенство на ис,токъ. Всичкитt. пра (18б4 1'.), а АНГЛШl и ФраВЧИ51, като не удо
ва на православнитt. ЧIJ-ВВЪ това сж наруше
бр.явали ПОС~ГSY,II1Ш'I'а на l\аря и об.яв.явали, че
пи п дздената отъ Султана ,цума не ис"· тои нарушава Аl1рИЛСIШ.я договоръ, съ I~ОЙТО
пълнена. Росси,и ве ще се хваве зяо ()Р,iыкие, се нарушава, I\1>Лt'стьта на Империята пра
по са1\l0 приспособ.ява по-бърза система". На тили ваповt.,ци ва еiЮllТt. ф~'10ТИ да в.тВва,гъ
"наистина

пата, даже lJастоявала прt.дъ ,Портата да\

влиза въ бои, Nral,аръ и да вл-Взатъ PY<:CJJ

HeBt.pBRoI'Ia въ бol'1изостьта на тур?ко I ва материално обезпечение на 1I('.l~аIIlШТа I
то паДRние, Царь Ншюлай: е прибаnилъ, че . Прt.дъ ,lJIIАЪ на топа упорство, ФрахЩIJЯ, А

()тъ ВптлеемсюJЯ ХрlМЪ CSY, пр-Ьдадени на ла
тшштt., - фактъ, С.'Ь :КОИТО се удоеТОБt.р.ява

товЯо АВГЛИИСI\ИЯ

СоФИЯ"'1 Австрия се старала да отстраНII в(

Авгли.я

,!

Ha,k ПОСд-В Typ:ц~:~ ~рибt.ГНЖ~'1а къмъ по

Царь Нш~о~аи

р-Вшение да се въсползува О'1'Ъ обето.ятелства

на

(Пl1jО ДЪ.llжеl1ие.)
-.

че да глt.да на това,

ското) не е

вси ЧI<О, което може, и Австрия е l\.IlъЖllа

ЩИ~lа:

-

"

"а Дzржавата.

"!'ан годияа аа

.ьрои: и--}

ЧЕРНО МОРЕ"

Ik.1'

u огорчавашс живота. 1'я (Т,ТАI

ше по цiJ.ли дни отъ жа.lОСТЬ ;щ At.TO ~e е llз.\!а)l~

си и At.TO не с богата.
,
Едиа вечерь сыlугът'ъ u се завърн,у, у ,\o~al
необикновеЕIНО весе.лъ, lсато държеше СДIIН'Ь го,,];
ПЛIНС'Ъ въ ржЦ'l,т-R си.

-

Те6ь принад~-RЖI1

'1'0611.,

Р'нче

'l'oil.

Въ плика се нам'];рИ с.л1'днята IIОIшна: nMnt

стрътъ на Народното IlPOCB-ВЩСШIС
га МОЛъу"Т'Ъ господина и l'ОСIlож:а

c-RтЪУ..т'Ъ на 18 .я:нуариЙ
кжщата на 1\:[инпстра".

вечерньото

За го.лt.АlО очудваньс на
Х!lЪР.ли ЯДОС3\I0 ПОlсаиата' на

-

JI

неговата cъ~

Jlоисе~.лОВIl да

Мi\;жа,

за6ав.lеlll!е

ху6аЯЗТII ~

IIfaeaT:t.

Ахъ, защ() ""11 е 'гова?

ИЗВИНИ ззъ Мllс.л-Rхъ, че Щl) сс аар::цва
НII1C;>,;'Д-В не иализаш ь, а срга ти се прiJдетаВiI I
lсрасснъ с.1УЧЗЙ! Не МОЖ,'II1Ъ нито да Сll Пр'I;,~сТ:IВU
прt.зъ 1сакви lliY",ТИЩn' tp-ВбваШ,J да АШIl8i, за ,\3 6!
покаllенъ, Всiнсои IlСIЩПlе .,а е ПОIсltIlСНЪ, а П \ 1,1

менпо за ЧИН06Н1ЩИТ~; НllICОЙ не Мllс.liШlе,

ди!tlъ таЛ!ъ цiМI1JI оФuцна.ЮIIЪ

-

lН"

св-Rтъ.

НО lЩIСВО Аа 06.лЪкж за веЧl'РИН1сзта?
За '1'ова Н'ящо на ГОJНСШI IIliМЮ, пе бlаJlС

дошло юi ума.

-

М·)же онона 06.11нс.л0, р'нче Toii ПО p-\;IllII're,:

въ lсовто 1I0,~~Щ щаш ь 'хоатра? То u още хуба~v"

ЧUПО3l1l1IC'Ь'ГЪ AIЛ'Ысu&, ItaTO ВИД1"

че ,,,ева

Сгр

"ЧЕРНО МОРЕ"
~IIе на туй, Австрия се спораr:умъва съ 'Гур
Ия II, тъкмо ]\:Оl'ато РУССIШТЪ ВОИСIШ СС БШI'

'~ подъ Iч)':lШОСТIlТЪП&. СlIoI"1истра, праща НОЙС-,
~Ti; си СР'hЩу PYCCKIITi> и единъ пра'ГelIНИl\:Ъ
, главната pycclca ющр'гира (24 IЮ"I1Ш). аn..да
rСТ1iiШlYiТЪ КЪМЪ pycCI~aTa граница,

На К Ав

устъ рУССКИТ'h lЮЙСЮI очистили l~HH~CCT
ата "по стратегичеСIШ съображениа"; но вече

?раНI~ИЯ и Англия сж били под'!> Сев;\сто
МI>, а ТУРCIшт..в поiiСЮI па р. Пру'гъ. С.JI..вдъ

:аданьето на СеваСТОIIО.''Н>, повий Царь Але:к

андръ 11 приел1'> JI1ИРЬ па сл'hДУЮl,ИТ'В 1'0,..в.долу основания: своБОДНО'ГJ плаванье но
(унана И Черното море на ТЪРГОПСI\:ИТ..в па
lаходи отъ ВСИЧI\:И начии , I~aTo за поенни фло

'и б",ДN,ТЪ

ватворени на ВСll'Н~И'ГrЬ държапи;

[реТeIщиит1I на Россия, да ващищана Хрис
'ШlНстното ВЪ 'Гурцин, УlIнчтожени; ПСИЧI\:ИТ..в
~ържави ~JaДЪ.1женида пашжтъ незавнсимость

~a иц-Влостьта на 'ГУРСIщта щшерин и пснч
:и 'спорове, опасни за мира, да се подлагатъ
[а поор-Вдничеството па Европа; за защита
[а

Християнството ее взело щ~тъ

кия ферманъ,

I~ОИ'l'О се пршшалъ

0'1'1'>
съ

тур'

важно

наченне; отне.'щ се БессарабllН отъ Россия и
е пр-Впорх.ча.10 на Турцин да се съгласи съ
rаЦIlоналпото

fBa

стръмление

на Влахия и Мол

съединението имъ. На посл..вдньето би

31:1

дата.

Ипат;:ъ

11 винарстnото

би

3

запуст..вло

е възможно да се събира- на едно вр..вме и да.

НУ~h:ДПО е да се обърне сериозно IШlша

б'Yiде шщъ добро виноз;.'О, ,~ащото едното гроз
дье би mi уар'ВЛО, а друго -неузр..вло. Неузр-h

съвс·В",rъ.
пис па топа наше

нроиан'hдение,

праВlIтедство'l'О

О'l'варянье

съ

I\:урсопе

OT/I,iblIIII

IcaIC1'lI

отъ

по винарството,

'ГЪЙ И отъ

на .lозьнта

и

на

ПРОИЗВОЖДaIlьето

IIРIlдава на

виното киселина и

го

ВIСИ

.,юш'], ~l,у,хъ -бОolт1сть па>'гроздьето-и паICЪ

разна.:ш ВШiОТО. OcniiHf>;j~oBa у lIасъ е ост3.

t:ЮШ'l'..в oI10Ш1рИ и IШШ1рtl ва по-доброто о'ггл'hд
ванье

лото

селяна, а IIIJ'hзрnлото се распуква, придобив&

на lll>аI\:Тl1чеСI~И

на

HX,JIO обичай отъ TYPCI~O'вр..вме да

се

почва.

вн:усни бъли и ч('рвеllff вина. Ний, БЪЛl'аритъ,
IcaTO СТОЮIЪ въ ВСIIЧIСО п~-долу отъ J:1JВРОП:1,

д1;.1~1 отъ граДСI\:ОТО управление. У насъ

Jlмаме поно ТЛШИ

о, у насъ Иl\Ia и друго п-Вщо:

взе~шш:\ н

JI

В'ЫВIOжностъ,

да.

1'0ТОНО ИСПlIтанит'h

I

способи и да ГИ

Ilриспособнваме

Само едно п..вщо: тръбва да

набираме

въ

Европа

у

насъ-си.

Cf:\ има воля, же·

."IaШlе да Cd усъвършенствуваме, а не да би
'ГОЛI\:ова недов..врчиви и да се придър

Ba:'rle

жа:\1e

въ

опая

праI\:тика,

пъ паС."1ЪДС'ГВО

КОЯТО

ви еостанжла

отъ дъди и прадъди

и е

ЖИВЪol1а своя в1шъ. Не ще съмнъние,

0'1'-,

че то·

гавашпата праl~тика е била ва пр..вмето си
най-добра и: единственно умна, но I\:ОJШО нови
УДIIШ1телни леснотии изникн;у,хж отъ тога

II

ва до сега! Нищо друго, освънъ да изучва:м:е,
I~aI~Ъ правьУ.тъ епропеИцит..в ТОЛI\:ова хубави
вина, та ги продаватъ по 10~15 лева OI~aTa.

AI\:O

ниii иожеиъ да въздигнемъ' този

lIыI:ъ,' ще Иl\Iaие доста
IШОlIОllIИчеСI~О

голъ:и:а

отношение,

поми

ПОДПОРI~а

пъ

ващото пинарството

гроздобера въ шшъстенъ' день, I~ОЙТО се ~:)llp-h

I~ОИТО

СЪ()llра .1.0В!>ето, тръбва да си плати

. . _

ще си
вергия:

та, Iшar~ъ или не му се позволява да

влиз&

въ лозьето си или ще му се разпаса 11 изла
га гроздъето,

ДОI\:ато изi'ние

и

повр..вди

съ

вършенно . . . Безбожи,е! H~aTO че неИСlIЛз'
щаньето е отъ ПРИЩЪВI\:И И не ,може да С6
почаI\:а стопанина да прЬдаде и се сдобие съ.
пари, т. е., да си израБЬТII пиното, та да П6
съсипва това, за

I~oeTo

ВР'вме

TO.'lKona

се о

...

трудилъ

Когато се опр-вд..вля nр..в1\lе за гроздобер'Ь,
тр-Вбва поне да се внимава и добръ изучв&
периода на пълното узръваньена всыии видъ.

гроздъе, lIы:ъъ е'гопанит..в тръбва да събиратъ
само узр'hлото и да чаl~атъ неузрЪлото. Bp-h-

мето не се свършва:

гi:юздобера може да се

продължава и: до м Ноемврий. Има една на
YlCa на распознаваньетt'i' на узръваньето: на.
BciiI\:a лоза, която има узр..вло гроздье, трhб
па да еж уn..вхнж.ли, пожълт..вли ~'lистата. 'Гжзк

й противни само Портата 11 Австрия, по причи
[а па със-Вдство съ Унгария и пъспитанието на

е едпнъ отъ сигурни г..в поминъци въ нашата

\11

Нашит..в лозари, Еога садБYiТЪ лозье, ни
I~акъ не обръщатъnниманиена туй, че раз
НIIТ..в видове отъ гроздьето тр"вбва да сж на
lI1иратъ по о'гдrЬлно и' даже всъко лозье да
бжде само съ единъ пид ь гроздье, та да има
11 пино добро. Лозьята у насъ ~ж въ пъленъ
безпорндъreъ: ;въ едно лозъе ще на:м:..врите раз
БЪрlC!lНО и МИСI\:етъ, и маврудъ, и б..вло гроз

по-рано, но не бива тъй слаДIщ.-Узр-Вванье

дье,

то на гроадьето

?Оlll,У,НCIСИТ-В младежи въ фреНСI\:И революци:он
стр-Вмленин,

'гвпето

I\:ОИ'ГО

заплашваШI

на АВt:трий.CI~ата

Iътъ се подписалъ па

спокой·

Монархия.

18 30

Марта

- Ми
1856 год.

(С.лi>два)

ВИНА.рството.
Намираме се ПР'hдъ гроздоберъ и длъж
"{ость ни е да Iсаже~IЪ IlrыIодI~оo "уми

върху

[~ъзможно по-доброто произвежданье на на
IШIТ-В вина,

I~aTo

ПР-ВСI~ачаме

правилата за

"Рбро'го ГЛ':lщаuье на ЛОЗН'l'а, за дn можемъ
1;а бsY.деl\IЪ полезни въ нуждпото прыll.. Дай

,;оже ЖИIЮ'l'Ъ-IЦfJ дойде вр'вие и на.iозьята.
Едно .отъ haii-ГОЛ'hми'г'в БОГ~iтства; съ

11011'1'0

е награДИJIa

природа'Г.t

наша'га

зема, е

I(инарството. Въ.lгарин е една отъ' наii-сго,л;

Jи'г-В страни за произвежданъето на виното:
I'оплия I~ЛШШТЪ, ум..вренната

зима,! дългит..в

'~еЗАЪ~I\:ДИН прrЬзъ л..втото,n.lрuвитата, песъч
и прч. почва, I~oa'ro се ср-Вща

l{llBa'ra

ПО'IТП

1e-ВI~'YiД-В изъ ШllрOI~И!..в прос'гранствh по насъ,

1ii Haii: драГОЦ'lшни услошш за процъвТ.яванье
'О иа шшарството. Това I~aTO че се съзнава
,lJ.'ъ нашия: в ЮI.I<:Jll.'Ш,LI;Влецъ

, защото заб~Вл..вж.

:а се едно разшнрочение на ."1О<Jьнта пъ I~HH

[(еството, па и обраб()тnанье'го на nипо'го на

хубава зеия.

ВI\:УСЪТЪ,

:'0

се

е

съ оноnа съвършеl-tс'гво,

ДОСТИГНiii.l.О

Бо'е

пъ другит'в "държави,

Jашнн българинъ произвежда випото съвър

(спно по праl\:тиченъ

lШЧIlIlЪ 'и даже първо.

Iитенъ, но има и в'I;рпа сътрудница -прuро-

IJLаче. Дl3оБ СЪJlЗИ, като иаргаритъ, се търв:у.лнжхж по
~ицето и,

-

RalCВO ти стапж

f

попита ]ж той

уп.лашепъ.

Жена иу МЖЧIlО иожи да се успов:ои. в,ато от·

,рИваше сълзит:В си,

TJ1

1\;11311.:

Н(: МОГsY. да те разбврж. Азъ нi>иаиъ НIшав:

-

10 об.л:Вв:.ло и Н1Ша да ИДsY. па l3ечершшата. Подари
)и.лета на П:ВКОГО О'l.'Ъ прилте.литi> си, в:ойто по.луча·
!а по-го.л'Нма зап.лата!
' }'

-

.мОJlЩ ТИ се, И<1ТИ.лдо, иродума той, -

~TpYBa едно при.лично об.л:ВIМО, съ
да ОТlIдешъ на Bet1~pIJJ!lCUTa?

lIa

1соето

Gи

1СО.лв:0

ltIUЖ

а\:евата Помис.ли llE1COJl[CO врi>ие, 1ШТО броеше
би струна.лъ и.лат:ьтъ, II ю~то

на уыа си, до ко.л1СО
виждаше, че ы.у,жъ

е готовъ да жерТtlува, каза

:
Не зиащ точно, по иис.лЫ'i, че би би.ли ПОТ

сраыеж.лиио

-Б'" -

u

р. они 40И Фращса.

НещаUТНIIJl и.у,~:в:ь поб.лi>днi>. РОIС.ллт<\ би г.лът

Нж.ла ВIJIJЧIЩТ:В спестени пари за 1СОl11'О J/с[,аше ТОЙ

Аа си Т;:УIЩ едпа пушка. за ла'Mo~ce прi>зъ .л1lтото да
&J.3Jl:Взе съ Прил'rе.литi> си на .ловъ.
!.'
- дОбр'н, продуиа той р:Вшите.лно., -

Щf:J TII
ДR&IЪ 40и ФраВJЩ, по хубава РОIСJlЛ да ти ошuщтъ.

Аеньтъ на вечеринв:itта наб.лижаваШе С11:0рО, ио
Г'~a .А.оисе.л.лъ бi>ше на~Ш1.лена, недово.лна и бвзпо
~оина, при БСI1ЧТ;:О че рОlс.ллта

-

па вр:Вие се свърши.

Во.лна ..l.И си ?-попита ЬYi. Мil'iЖЬ П.

и

I\:ачес'Гвото

пжть,

па:и:ить,

тамянуга,

11

TOBi\ МIIОГО влияе на
и трайностъта

ний

ще

'i'УI~Ъ

на

говоримъ

l~ога ще разглъда:м:е

винарството.

пи

другъ

,,10зарство'го,

споменува:и:е

а не

това,

само

че

захарната

листата,

нишаста

въ

които

ИАе

отъ

въ

гроздьето

самото

начало

отъ

се

с-ь

срnдотоqва.

Споредь това, недобрrЬ праВБYiТ'L

оuин,

кжсатъ

които

листата

ужъ

за

тварятъ гроздьего пр-Вдъ сдънцето,

зрве

ПО-СI~ОРО.

Гроздьет;)

да

наистина

рас

да у

'l'J.

узрnп&

по насъ се разбира

'.гвърд'k

зл'в: едв 'lМЪ гроздьето '.' почва да сладни,
v
нии

почваме

~
гроздоосръ.!

'Г

ова

е

щ'по виното отъ таI\:ВО3Ъ гроздье
П'ьлното узр"вванье

се

за-

бива сла

бо, подно, CI~оро се вюtсва и не е за
шш.

и

L
пр.liДно,

ТЪРГО

распознава

п'n

l\:ОЯТО мо

IO,I\:Ha Европа съ aaxapaj;;up?; -- единъ nидЪо

же да повр-Вди виното и при най-хубава гри

и нструментъ, I\:Ю\:ЪВТ<;' ,е, ,еПИРТОl\lnра, съ коа

:;,ка ~Доброто вино може да 'llзл'взе ()ть добро

то се опрnд..вol1я силаТ'!'. . . нit спир'га пъ l'paAyclfll

гроздье,

но защото у насъ не ще се на.лавя:тъ с ь та

като една отъ главни'г-В

а

I\:ОЛI\:ОТО

и

на, наШ[l'г"h лозари,
на едни l~ола

да

и:

l~paTI~o

се

Bp1;\Ie

IIриqиаи,

е

проста

Т.У.3П ис"ги

че и винари, Нfнрупватъ

nCiiI\:aI\:BO

по, прrЬЗР'Ь~l:О

гроздье:

МУХ""1ясало,

КlIеело,

и:

оплаrща'гъ,

ВСИЧI\:О вършемь по нашему)

ниа YI~:13BaMe на

по-сигурниг'h

едно

ПОJнавааЬ8ТО на

узрnлота, ГРОЗДI,е. 'Г'Ь сж:

сл-Вдъ

че

I\:ИlЩ ТО'IНОСТИ и

I\:opa-

вино"го

се

признаци за

зачервеното И""1И п;адифя:ното ЛИ[~8 на

ПрЪ'I

ра,mа.1и.'10! Да се сади лозъе' съ еднаr\:во гроз

]~[],'Гa, с:nщl) и заl\:оравhлата; Ж:lдавата и: ТП'ЬР-

дье ияа това добро, че наедно расте, цъфги
п зръе, еднакъвъ ВI~ycъ дава, и на. едно вр-в

д L чеш\:а,

lI10же да се събер~ безъ да иагнива ИЛИ
педозрrЬе, а отъ туй става виното ВI~YCHO И
добро.

ПрИГi.iрЯНI.ето

1\18

Да дойдемъ до ГРОЗАобера,
Важно е 'гвърд'Ь l\ШОГО да се събира ГР03'

зелэна,

на

а на

грJ3J;ьето,

I~рая
на

па.з;а.тъ ИДИ се ПОВрВЖJ;ать
слана,

градъ,

с,ьщ:ютвува:гъ,

отrrа'шvТО'

'ТЪМEIО'I~аф31IIIНflа,

листата,

,

~

I\:OH'l'O

I\:ОИ1'О

оипа.

още

чес'го

и

lIЖТИ

безъ' врвме

отъ

и затуй не всnrсога морж'гъ
ю/га

признаци,

маr~аръ

вр-вдъ за добрОI~а'IествеШIОС"l'ьта

C1blIOTO гроаДЬ8 п Ы\: ь,
бю!а chBcn1Ib бистро и

да.

И

пъ

на бжд<Yi.Щ(}
I~ога lIaПЪЛllО>

то вино.

дьето когато узръе Ao~pB. Ar\:o гроздобера не
стане на връмето му, ВСIlЧI\:ИЯ трудъ пр..в3Ъ
л'втото З<1 ОТГ.1'Вдваньето налозье'го отива на

да'гъ вътрn с-Вмсната, оть

пусто

пъr~Ъ прахъ 11 кожата му бива маГI\:а и тъп

Отъ друга страна пъкъ 'у насъ, I~aTo

ШIЮlе лозьята си съ разБЪРI\:ано

гроздье,

не

- ЛАЪ ltIе е, че н1>ltIаltIЪ шпсающ ув:рашенин, ни
то СВ:ЖПОЦ1ШНИ хаиыlI,' въобще нищо. 11 iнщ да II3
г.л-ВЖАамь до бр'!;. ПР1;ДПОЧllта~I'Ь Аа нс ХОДIЖ. ни [С <"ьд-В.
-ОlСРI!СИ се съ жшш Цt!'lпщ Uera сж тамамъ па
мода. За десеть Франrщ ще ииашь 'I.'ри хубави 'l'рЪН
д1tФи.ла.

Но

г-жа .it.оисе.л.лъ не

ыо~:в:еше ШШl\rсъ да се

УСПОIСОИ.

-'-

u
ои,
]с.tетни[сътъ, стоеше съвсоБмъ очудепъ,

гроздье,

ното. Но за това

fIYB,.I,Ba, JI11шаръ още незнаqително и още дол
ю въ сравнение

черно

11

и сарж чубукь и' прч.

наука се основава, сiн5редъ У'IеНиТ..в, на ТУИ ll

Не, не! Нищо не УПИЖillJa то.лlCО3Ъ, 1СО.ШО-

то б:Вдностьта вср:Вдъ богато O[CII'I'~lII{ даltш.
И тя ПОСТОJlнствуваше на TOIJa.
Най-сстн-В ltIжж'Ь
J13ЩIIЩ paДO~THO:

u

в,акъ не мп дойде от'ь AaBlla па yltIa! Иди

-

ири сволта ПРИlIте.лв:а. l'оt:IЮЖ:J. Фаll iЮС'l'Il,~I-'С'J> И 110искай да ти заеме н'IЩIЩ'I,Н'Ь В:].:'::I'1''I>! IIРШ1те.\U'ГIЮ

..

то ви е то 11':0зъ' О'1'даВliaШIIО,

Щ<I["

ltlL!Жt:ШЬ

да

u

ПU

llСlсашъ.

О '1 11 TJ; на жената

CII'klll.nX,Y. от ь рздос'rъ.
- Наистина - 'l'O,la ~111 [It) Д )йдс 1111. у)!а !
На t'.л'ВДУЮЩllЯ ДСIIЬ '1'11 Д 1,,1 :'~'IIllТС.шо 1I0l:'БТII
ПрIlятеJШЗ'l':l Cl1 и и 1I0Н'lчш l:BO J ['О lI'еЩ'lt:'1'llе.
Г-жа Фаllреuтиеръ шшади 1I3'Ь СIСР:Ш:l
КУТIIЯ

CII

И,

1сато

JiVi

избере, ]соето

да гривни

Il

ОТI:IОРIl,

11

П(Щ:Ш

11

11

си

pllJfТfbllCaTa

елна
С!I

да

се харе l: на. Г-жа .!lОI\СtJ.l.1Ъ съг.л"В

еДIIН'Ь ги!-,,\:l1l Ь,

IIm';jll,m

тъй сжщо едш[ъ cK,nllf!l~IHltIlll'

съ 6рllol1ll1ШТII, а

бllllатс[,;а

[СрЪС'1'Ъ

СВ:.YiПОЦ'!ИI1Ш кам:ъ i!II. 'гн pa,ll'oI1 I~ж.\аше ВСIIЧЮ!Т k
зи шi.I':ИТИ пр:Вд'ь ОL'.л·lца.лu'го И, ПJ..IИ IЮИЧ[':О Че

u

(Н.

т ],се

YJp-ВЭ,

ка. Впрочемъ наши Hъ[~oa

добр-В се виж

гор-в JlIУ има тъ

мераI\:ЛИИ

харесвахж,

не исв:аше да земе НИIi:ОЙ:
сетН"l; попита:

ти

се

Друго н13ЩО lI1>маш'ь .ли?
О, да!' Ето иi't. избери си!

OT'h

ви:нарlI:

т:Вхъ.

Най.

НезнаJiVi кос Iцet

хареса,

На това отгор'}; тя отвори проБдъ гостешсата CII:
една хубава IСУТИЙ1са, изработена съ 'lер[!о IШАИ~
пъ в:оято б.л:ВЩtJше еДl1Нъпрlшрасепъ бри.лянтеt1ъ на
1СIlТЪ. На г-жа .!lОlIсе.л.лъ заТУ[I'fБ сьрдце'rо отъ I:май

ваlIье. Рх.ц-Вт-В u трi>перi>хж, 1ca'ro земаше 'l'ози ва.
ки'rъ въ рЖlса. Като си 01саЧl1 на шинта гердана, та
иопита бояз.ливо:
- Ще .ли ltIИ го иовi>ришъ?
- На драго сърдце.

Зах.ласнх.та ОТ ь радость,

г-жа

.!lоuсе.л.л'Ь

ГЪРIlЖ другар[сата си и, като ЬYi. Цt.лУllа,

IIp'h-

заl.l'rС'IС

оо

(J'Ь шl.lCII'rътъ у дома си i

И ПallСТlша 1'Я ироизв-Вде Шl в~черищсата и<r
пънредень сФфеICТЪ. ТЯ, бi>ше по хубава ОТ'Ь АРУГИтR
и п.л

j,1II1

вси ЧICIIТ'Н ltI.v;жъе.

Вс"lн,:ой ШlТаше за, името и, ВС1;КОll: же.лаяше NIи б.YiД') пр13Аставенъ. В.ШЧК:JП' h ЧliнонНlЩ~ отъ МИIIII

t;TepC:THOTO

искахil'i

да танцувать

(JЪ

]ЮJiVi

И

самий

lНl1Н1lu'rръ и жертвуваше своето вшшаlше. !1аТIIАА,а
танцунаше пр:Ввъсходно и б:Вш~ унесена о'I'Ъ щастае.
T>I, 1C<.tTO ВИЖ,\аше поGЬдаrа на сволт,t хубость и II'Ь.\
НЮ1 б.лi,с'Ькъ на УСПБха си, не МIIС.\"!>ШС аа нищо ДРУ
го, ОСI:I'l;нъ за Ilграта. Тл б'БШ~ 110"rыIу..лаa пр'взъ Ц'k_
.л:!та т3i.зи JIОЩЬ въ щастие що си

ББше

спе'lе.л~

Стр.

"

4

еж прПВИlшл;ли да равбиратъ добр-В узр-Влото
гровдье, по не еж прившшЛ>ли да го ц'hшжтъ.

АIЮ И гровдьето ва юшо попр'hстои на "10B~

та, до I~aTo добр-n уэр1ю, С.iY,ЩО IШI~ТО П гроз
дьето за -nдепье, ОС7'авено нарочно на лозата
ПО-I~л;СНО,-у насъ ще има HaTypa.lHO ШО.lltnаи

(ЖО виио, а не I~aTo епропейCI~ОТО,

прим-Всено

съ захарь и спиртъ. 3аб-Вл-Вжете. че въ Ев
ропа, напр. въ Франция, вината бивvатъ

тественпо по-слаби при всичката

ес

наи-истън

чена грижа за т-Вхъ, защото тамъ ЗС:l\Iята не

до тамъ помага, а все пат~ъ ФРaIЩУВIIТ-ВИ:МtiТЪ

,. . .

вина: бордо, шампаНСIЮ и пр. ЛJШЬОРИ, които
,

.

с:сжпо-скл;по П,,'Iащаме за да пиемъ.

AI~O нашит-В винари,

IЮЛIЮТО. ск.

мераклии,

БЖДN.тъ и толкова умни, да щзучватъ гд-n
имъ . е недостатыI,' нашето отечество ще 1\10же да напие Европа .
'
П~е продължи мъ върху събпраньето на

гроздьето въ ССЛ'iдове
дапо

бждемъ

съ

ИСI~ренно

желание

послушани, ващото всu'Ч7СОТО ис

"Уство иа доброто вииО е во С'lбuраuьето u иаста

,mваньето иа YBpt.7l0 гРО8дье.

земското ЧfllIIСКО изложение въ ПDага,

1891 Р.

па сноето

Bfi

селско стопанство и,

въобще, на своята Пjlомпш.ленность е твърд-В
Въ чехитъ виждаме

"промишлен~о

APY~I~CCTBO",
"селско-стопанско
общество' ,
"УЧIмища за рnшодълие" (дантели), "I~реДИТIlО
Дружсство",-нъща, които у насъ не

сънували

ССЛСI~ОТО стошшство,

. .

та IШДУСТрИЯ и прч. въ

еж

се

домашна

Чехия се нампратъ

пъ цв-Втжще ПО.'lожение, :защото ВСЪЮI Чехъ
:мисли, сдружава се и iпомага ва подобрЪние·
то на общото състошше, когато,

IJапротивъ,

у I1асъ гдъдаме пове~lO да се ма1\ШМЪ

. .

еДИIlЪ

почти

,

,

това подожепие ,тамъ

има

Пръдп нъщо мъседъ връме ьъ в.

у

IЩПТО 173 nро.lltиИtдеиии, 2 търговски п 3 пло
ВI~дбени' ApyГI;I 70 I~ласспчески и реални гим
IШЗПП' ~едагогичеСIШ 17, тзрговс7СU 27, спе, 26 ве.lltдемJ1ii.7l'Ч~с'kо-горсlcu 42,
ваиа.ят~аmи,
,
'Чuiiс7СU 5, РУАарСЮI 2, мувикански 92, aI~ушер'
еIШ, ТЪрГОВСIШ, техничееI~И, теологичеСI~И и
прч. Ра:збира се, при таюша училища, ще ви

рыжъъ и 364 въетшщи, OT~ RОИТО 119 поли

" Зор

въ

нията

11

.ловно

11 честность, нравственность.

сдружава

капитаJIIIП'I'1I -;;;,~.)ia te ИЗIIСlша uезуса с едно

'1' ова,

раз·

отъ осноnнп

тв сили, които I~РЪШЖТЪ дружествата. 3а да

Отъ насто,лщпй брой почвамс да даваме C!a~

по ПРОМПШJlеностьта
жимъ

на nр'];мс

НИ, н:ато ще се стараемъ Аас,

по нашата ПРОИЗВОАитеJlПОСТЬ

1~азваме пО.1ЗОВИТII'rт,

Jtесп.явапьето па ОТД-ВJlПl1'1'-Е пейни 1'.lOlIOBe.
Фин!) НСОВ()"О МИНII С1'ерстно

-

учи-

Ю1ща! Нашето население въ трит-В си :етвър
ти

(75

на сто) е землед-ВлчеСI~О, а нии имаме

само 2 зе1\r.1едЪлчески училища! Търговията,
I~ОЯТО съставлява ВСПЧI~ата влобn. на народи
тъ отъ настолщпи въкъ, у насъ

спи:

само

едно училище П1\Ш1\Iе въ Свищовъ!
пора~ща се BЪBpa~

жение: "млади сме още!" "Вчера едно-днесь
двЫ" , Iщгато Чехия е толкова стара и отдав

на работи по тоя пжть. Не сме съгласни, ва

оправдания
AI~O

1\IOже1\lЪ

въчно

млади

не сме

сме

дъца, aRo е "днееь двъ", не тръбва да чака
ме стО. Че и друго нъщо: Чехпя се развива

подъ единъ видъ поданство, благодарение
само на способнитъ си хора, а ний С1\lе сш;>"
бодни.

Нашето МН1Шllе е, правителството дn. 0'1'I~рие, да снабди и да поддържа в?>:СЬ7Си 07<р.;кг?;
по едно 8('JlUlfдl,.!t'Ческо У'ЧU.7luще, опло

съ

по

1\ющьта на дър:яшnното сыIровище,' било на
ОI~РЖЖВlIТЪ бюджети, било съ новъ нароченъ
данъкъ ва това подържанье. Освънъ това да
ОТI~рие и повече ТЪРГОВСI\lI II :занаЯТЧIl:ИСIШ
училища, I~aTo С'лiдъ свършnаньето на

тия

дЪржатъ въ l3алавяньето'на работа. -

Да не

.. .

на кю~

въ рШII

тоnа-е

равносилно

ЫaIша ApYГfi гаl",ШЦИ5I

на

я.бсоюотно

НII

ва наПШ5I помIшыlъъ

о

I

О(iЯВИ!IО 1'Ъ~

ва ПОС1'lЮЙ1,It"а н3. же.1'Rзно·ржl'lШ :IIIНlfП Софил.щ
ниItъ. 'l'ърга ще станс на 12-й t;ептемврий Т. Г,_
ПИIlIЖТЪ ни 0'1''1

_
сапи

просто

играll;IИ

то му IrОЛПЛИ

чс 'I'3МОIII\[Иl'!;

IIIYlIleHJ"

съ правос.ТШВНОТО

въ важни

HIt

и

:;j,1IH

Нilс~леНlIе,

отговяванье

н

НУС1'а.lИ добитъци, а lIъо(i/llе нсдостаUП.1И цраио
со па наСО.lеНИС'I'О.
"метство

IIlIиманието на 1'a!11

lIoJ1ilHHaMc

peecyвaT:I, (11"1. 01'Г() вора, ItОИ1'0 о

Да, най-н::шръдъ училища и пат~ъ

11 Аа

способи за разработваПьето l'

рия 1I търговия.

вото щете :зл(), защото нъма

че

често.

тичесIШ, 26 по землед-Влието и 24 по индуст

деи'Носmь

ПОДДЪРЖI1IIЮ,

пр-ВОДОJl-Бе всичr;~и пр-nчки пс yc-ЕТJlО, E~aTO IIз.l llа а !

нето

се

бира се, не е новость,

чудо

.
, .

чиЛИП1а

С,,1ЪДЪ първоначалното 'образование, продъл
жите,,1ПИ, подготвителни 214 училища,. отъ

fl'Uца" се говореше върху бмгОРС7Сата11РО.lllvut·
се

па

училища учешщпт1I отъ първо връме се IЮД

';'

и

равно

нашето а вемя на полвина отъ нашата. При

да стопмъ "l\Iлади".

Енергичната д-Вяте,,'IНОСТЬ Hfi чехитъ

примърна.

Чехия) има насел:ение

C8,1I1O

щот.о съ ТaIшва

11
провдигапьето

тръбва да се вабравя, че Чехия (ако ввемемъ

Твърдъ ,естественно,

По поводъ на "Кuатки D~Л~ЖКИ и евrвдtНИЯ BЪ,~XY

други.

Брой 12-13,
...........

ЧЕРНО МОРЕ"

върху 1'ова.

:НИС.1имъ. бългаРСЮiТ'fJ

-

читате.lИ ще сс и!

да,ТЪ ВИСОIЩI!очr

ния IIараи.lсItИ l'аlll.llШЪ въ Софии, Г, Д ръ ДаНАОНН
по IIОIЩ'I,Ъ HIt овреЙСIШЯ выlосъъ пъ 11. "La Bulgari
Като мн'Jmие отъ реЛИГIIОЗНИЯ

шитt евреll, ;J,Л:Ъ'ЖНОСТI> ни о

1'ателитiJ сн за по-пълното
рос'1 у насъ.

брои,

пр'Ь,1;еТ:lI3'lтел

на

.1;il го пр1;:l,а:~е}IЪ на i
ocn'fJT;lcHIIO на ТОЯ 81

1'ОIЩ ОСТnlШ Д<t

напраlН1МЪ

въ

J!ЩI

lI'IJмаш,е сегlt н ;1,0 CCI':t m1;c'l'O.--

110

l.lllШ<У.'l'Ъ НН ОТЪ 1I-l-БIЗСН1, с.l'};ДУIOщ~'Го:

_

»Н а 22_1"[ 'J'е['Ущиii вечеРI,l'а 1'. Дпмо А, Попо,
ПРОlсорора при ТУЮШI1lИI1 Ol;:p. С,У,;,\Ъ, C..1'R,\'}, llече~

особенно раС1!ОJlОЖСlI'Ь, ОРШlъ.1Ъ въ "Ш ППШОВО'!О RI
вене", CiJAlI;),.,Jl'}, ср,г,щу баJlКОIШ на ХО1'е.lа, rAtTO
на~IИраJlll

теJtШ1.

три Ilр'];:JЪ

Г. Поповъ

ДСПЯ

lIСIШJlЪ

l\ОШ.111 по\ЗошtзнаЧСНI! ~

отъ съдържате.1Л

за заппсванье на ПЛ>'ГIIIЩIIТ'l;,
искаJlЪ

ы'i

сл'ядъ

повторно

този

()тrшзъ

въ

па

I\tIИ!а:

а СJlт,дъ ОТШ1ЗЪТЪ, ~I

н;ачество

на

съдър:,r;атс.1Л

Пj)Q[;:УрОРЪ.1

въ

l\УЫП,

\,

че

е дошъJtЪ въ I~aXBeIIeTO ЮtТО частно .1IIЦС, 1'. ПОЩI

го заПJlаurва.lЪ съ< ПО.lIЩИJlта, а па туй 1I0JlУЧl!"тЪ~1
говоръ,

aICO

че

ДОНАС

IШIlгата.

Поех'!;

XOTeJla

ш..:I;:аJlЪ

и

съ

поJtlIЦ[!Л,

т, й той

(1'

щu

;\lоже

Поповъ)

ОТЪ, С.1УГlIlТята

сс

стая

за

да вn

Ю:tЧII.1Ъ
дn, СПII, ап

сJt1>днята го праТIIJlа да ИСШl отъ госнод::! ря и, С,
ЗЪ.lЪ

II

ПОПСIЩ.1Ъ,

съдържате.lЯ
хъра.

CJl-Бl\Ъ ыного ДРУГИ

Пос.1'Бдва.11l

(;ъ бой,

по TY1~Ъ

кахвенето
събра.lа

прш;азmI, о

стан, а ТОЯ ПОС.lт,ДНllii
заПJl::IIШШШJЛ

П::II;:Ъ

се прт,[;:раТIfJlО

ЮЩJlО

II

(:.lYГII.

съ

ВСIl'ШО,

Всичката

доста nшого .ilIоБОlI1l'IlIlI

ПОШt3П"тъ

nlY

ПО.lIIЦИЯ

з'nщото

Т.<1,.,ЗII

раепрао

на другня день

11

ПОПОВЪ с би.1Ъ пр'I'А~I'hтъ на граДСIШ 1I0BOl.:TII,"
НИlI Л jJ'J;ДaJЩ~1 е nСПЧli:U 'гова безъ Iсо~!сптарJIn1
па

г.

ДОIJПСIlПli:а

Закопа

СН,

шtто

за lIечата н Юl'ГО

IШЗlIЫЪ

да сме ПРИJ1тс.IИI

в'];рmше,

праВlIтс.lСТВО!

'J()

се CTapau. да има '1III!ОIШПЦII,

l;:()ПТО СЪ

AelIIlc

въ

да

еъздаватъ

PC(.'HPI\,T'],

по,1

CHI)\,T')

Jlасе.llЩllето

Ю!

пр'I>Дъ настоящата I~OIшуреRЦИЯ отъ всыIл;д-n..
Ето Сърбия ва ПРJJМ1>РЪ слъдъ ТО.'н:ова години

ИСUЪJlпитеJtит-Е

отъ

разГ.lt:ЩJ,.алъ :МИНЖ:IИП чеl'ВЪр'I'ЪКЪ въ IIЛОВДИВСI;ИЙ~

подитичеСI~ОТОСИ са,ществуваньtJ.

на законит1> НИ.

В,~инъ шоБОlllll'енъ процессъ по

-

печата C~

има ШШСI~ваната чеСТIIОСТЬ въ подобнп рабо'I'П,

Сждъ. НИЙ се пад'fJпамс, че наШИ1.'t сждии сж се 3:11

ТР'Ьбпада

тересували

IСОИТО

U,УiДiY,ТЪ хорцта оuразоnаНII,

I~ЪМЪ БЛИЖПIlТЪ си Да поглъд

II

пемъ въ Чехия. Тамъ 8'3 души
граМОТIIП,

ЧСТК,ТЪ

Т. е. са1\10

п

17

отъ с'1.'о

еж

незнаIК,ТЪ

обществото.

на сто сж грамотнн, '.г. е.

У

Ш1

89

свопт-В

насъсамо
сто

3IIЮ;';ТЪ своптъ граждаПСЮI дл'ы[..:поети! Об
ра.ТНОТО! Въ Чехи,н 83 граМОТПII, fi у насъ
89 неграl\lОТНИ! Имаме лп право да ПСI~а~ю
сдружаванье въ парода, дО IШТО по-напр1lдъ
lIe го приготвимъ да равбllра наПЪ.lIIO защо

r

и IШI~Ъ бlша сдружаваньето

и

ршзбраЮI

HY~I":AHOTO.

това Il

шшрашfo!1И

чр-Взъ всеобщото вшшаllие
IlРШIТIIО

Па

ЖСПCI\'ото

и оч;дпаIlЫ~,

чехптъ

сж

Не

КОСТО е

Като сед~jичеlIЪ още

-

B1>CTHJIIC'h,

l'ЪПИЛЪ чл. Ч;1.

памъ Iilшакъ

ба

не можахме до сега

рилъ В. "nловдuв,," и (ХО пос.'It;I,НИЙ

сс

заНII~rавамс;

та

и

като новъ

В'};стникь съ HeM1tJlI,O неудобства пр-Вдстоеше и ПР:!:;k

стоп да се распраВЛ1\rс. Но, :шо нашпт-В читатеJlИ б'ni

Д.<Бтъ аю,уратнп, В-ВСТНИ1СЪТЪ

ще има възможность да

JlОПССJlJlЪ по.луОБJli>ченъ попита:
I\alcBo станж?
- Загубихъ БРИJlИЛПТПТ-В.,
- Кашзо 1сазвашъ? ШШlша ~IЛ>ЖЬТЪ,

па.пата, д;ь обовеТ1\, но наl~ИТЪТЪ нс се нам1>ри.

MaTIIJI"a

DIIждашс и

:щтуй взс да IIОДl\аЕIШ м;у,жа си ла 'ГрЪГП.<Бтъ по-бър
же за да не бn,дс заб'];.l'nзана отъ AaMIITi> съ богатп
т]; I.:ОЖУХ'1ста.

.JН,у,жь й панусто IЖ заДЪР;I\аию

ще

-

'l'YIC'},

па б1"lн·;). Jl1IJl-Сl.:ТlI·];

()ЪрЗ:iХ,У,

т'};

Ср·!НЦII1f.х,у,

"ъмъ

СДИIlЪ

АРШI;: ВЪ фаiiТnIlЪ.

']'0;111

Фаii1'ОllЪ ГIl з:щара до у лома IШЪ. Ы?ТII.ца
CTaJlT:J, без'!> да 11 l!Оi\УШ1. i\У~Ilща, по

тихо в.1·];;Щ въ

II(~ЖС съ евърllll'аlll,СТО
щастие.

II ы;ъъ

M,Y,~I;;I.

Ш1 б".ш се СIIЪрПIII

11 ('11

~1I!('.l'];r!Je

II

за l:I!OHTa работн.

.IIИlIсваше

O'l'Ъ IIlIIJlта й.

Нс знаы•.. Ти пе си Jtи заб'}м-nжи.ш?

blo;l,C' би

об~;щаIЗашс

на

I~OI'1:TO

упраВJlС

lIочтеlIIШЛ

~11Iрвачъ ВЪЗlIаГjJаждспшi, обишtJtяше ФаЙТОIIIIт1>,

па

па

l,s\"'CO, той ОПIIтваше на ВС1ш,у,Д1, щас'l'ИСТО СИ, Д'БТО само

СДШ1.

IIcIcpa

отъ lIаl\'nЖl\а БJli,СIlувашс.

a~CHa му, съсипана отъ нещастието,

ItaTO

НИ~

името H~

HOCII

споя издатодI, 01.'Ъ самото нача:IО,-lIсичката

излиза ItaTO

;:I,R

ИСТОV~I

еи~ошtчеllа. Добрt ще стори в. ~n'l~'

да вид!!, I;;ar~ъвъ

търсеНIIЯ

Щ ~ o;v;,AC

рсзУ.IТа~

II ра'СПl1тваПIIН .•М

сел.lЪ се завърн;F, Прl1 ве'1ерь б.1:ЬдеIIЪ съ ххьтн;n,'
0'111. ВСИЧICIIтt тру ДО вс б'Rхж. напусто.
- Тр~;бва да IIall11lllемъ iIИС~IО на AjJyrap'>a
си, Iсаза той, II Аа й яrшыъ, че щшптътъ l.:C С по В I
ДIIЛЪ II е N1Аенъ па' 1I01lра1ЗlШ.
'l\ша ще Сllсчедtl)
Вр'lше.
.;10IlСС.1..1Ъ

A!1I;:TyBiHuc и тл ШtIlllса
'l'al;:a се мина <ОДПХ. сеДШlца. I:Ншаше с'ЫI!I~Н
че наЮIТЪТЪ съвс'.1шь б'Бше изче3НЛ>Jtъ. .;1011ceJ,1
IСО.йто въ едно I,"''''CO ВjJсlше устар'Ь, паЙ,СОТIГn заЯВ
- Не остава лруго, осв1;нъ да l;:yl1bl;' АР;'

На СJl1>дующпя день и двамата OTIIAOXd' съ!

Ы']'рll.1Ъ гердапн.
рсдarЩШIт'l\,

прtдниж;щ са)10 доНI

дифлпата I~YTI1i1lca, прн ЗJlаТllРШI:J,

ЧlI1I01l1l1IIСЪТЪ llз.l-Бзс. l\faTIIJlAa въ баJlПОТО об
.11>1'-10 с:hЛIli)', па СТО.Ш Il тл>по Г-ltдаше въ землта.
0[;;0.10 часа 7 сс зuвърп,у. М;У;:J;Ь Й. Той нс б1>ше па

ппс, въ

J;orltTO 7 11.'1.

паICIIТЪ.

да Haы-npЫ'i гердана.

На зараlIьта 'I'ОЙ, отиде дО OIi:РЛ>ЖНОТО

~л.'0i

l!ИЖД:\ ТlIърдt странно по причина, че .ШItОJШ е СВ!'

Нс.

"ОЙДОХМС.

нейното

ЫПТII,'Аа сп хвър.1II I1пы'I'ТIШТП, lIt.:t\I!ШР ощс
I\СЛIIЪ,I;Ь да се oг.1i;,\a въ Oг.l''!;,\U.IU'J'O, 110 ВlIсзаlIlIО IIрll
6.'-]."11'1; 11 ОТ'lашIO II:1BIII,.I. ':\lIUЫ:ШТОВОТО уr;раШС[lIIе

ROI'[,T()

др-Вхит-В,

Т+. ДRаиата се pJti;AaxK, съ с·грахъ.
.,10ПСР.цъ ца бързо се оБJl'hче.
- Щс ctJ БЪрП;)'" пакъ 110 пл>'г,л, пр'];зъ

НО хуйаВIIцата пс с.lушашо 11 бързашс вечс I1ЗЪ
стъ.lбllтl; 11 а l\OJlY. 1),(11'11'1'0 ее пам'l;рIlХ;У, па у.шцата,
ICO.1a пс памi;рIlХ;У. и тр1;бr.ашс ла 1IЪIJlJhУ, 1'1. lI'hши.
Р'];Ш1Т:.1.

растърсватъ

Фаilтона.

1\:0.1:'..

IIомрЪ;lIl,у ..lII и IIсзаДOl:О-llllI

си

- 3насшъ JlП пав-Ерно, питаше bl'. мЛ>жь Й, че
б'hше гердапътъ па тебе, I~opaTO напущаше caJlOHa?
- Да, l\ажс въ антрето го оправ-Вхъ.
- AI~O да б'Еше L'O ИЗI;'убиJtа по пл>тл, щ-Вхме
да чуемъ IIЗДрЪНКВUl1ье.
Трi>бва да е падН.<YiJtъ въ

По'ншаii, Iшза й ТОЙ,-, да не I1СТИНСШЪ. Азъ

I1ae~Yil'"

Аа

дева,

отъ ВСI1'1IШТ-В тoh:JH

1tIаТИJlда го ~ъБУДll, 'ГОЙ

Т-В се за.лОВlIХЛ>

01''1 600

п'вние оч;шваше

Това не е

13.

див"," защото, ОТЪ една страuа, показва ЧЛ. Ч;I. 3И 1
а 01Ъ дру ra и;шага, че се е ИСJЩДО наказанне СЪ rJ~
лева. Осв'Iшъ 'I'ОШ1 и самото прtСТЪП;IСШre,

да

enpt,
1

ОlЪ заItОЮ1 за почата, IШТО

беино по пашата ПРЬ~IИШJlенность, УВJI-Вчени отъ дру
ги тъЙ·же пнтерессни (поне споредъ насъ) раб()ти,

T'O.l-

нс съотв1;ТСТВУl3ашс на вс.ш[со.л-Бп

7

глtдаме lIШll пеi];опtрчино па съобщеНШШ1 на

възможно!

пата й РОК.JIЛ. Това, разбира сс,

И

съобщи.'IЪ за ПРОДЪ.'IJIШl3анr.ето на изд:\ваньето !I IД'j
7. - Право да си кажех

ше въ една отъ със1;днит'l; стю! заедно съ други Tp1ма СЪС'l;дп, на които ~кеIlИТ1\ се заijав.lJJвах;у" },огато
хл>, IСОЛТО ШIЮШЪ

;)

ВСИЧКIIт1> отд1;JlИ, [COiITO ОПР1'Д-ВJlИХ~1е за него. Оео

сърдцс.

зави съ една проста ДР'Б'

оБИItпопенни

ГИТ'Ь формалности по Ч.'I.

нс ё възможпо да даваме въ ВС1ШИЙ брой статии по

Е,\tЩМъ по 4 часа СУТрШIьта смис.Ш тя за 1,Л>
щата си. НСllншl: Мi)",:ЖЬ отъ cp'I;AOЬ нощь още др1>ые

I,E

01''1

му се оБНИНИIIЪ отъ проItУРОРСItШI надзоръ, че

:ВГЪТРЪIII.:н:~

пе

СЪ lIel'O, защото не е

Думата ни е за процесса на н, "nловдuв"," Нцате

IШ сто неюшrжтъ да

елiдопателпо,

ДЛ:Ъ~ЮIOсти I~ЪМЪ

козъ

Р,а 3 Н И

съзнаватъ споя liраждаПСIШ ДЪ,,1ГЪ I~ыl1ъ

отечеството

J1

хора,

съ пстър-

иисто

б Бше шtПl!l.:U,но B,Y,TP'l; въ IсутшIIщта.

на "аги

Той разг.\i

ЮIИ ГIl '1.,,]\' сн.

_

-

~ТI~раШСIIIНJТО пе е отъ мс'не, Iсаза. 'I.'оЙ. р&!

еЪМН1ШИС СiШО I;:УТIIЙl~ата е Iсупена

Най-сетн']; въ сдно ЗltВ'],ДСIllIС

Tylca,
въ Palais no:

наМ'.1>рПХ;h еъвс'lшъ прп.lI1чепъ герлаllЪ. ТЪРl'ОIIСI1~1
попска 4О,ООО ФjJашса
за 36,000 Фрашса,

'1',];

ГО ПО~!О.шх;r;"

лснл

II

най,сстн,l,

иы'Ь

го

О'l'ст,Ъ'

1'.'1. пе Продава l'срлаlli\ ~o;,1

II \ЗЪ с;ыцо J~р']ЩС сс YC.10J.lHX;r;" чс ТЪРl,()йеI1
ще е заАЪJI;I~еlIЪ iЩ IIрПС~IС пщ;:итътъ за iH,()on ~
назадъ, 31>:0 бп I1згубеIlIШ Аа се паыtрп Ао I;:ра Я
Февгуариil.

ВроН:

12-13

"

дttб1l" да даде обвинителния СИ актъ, за

да.

се

мах

ЧЕРНО МОРЕ"

РОМЖНСКIIЯ Ерадь е Тр'ЬГНЖJIЬИ сега е въ Венеция при

JJЖ1'Ъ съмиtнията и за да може по-положително да се

съ пругм'3.

нзучи 1'ОЗИ интересенъ СЖДЪ. Май съ закон'Ь за печа

сл1J;J;Ъ Д:Ь.1ГИ "ще ОТlще

lfeMa нма.'1Ъ 'l'ОЙ и обратна сила? П да не се спо
мевува 'l'H въ вего! 1I10же ли да бжде, да се ОСЖ:hда
нздм'еля ва "ПловДttб1l" само за 'l'yit, че не А съоб

'J'3!

ЩJfЛЪ, че ши продължава, издаваиьето и ЩШ НОВИЛ за·

JtОПЪ за печм'а? Сждъ-такова свято

IlрИСЖ,1J,S!

mtCTO-lI такава

lfe lItpBoMe и съжаляваме че "ПЛО6lJ,Uб1l" ие

даде 'J'ОЧНИ свtдtвил до

сега

попе за

заПОЗlщв3.нье

въобще СЖДИИ'J't съ ПIЩК'l'ИJЩ'l'а.
Цiмил В3ШЪ народъ знае, че въ Нратцз, при

-

Iшiiто ГРIIДЪ ,lIеnодрзжаемил 1I3ШЪ патриотъ герои
Христо БОТ]JОВЪ се обърн;v; въ прзхъ, се ВЪ2ДIlГНЖ

пзмлтНlШЪ. Ний ще опишемъ тол пам.ятшшъ
на ЧJlтатеJlИТ.:в сп въ едивъ БJlИЗЪ!l:Ъ брой, во сега ще
съо(;щимъ С31110, че ВратчаНСI\'ИЙ П Po};Ac-Бдате.1Ь ва Пост

Her.Jy

Rомnссил,
1I1iрli3J1Ъ

I,aI\:TO' ни

СПОРРДЪ
Аа

иска IJoI1I1 е

съобщзватъ

JlСЮ1JlЪ

отъ

еднЗ КрJПН3 сумма за ИСnJlзщавьс

отъ тзмъ,

nР3БитеJlСТВОТО

раСХОАИ1"В

по ,т

I~РJ,шанъетО му! СъбираJlИ

СМС отдавна е1l11;ТIШ по тол

паМJlТВИI,Ъ,

се

паАНЖ,.lЪ

да

устройва

•..•

отъ

1IIY

т1> при ОТЧJIJВ3НЬСТО

съ отговоръ

на въпроса: въ

IШIШО IшеlШО се е nОJlзуваJlЪ бево sаn.лаща1lbе пръзъ
вроЪмето на бптностьта си БЪ Нра'Iца?,13J1Ъ.Ш е безъ
л3ри J1lмета, ягдс'rа, черъ хайверъ, {СО.НСО, с вид1,.лъ
такива вJ;ща l'а:мъ, спаJlЪ ,1111 е, бсзъ да :му сс I1скатъ

пари за .11;fJlO':' 3а коньет-Б на I~аруцата му П.laЩ1ШО
J1II е lI-Бщо? AI\O даже се е ПОJl3УIШJlЪ, ПСП'ШО е дош
отъ TpI1T1; ОI;:ОJlПП па о[;:рж,га п то въ го.11шо П30
БИ.ilие. 3ащо ИСI;:а 1'. АНТОl10ВЪ 120,00 J1CRa II отъ ГА-Б
ги е взеJlЪ. 'га гп е изхарчи.ilЪ? На пстина не е

.ilO

хубаво, да се ГОБОрП J10ШО за подобни СJlучаи, но ВИЖАате,

[,ЮШО

ПOIсанва:мс и

правите.ilСТВОТО да не отпуща то'

ку тъп тпл lIарп, ами хубавенце ла провfJри. 12,000

.ileBa ко.ШО
- Ами, до

М;ЛНl1 общински УЧИJlиша ще зарадватъ!
като е приказката ва Ш\МJlТНШI'a, да попи

таме: правитеJlСТВОТО

9000

J1eBa,

то};

lt1JlТВШ,Ъ?

н:опто

ПрПС1llli

вид1;

J1П,

отпусТl;Ж,

.ли

H1;ICOIr

I,ж,д1;

сп;,

за помощ!>

тоя

ИЗПСI;:В8Ш\'I1I

peДOlНlocTЬ

II

1(01lшетснтность, не

сж

II'ВI,ОП М1;СТП нъ

Ыан:елонпя, паС('JlеШI етъ

РО~I;V;IШ

(КУЦОIJ.1Щ'IJ). .куцов,лаСllтi, ИС1ta.Ш ,11:1 (;е чсте въ ЦЪРI;:

.ш (въ ПП}JlJОJlll
пролов1>датъ,
че

Иnо

'rо.шозъ,

BJlaвзс

МЗJlОВIЩС) ДОРll J1IlЧНО ,1111 ШIЪ
poM,xnClcuii ЯiJUКо б/(J!о nРО1с.л'lЛIlО 01'0
11

чариград('l(U't!,

Туй lIапраВИJlО

nатриархо.

llасеJlевието

да

ез

щото работата ДОШJl:l до боп

възмути

и

до

ИЗГОllвапье

ГрЪЦЮl1'1; АУХОВНИ .лица отъ ЦЪрIшнт1;.

Високата ПОр'l'а 'l'ЪЙ сжщо пра'l'И:Ш на Сръб

ското правителство

HO'l'a, да произвежда СВОИ'l"fi манев·

ри наВЖ'l'рt въ зеМЯ'1'а си, а не на

БЪЛГlJрСКИТ'Ь

гра

НИЦИ, а, при туй, пратила и ВОЙСКII на срьбско-турClШ
'Ха граница.

На :м1ю'l'0'l'0 на IIОЧНВШИ![ rръцки llатриархъ

Дионисий \r, Дв'I;тt УПl'аnитеЛIlИ тtШ1' fla llа'l'рШ"рШIlЯ
'J'a с", събра:rи и изGраШI ВелеграДСI:ИЙ МИТРОПОДИТЪ
Доротея. Избора подлtЖII да се утвърдява О'j'Ъ Писо-

Jtзта ПОР'1·а.

посл1JДJIИ'l't шш1JСТЮI ОТЪ Букуреш'},

.!IОIIсе.мъ б'.hше наС.l'ВДJIJlЪ отъ баща сп оссяна

десетъ ХИ.llЯДll Фгюша, а другит-Б 'rр+'бваше да зnеме.
ТУRЪ зае ХJIJlЛДО, тамъ

О'l'Ъ

500,

другиго три .lущ\ора., При

едпого

псть,

отъ

това ПОДШIСВ3Ш.) по.шцп,

сношаваше се съ J1ИХR8рПТ']' 11 се
.лопия п J1ПХВП, н:опто тр'],бгаше

увърэвашс съ yt:ла го СЪСIШЫiТЪ.

Вато се страХУВ8ше за б;ЬА;V;ЩНОСТЬП1 си II СС боеше
отъ СПРI)М8IППЛТ3, ЩIТО трiшсрi:;шс пр1;дъ б;V;Nt,ЩIJТ+'
душевшr

II

маТСРП8.шп

1I1n;'ЧСНПЛ,

говрца 11 му начеТII па масата
Когато г,жа

той o1'llдe прп тър

36,000 Франrш.

,;10IlсеJl.JtЪ ПОRръщаше нюшта на

Аруга pI,aTa сп, то 'r;v;зи пос.лi;дплта го прис съ тi;зп
АУМИ:

'l'р'},vвншс 110 съ I~p'];Me

11111

ла

го JJърпешъ.

ныо.llIюю П'<у,'rи нечс ми стаRзше потр1;бенъ.

За добра честь, TJI нс отворп ItУТIJлта. ГОСПО'l,[I

J!.оuсеJl.лъ ДЪ.lБОI,О сп ВЪЗl\ЪХП;Ь,

33ЩО'IО

ВЪпросътъ: "R31tBO щс сп 1I0МИСJlП

Ical'o

ЬУ, ~J;Y, Ч~ ше

госпожа Фанрсс

се научи за НРОЫо};НЛJШША3ТО

на паЮIта

•

и КRIШО ЩС IШЖС?"

Отъ ТОГlIва по тъ рпеJlllJiО пр~liI\8рвашс

Листо си. Тл неП}Jо};Сl'ЮI1l0 lIШСJl1;шс

('ЮIO

ПО.1ЩJ,е

;Ш

lIеП.1[1

ЩaIlЬС'ГО Ш\ страппшн Аъ.лrъ. ИЗJЗаl\IJХ;У, l'.lУl'lшлта

cu прi;мiJСlllХЖ

въ ПО'~Н!J1IШ

сеJl.лъ извършваше

мl!(>шс

телеграмъrата

па Кра:lИцата докторъ г.

u се НрИПИСВa'I'ъ

БОЯТО ОТllшда въ Миланъ. Д-ръ Теодори билъ припу
реску да се .върне при крашща'l'a.

Вака

TpъrBaHьeTo на

-

Jl

Jшартпра.

грубптi;

CCilii\OB(;'J .];; О'IЪ ~ше1Jье'I'О

раuотп,

Г~I;a

II

,;10П

1I3~lIrв1З~С

на ссждов(;т];

1I
\\ сс

ИОПУI\аХЖ пе~[беШI'l"]; ПОl~тье, Перъше 1I суШ'1;шс АР+'

XIIt-Б lIа ДlюрlI. Псiнш СУТРIlПЪ сп лос'} ШlJ ПОАН. l;:ато

('И ПОЧ1IВuше по пж,тл Шt П']ШОJlКО

M1;t:Ta. На паззр'1>

H~Й

~азахм:е,' ,че тия раБОТJJ

НСЗ:ЩОНIJII и

Cil1.

ca~lO за туй, оБЪрIJ;V;Х~lе БНlШaIшето на li:OrOTO троЪбва.

По-нататъ~ъ, г. К~щта .1Ii, г. Поповъ. .1I1, КО~ШСl:ШI .lИ

,

община J1JJ, lIl1Жllнеръ.ли - Jlel;:a прави I~aItBOTO знае:
'не е наша работа, още повече, защото, l,аза'Х~lе, нроЪА
пазваме се за да не б.жде)IЪ обвшrеПJJ въ Пf и(;траl:тuе,
пръдъ видъ на J1ИЧUОСТlIт-Б въ СJlучал. Н lIй в(/ З(/
11аЗ6а>tье >ta граДf:lсата IЩСС(/ AllдoxMe г.13СЪ1'Ъ СII, че
може да пострада, юю

щ;:о не пострада

дойде рtlботата на с;ьдъ,
ТВЪРЛ1, добрk Д.l'Ъ:ii:[iос'fЬ е

-

но
на

общината да DНИ1l1ава, Ш~О МПС.lII да б;v;де спраl:еД.lUва.

Крали е }}1Jшено отъ МИНИС'1'ерский Съвt'l'Ъ. Кра:.rя се

Че има незаконности, I;:ОИТО могжтъ да даджтъ ~ЩТС

ПРIцр)'жзва О'l'ъ

риа.lIШ загубlI за

ИИНИС'1'ръ-Прtдс1Jда'l'еля,

Генералъ

r.

Ф.10ресг. I '. Краля щtлъ да се ви;'];и съ Ilталянския Краль
ВЪ Венеция.
l'U:МЖНСЕИ'l't СТУ;J;ен'1'И

-

били

О'l'Gлъсиж'1'И

отъ

отъ ГIOvrеЬСЕОТО кмеТС1ВО, защото, иtма:ю Ереди'l'И и
пари за да посрfJщне рааПОСltитt

по

конгреСtъ

студенти

давали

ЗЯДЪJ!жаваЛII

себе си

въ Гюргево. За

бг лове за да събержтъ
да пла'1 bl;ТЪ по

G

тия

'1'111

пари:

и

0'1 м1>RИЛО

дапье'l'О на ГО.'l1Jми маневри между
по Ilричина Еа

С'l'уденчеСКИJl

дева, осьtн'Ь ПЖТIlитt разноски.

CPЪ~CAOTO правителство е

-

ДИIJ:Н :матически

lfншъ

произвож~

и

ПОС'l'жпки

ша е станжлъ Ведик'Ь Везиръ

измъни въ нищо съ TOBit пром'висиие

не

щ1Jла

СТОIШlшпа

рлнье'fО,

а стопаl1lша

по) ТОЙЗII с.1у'шii

то ПО.ilожение

ВИДШ\lЪ

1Iа IlасеJleIшето.
на

ТIlЛ,

-

други

I,aKBo

I~ОИТО

ВоеНЕИЯ МИНИС1'РЪ, г.

l:t-

П}Jt;J,ttдатсли

да

llОДlIОЛКОВПИКЪ Саввовъ,
параходъ

отъ Бур

ИЮП'i;Jата пе;J,tля Високопреосвещений Митропо
СимеОJlЪ

дърJl,а

пропов'Б;J;Ь въ

сЪб()рната

на Флотилията.
- Въ МПНЖЛJlЯ бро::' сы11щихме,' че Jj'}, Постоян
па'I~ Ко1tlИесия тукъ сж стзва.1И н'f;какви
ревизни и
смъна на l>ас<,иеllЬ. ДI\ КO;JKO'IO узнахме, макар'Ь и да

ИllIало нtкои бъркотии, '1'1> би.Ш ИЗГ.'lадени.
- Един'}, граЖ;I;аНИRЪ j)ТЪ l'рада ни пита: "какво
С'l'апж СЪ дружеС1'IJО'l'0, кое,'о се гласи 01Ъ едва II по

вече го;\нна за кулуванье uараходи въ Черното Иоре?

У:I;Ъ ус'1 ани, комитети, Минйстерс'1'ВОТО се
ХЖ, а наи, накрая всичко М:I'ЬКнжl"

сондира

Ний ве ~10жемъ да отговоримъ на тоя В'LIJросъ, а
открлваllIе )ltCTO
въ вtС'l'JJИка съ УДОВО.1JС'l'ви'.J на всл
кн добl)'В знаlОIIIЪ 'l'O[\::t дtл: n •

1\31030'1'0
KO.1I,OTO 3<1 това,
съ :iАашIЛ, .lJJli.i:

ще П3J11;зс.

раната УJlица се заПУ!1ша
БlIиманпсто на г. {)I'P, ИllЖlllIеръ, У

нс го пуБJlИ[tуваис, ПО. причина

на

ноеть Аа сноменсмъ, че г. Поповъ, измеЖА)' пе прu.Jtпчни
т:Б Фрази, отговаря, че за събар.iJПьетое иlltаJlО '3 ностано

I~ОШIССИJJ

И че строеньето

на

t' ЮIJlJlта

ll.Jtанъ.

хо.,\1;шс съ най-простп ДР'НХИ, съ Iщшница въ рж,r;:а,
Ta~!ъ п се lIазарлвашс за ПС1ща стотинка.
Вс1;КОIl мъссцъ

нама.лявах;v;

ПОJlИЦИТ'Б.

.;10И

се.l.1Ъ IJC111~a вечерь се заНИШШ<lше съ водепъе па
търГОПСltl1 I~IIl!ГП, :1 ПОЩНО np'tMe IIрlШlIсваше всевъз
ИОЖНП ЮJlJЖЫI Jl вземаШJ ПО 10 С'Г. за ICо.ла .

Т3I,ЪВЪ ЖJIEОТЪ
пстпчапьето

BOA!JX;V; 1'1,

десеть ГОДИШI. С:Л'н,'\Ъ

па Т1,ЗВ ГОДIШII т};

ПСП.llатпхж

най-сст

н1, ТОЗII страшенъ ДЪJlГЪ съ ВСИЧIшт1; ~IY прости II
СJluЖПП .IIПХВlI. И двамата ос'гароЪхж : тя ПРЪАеТ1ШЛ
ш~ сега еАIШ гр) ба, Iш.лна жена, наrнШН;V;J1а на pnu()СЪ

САНО

пеЗllаЧlIтеol1НО

стопанство;

не

дО

ТЮIЪ ВЧССа1lа, съ червеiш рn..ц,в, съ СИ.lенъ ГJlасъ;
често е бпва.,а П}НШУАена "а 1IIие дъскпт1;. Саыо ПО
Н'}шога,

1шгато Мn'.жъ й отс;v;тствуваше

пзъ JСSБЩП, тл

сiJдаше Ао прозореца 11 си припомнлше за ба.ла, на
I(ОIIТО е БПJlа едно Вр+':ме царица. КaIШО.ли би бп.lO,

31;:0 да не 6'i>шс З:'1'у611о11а ниКlIта? Кой знае,

Ео.н\О чуденъ е жпвотътъ!

1,011 зпае?

КШ~l3а МЗ.1IШ причи

на 1II0~1\(J да съсипе 110111 да спаси че.lов'l;l~а!
Едва еутринз, въ H~д1;"'J, б1;ше Il3.1·ВЗJlа г-жа
,;lопсеol1.tЪ

въ Е.ШССИСlшт1;

ПОJlета

на разхо,\I~8,

,1130

Сll

отдъхне ОТЪ теЖI~а'l'а paUO'fa, И'IЪ пж,тя се СР1;ЩIl'У'
<"ь {'"на 1I03Ш\'l'it ней Аа1llЗ, I\:ОЛТО ВОД1;ШО за pn'I~a
сдно д'];-1'С.
ощс

хубава,

'Гл бoJаПtj пейната ПРШIте.ilRа,
1II.1зда

11

ПРШIтпа.

Т"-жа .лопсе.МЪ сеС'I'р1;снж. Да.лп да

lIспрt,~г};нпо. Ссга с вр'}аю I\а
liсш\~!;:е

ч(; проеlСТИ

оБЪРIUl1.хме
когото lJиа

Мишшия ВторНИRЪ имаше пролоn'1JДЬ върху Доказ(t'J'ел

ствата за Би6дия'l а. При разясшшапъето на ;J,оказ1tтед

С'1'вата по опито, проповtдпика

си JIОЗl!ОЛИ такова иt

що: "За да може ;1,11 се каже добро

юи зло

BЪPXY~

БиБЛИЯ'1'а, тр1Jбва ;щ се приспособява 11, слtдова'l'е.шо.

ВСII'ШО.

II

u

11 сС ПРII3lIае

до

сега

ПРОАРШ ?
П

ла й

'fOl!a ЕВaJJге:Iие 110'JJ богаТС'J'llа на Бъ:r

гария, но самитt му еветенНJЩИ са:мо re ;~И rа'lЪ, J[
слатат'}, безъ да l\J1ИIiНЖ'lЪ пъ t:'Ъ;~ЪРЖaJIJ{ет(} :му; т'Б
(свещеННЦI1'l'F) не Го ИСIJЪЛЮJIIa'1Ъ, прtстжпва'l'Ъ Го .•
не Го lIРИСПОСО(iяватъ . . . това съ СРИ,lЯН'l'И Еванге
лие може да захв'!,рли нtкой атеис'JЪ ..• и:rи-же по
'l'ъnа ъъ прах'Ь и нс се О'1ВI!рЛ НIIJШК'Ь" и много дру
ги. Единъ вvрочно ПОПИ1 а "ропсвt,1.Jlика да ПОn'l'орп,
и ТОЙ повтори сжщото, а дрУI'Ь 01Ъ '1ИН 10· на парt
чени ЛРОТСС'I'аП1 и, тсе 1tl'Еетни занаSl'l'1JИlf, да:l\е щш
tави, че вндtлъ въ ]f е;~tля r:щнъ ('вещении&ъ, като
НОСЯ.'lъ и1;що и lIазарува.ТЪ изъ JlаЗ:11'Я, Пt топа но
BfJpaTa .ш било?
НЛЙ съобщаваме ТОJЩ K01tlY'fO трfJбl!а за CB'IJ;J.1Jние, &1110 :МИ\:.iIIН\'Ь, <j(; lIUi~о(jl!И: ПШ1теllll ttl'JI1ации Il'JJматъ НИЩО общu съ чеtТlШ'l'а религиuзна ПрОJlовfJдь.

Да 'l'ърсимъ (а JJс:БI\Ога се nа:мира кога, се търси) ;щ
чернимъ друта РСЛИI'ЮI и не.l!нит'JJ СЛУi1ШТСJИ, само
вл да увдtчемъ ВССЮIOСТОJ1'l'С:ПШТ'll н ,'J,овtрчипи уыо
ве и да JJравимъ отъ 'Гпхъ фанатици II врагове пц
бащината имъ вtра-Иt; е реДlll'иознапролов'Едъ. Ниц
те сл'Jщим'Ь по,на'1'иашно'l'О развитие на '1'ии arJITaции и не

'Jt

ще

се

сраыуваые да

пастири и ВJIaС'1'И ако
"Пос.\1;Дни НОВШШ" н:>.

7

Tt

1'0

посочваъre

на шшш

не взе1l1а1''Ь 1о\tРRИ.

(пр,

ПИСМО ОТЪ ГРАДА

неllРП.1. ИЧ[Jата lItУ

Формаl!), маl,аръ II 'да 1I0l:И ОФФIЩlIO:ilенъ' xapaltTepoь
(ПОДI1J1санъ »1\}I-Бтъ"). -- Сqитамс, все паI;:Ъ за А,лъж

ж~на

а

знаЫil'Ъ. да

е да oCdiJ!.'AaMe 11 IlИЩО повече.
- Всtки В'I'ОрНИRЪ nечеръ пъ '1'укаllшата протес
'J'aH1'CKa църква се държа;:rи лрtния: върху Свя'l'О'1'О
Писание, освtнъ и пропоьtДИ'1t, КОиТО c'l'aua.1JI чес'l'О.

- 1'. ДобрllЧСIшii Кяс'rъ, Ж. Попов'}" праща
ОТI'ОВОрЪ НIl аН'ГlJllфl[J1СТО пи въ 1()-й брой, ОТIIОСIггелно
събаl'Лllьето
на дюгеНIIТ'.h на г. К. Dобч,'Вl:IШЙ И
строеньето на зданш! въ опрЪд'11.11ШЮТО, по ПJlана, аа
у.шца ~I'I;CTO. ()ТИС'l'lIна
съжа,ллва~rе,
че "Гр'вбва да

та,

IШЗВЮ1lJ тил

справед.шво,

щщuьу,'l"h

же да (жде уу;расено и (ъ ВСИЧБИ'J

газъ.

бll.10 по

UII.lЪ

знае учението й. ~'YKa има Съборна ЦЪРЮJа, въ КОЯ'l'О

ше дойде въ града ни съ днешния

отъ

е

ДJlЪЖНОСТЬ пп

:h4:ъСТ:В::И:

Г-нъ

lШТО

НШI

-

t'iУ;Дbl'i'f'Ь

сл намира ЕЩ\,lне;Jие СБъпоцtНIIО.

-

при

П.13НЪ, а aI~o по IIрllЩСВIШ се ИЮI1>НJJlза'l''Ъ н.lаповет'!J,

г. Делилвисъ.

ДИ'l'Ъ

да

Паша

Еа лицата въ

0'1 ъ

щото

да се

в'fiрВШl'Ъ тамошиитt

нанситt. r. l{арапано и се за:иtства

иска,

даже изв1;стяванъвърху туй, II пр. работа, I\оJIТО не
сж дребпп, По пасъ е стап..ъ.1О обlIqаii JI особснна
страсть да се събарлтъ адаlllШ, 110 'I'cJBa е 'rвърд'k
вр1;АНО за граждаНИ'f1,. Тarшва "ГРО,Jе.ш да падпжтъ"
си н-Бматъ м-Бстото, al\O се 13зремъ въ lШОНОЫIJЧССRО

вспqКII

Пъ rЪРl~ifЯ тъи сжщо lIр1цлtжи i(a се промtни

-

ЗaI~Оllа

на

Кабllне"а.

кабинета, ако тр'fiбва да се

второ,

сжтствува въ КОМI1ССllлта за llOстаПОВ.IIе1ше на съба

финап~

Кямилъ

'BMtC'l'O

llъншната подитика па ТУРЦИll

TeJlJl;

ВЗГJlядове

Турския Кабинетъ се промtни. Дживатъ Па·

-

- не 'fр1,бuа спорсдъ
CII.la: първо, З:1I\01lа I;:3dвъ AJOre[IJJ'f'J; стоы>.тъ 1Iuс)щ

ва "nодиа иесгодносmь", а

си

и

общината

насъ Аа се ОТIШ3Щ\ 'r:ьй на

ПИрО'l'ъ,

сови прtчкИ.

В.!lеш!с

'

Споредъ

тиерсъ,

не ще отиде", е било прt

-

- Въ пристанището на трада RИ е дошла една
катР.рка (параходче) о'1'ъ Гусее. 3абtлtжите.1НОТО f', че
'1'И с чисто българскр лроизв1Jдение 0'1''1 арсенала

вит1; ШIЪ ромжпсюr, вм'1;сто гръц[ш, а ГРЪЦlшт1>
дпци
не само ИllIЪ забраНИJlИ тол "гръхъ," по

-

бързо,

църкна.

- БУI(уреЩСШIт-Б Во};СТIlИЦИ обнародватъ под'
робllОС'nl върху I:/\НН' е.мущеНИJJ, с;'111 ,<) \:\:: С.1) чп,лп ит,

-

ТЪЙ на

;J:енъ отъ хода на б()лtСТЬ'l'а ;щ повика. г-жица.

в:акто

:ВГ:ЬЕ:ПI.н::и:

, -

отнванье

на разд1J:штlt между Кралициния иг-жица Вакареску,

на тол па

пзмлтвикъ,

ставаJlИ.

Еога и

01 ъ

Неговото

Теодори. ОжесточеНИЯ'l'а на болfJСТЬ'J'а

Jlсхарчени

става въобще при построiiЮll":l;? Видi; J1И н1;кой, KO.lко по:я;ъртвованил се събрах;v; отъ nсичкит'}; I,SБтове
на БЪJlгарПJI? 3а I,акво точно се дадохж? Ний ще
се ОС1l1']1JIJJ1I1Ъ да I,ажемъ, че подобпи провi;рIШ, поне
съ

си.

стници. Сега е ИЗ.l'tз'I:ЛЪ ВЪ оставка Министра на Фи

'

става.

;Щ3ВИlшно

во

11 (:('га I,а1JШIЪ да се сбllДП н-БI,ОЙ ОТЪ ПРlIсж,ТСТВУЮЩII

Стр. 5

За общинската библиотека.
Вии, г. Гедакторе, Г:I'llда)[ъ, често
тукашна'l'а оБШИIlска uиб:lИотекn, четох'!>

I1

Jlос'БшаВ:L1'О
пт,JtОl1 ;:I;OC·

та уы1с'1'нии заявления отъ г. J(з:~ате,lп. въ жа.10БJIa1'а
книга на 'l'ая UllU.lиотека 311, п'JJкои нсре,'(ОВНОС'Ш,
JI

чудiж

c!J,

че нищо не rlИше'l'е за дn ПО;:l;с'JП'I1те

Добру'l'РО.

-

Прllяте.шата

11

една непозната жсна
Госпожо,
нава1llЪ.

-

уреш

не' ьу,

u

позна

ПРОДУ~1Ва

II се о'lУ ди. ,,\+'то
TOJlI,OBa ДОJJ'RIJчiшо.

р'J,че l'Л нер'!ШШТС.11I0.

'l'р'вбв<\ Дй, сте се П })lIIIOзна.lJI.

11(;

ИН поз-

,

Не, не, a;J'}, l:ъ~iъ :\IаТП.1Д%t .;10ПСС.l.lЪ.

tt IIЗВПШl отъ ПЗУИЛР8I1ЬС.
БЪлна Ы:tТII.цо, l\f).lJ\o C~I С\:: 113M'liIIlf.la!
Азъ нр'}шарахъ ТС:fШII ГОЛlllIll, отъ l,aTO пе сме
се ВПД'h.llll. Ааъ ЩJ'ВIШРIIХ'Ь страШIlП )I,v,/ш • . .. и
П рпя'rе.н;:а:гit

-

всичко това (;а11О за 'l'cue.
- 3а мен с .ы? Не '1'(; разБП}Jа~lЪ,
IIОШШJ1lЪ .1П UРП.1ЛlJтовшr щiЮIТЪ, 1;01'1'1'0 мп
б~шIC зае.tа за (Ja.la въ )1 !ll1II~ТС]>(;ТИОТО
на IIPOl:B'],-

щението? ,
-- СНОШIЯМЪ "Н.
Аз'1> то заl'УUIIХЪ TOl'aua.
-с А~ш ,[С шt-.ll! )!II го ИЪРII,У, '!

-

- Да, но a,J1> 'l'1! ла,'ОХ1> .\Р)ТЪ 11 ,ir,птъ, ,:1, ',~'~TЬ
го,'\!IВИ го 1I~н.1ащаХМ\J. )lо~\:е!llЪ ".~ са нр'Ъ,,\С'l'<.tIШЩЪ,
[,ШШ<J.
е

rO.l·]ala

BeQC

:ial'y\i,~ U']ШIC това ;ш l1асъ.

зап.tатснъ,

110 t:e!';\ 'l'.)il

JI III1С С.\!С II;\I;Ъ l:lю(jО"IШ.

ГО~IIО:Жn <!>ан РС~'l'l!~Рt:Ъ .~.) снр'\;'

l\азвашъ, '113 СII I;:УШI.1:1 1I0JШ 6рll.ШJJТJI, ;;;t
мп гп далсшъ I1ЮJ,1;l:ТО ;ШГУUl:I1I!Т'I;?

-

-

Да,

11(;

"'1{

.Ш ;нб'];.1'В;щ.1а '?

П ,,\IШТ'!

N

lI<i,;~l!l',

твърдЪ t:1l Прll.JIt'IaХ,Б.
J\IаТIl.l,,\ШI1LТR IlРШТfс.lI\<1, I~a'l") IЮ,\lО:J;xI ,\а Y,\'I'lj,,~l1

ВЪ.lнеШIСТО

~п, хuап,у,

\Ia'!'!1.1,\<t

за р;У,Шt

11

1I3ВШ\а СЪ

Брой

12-13

ЧЕРНО МОРЕ"

и рано П.llП ltЪСНо и

той ще

се

ИСХВЪР""И?

За

въ

ср-Вдата па дУмИтт, си имаме н., а' мiЮТО'fО на ь П Ъ
е

5) На 7 СТР" за буквата й е казано Т31са: По
.7lу,'.ласнаmа ОУl(ва Й се пише oc1JKOla с.л1J,zр. масна бук
ва, когато гласътъ й се чуе на половина, ItaTO че
ГJlасътъ на буквата й може да се чуе 11

'Не

на

ло

.ловина.

6) На 9 стр,. ВЪ УРОIШ за облсните,l\НИТт, ,думи
е i:!блснено, IШКЪ може да се ПОisпае, да

оБJJСlIIlте.'lJJа

JIП

една

.'IУl\lа се отнася към';Ь ЛОД,l\ога lIJШ къмъ

сказуемото. Назано е СЗМО. че еди-коя си дума се от
llам 1~'ЫIЪ ПОД.llога, но "ащо
-ВС е обяснено.

се 'отнася Iсыlъъ ПОДJlога

7) УрОIСЪТЪ на без,l\ИЧНОТО прт,Д,l\,ожение, на 10
4 реда; този теJlеграФhчееки

етр., е расправснъ ВЪ

llСIсазанъ урОIСЪ би БИJlЪ много ефектенъ, ако да б13
ше БЪ С.iY>щото BpiJl\le разбравъ НО НИI!: МИС,l\имъ, че
lШltDй ученшtъ на свт,та (ОТЪ т13зи, разум-Бва се, за
1\011'1'0 е прi;дназначенъ учебника) :не би би,l\Ъ ВЪ
състояп:nе да се научи отъ Т$ЗП

4

реда, какво нi;що

е беЗJlИЧНО пр13Д.llожение.
Нi>IIШ да отб11Jlт,знаме вече другитi, грi>шыи ко

ито сж доста още. Ще н:ажемъ саМо, че а'ко б1l г-нъ
Д В, 1\13I1ЧОВЪ да прт,Г,l\т,да още веднажъ учебншta
си

11 t:тарзтс.i1НО

поправи

всичко

неясно

и

непъ.лно

Бъ пего,-тоI!: ще може да СJlУЖИ YtaTO едно добро рж
ководетво на uеоnumuиm'Ь учuте.лu. На ученпцитi> o~ъ

III JI IV

отд. по·добрi> е да не се дава пикакъвъ

чеБНDКЪ

по бъ,l\, JJ3IШЪ. оевт,нъ

г. ВарНI1,

15

споrождението

мечка. Въ .ЧUФJllша на г. О., б.лlIЗО

о:mачава н'iJкаКllа,СЖЩССТВОllна

-

сждш!;

2)

ВИ,I\на

(Рос сия ); се е

с.л1>зъ.~ъ

i БИЮlOвеННlJтаСИ,l\а на

праВИ,I\а

ио

ното.

Кръчмаря

отърватъ

С11

се завърза,l\l\. отчаянна

борба. ИIlIIIIШ

т.лаСНd'i.;,а

lсръчмарл

тъй,

щото

l\I11с'тото СИ; с;v;щата учаq'l'Ь

пия му СИllЪ,

а жена му

би.ли си.лно смачкани.
сятина

се,l\ени,

l!

работа за ония, На които

ВЪОРУЖСIIП

ужасна

т~аРТlIlIЗ:

съ брадви

на об.\'ННU'J'О

С;v;дъ, а при Н111ЮИ ЧJlенове даже се намиратъ понече
отъ 20 'l'акина :коментарии, ПожеJlахме да сравнимъ

TYKЪ~TaMЪ прибавения ма'терИЯJlЪ съ кореня му II, пэ,

мт,рихме ПЪ.i1но сходство:ТВЪРД13 гриж.ливо и съ пъ.лнО
съзнание ваЖностьта, значението на работата, Г" Ве
,l\свъ е взема,l\'J, п

раЗХНЪР,l\ЯJlЪ разнит13 ТЪJlltуваНIfЯ

къмъ Ч.i1еноветт, на ЗaIсона.

СЦll10 едно нi;що пе 'l'рт,бва да З8браВ}/МI1 тука.
Г. Ве,l\евъ пе се е рi;ШИJlЪ да раздробпн13кои важни
оuрi;ДЪ,I\еюш на Върховния СЖДЪ, за да ги ПРllдаде

.

къмъ

отдi;.шп

ЧJlеноне, а ги прп.ложи.;,ъ къмъ 1I0С

.л1>дпия Ч,l\еl ъ па I1ЗI313стната rJlaBa. Тю\ъвъ ('.i1учаЙ
СЪГ"I$дахме ВЪ Г,I\авата върху м1>ртсит-В за неОТТС,I\оне
IIИtJ отъ

СJli;дствие

и

сждъ.

СIЮРI1ДЪ

насъ,

ТВЪРД13

добрi; 1I0СТЖПИ.лъ той, защото разд13.лянъето на опрт,
д$.i1еlше, СЪ I{()CTO Върхов. Сжд'Ь е разви.lЪ Н11кое
ОсНовно

праВИJlО,

при~то

и

наредено

въ

закона

въ

нiЩОJlКО оБЯСНIIте.i1НИ ЧJlепопе, би IIЮГJlО да загуби
I'Jli;AHaTa ТОЧI~а, отъ ltuято C;V;Aa исхожда.lЪ ВЪ С!\ОИТ$
С.iY>ждеПIfЯ, 11 т:ша да изм13ни истинското на"начение,
разума на ТЪ,l\IСУВЗllието. Така поне заI~.i1ючаваме ние
Jl го съоCiщаваll1е, :;а да се пров13рява и знае отъ ония,

които иматъ работа съ ежД('6нитт, заl~ОНП и се справ
.ллватъ въ И3ДIIлсната отъ г. ВеJlсиа книга за ICO~ICH
тариитt..

и I~О,l\ове,

истинань':!,

а

лругпт:1;

двт,

вср'ндъ I~ръчмата натъркаляна

l\Iечка.

на

--,

едва

-

-

се я

заНlIмапие. Книгата му

за

се

притi;~Iщва отъ вс·}ши са>дuя и адвOlШТЪ, I\ОЙТО е
Д,l\ъженъ да знае С.<Yiдебвата у насъ праКТИIса. Такава
IШПГI\ за пръвъ пжть се явява въ сх.дебнnл ни жи

во'!'".)"

l\О1'ато въ Росеия се Пр11печатватъ ПОЧТИ вст,ка

година СЪ ннасянье на t!ОС.л-ВднитЪ ТЪ,l\куванил отъ

Сенат:!.

Из,l\ИШПО е Аа споменуваll16 за ЯЗIIКЪТЪ и яс·

HOC'J'LTa

В'Ь

Юlllга'J'а:

ВСИЧI~ИЯ материа",ъ е нарОЧЕО

употрi;бенъ въ ,аумит13 на ВЪРХОБНИЯ СiliДЪ, кактО
и веПрЪМ'lшно о НУЖЛНО ла 6жде.
п. Б-И.

.

ПОJlучени сж въ редакцията СJlт,дующитi; I'ПИ-

У'И Н СПИСaIШЛ:

1) "С~дебна Библиотека," IШИl'а VШ за Августъ

.мi;сецъ. Рсдаl,ТОРЪ-- ИздаТС,I\Ь .И. Н. 1I1U'Н11l0в~-ЯI\l'
бо,l\Ъ. СЪдържание: J. НЪКО,l\ко ДУМИ по стр. 8730ТЪ
Вр. СЖА. Прави.~а; П. Вi;,I\13жки по ЭaI~ОН{1пр()екта за
l'pa~~AIIHCI~OTO е.YiДОПРОИЗВОДI'ТВО (ОТЪ Вр.

Ив.

.l\Iир

екин); III ПОIlятпе за уе.ловнит13 теОрIIll (оТ'Ъ Ц. Хр.

Се.~ве,l\lIеп'Ь) IV Ранни В'Rети и сЪобщени.fl и прч.
В ~ 2) "Ревизоръ," комедия въ !) л13йстюш, отъ Н.
• 1. ОГО,l\я. пр..нвеJlЪ И. ·lJnanoor.. ШУll1ень, печатни

ца "ИClсра." 1891 г. СЪ образа Il (;ИОL'рaq.ия·та
aBTOpll, ГОГО.lЛ. ] ~-Rна 80 ст,

на

lЩJшуреНЧШJ

за

i)

часа сл'вдъ

JI\:елаЮЩll'l"I; да 11зе1\Ш'1''1> У'ШС'ГlЮ въ

'ГОЯ

търгъ 'гр-Вбщl, ,да llрII'Г'вжащt'1'Ъ СВllД'I;'l'еЛСТJШ
за ЧССТJlОС'l'I> I1 lСОll'II~ЖНlI'JеСlСИ IШIlташ\ии или
БаНI~ОВИ

УДОС'1'ОIl'hрешш аа iН:tЛОl'Ъ 750 ,,1Сва.
Чу~roДIIТ-В lIоданнl'ЩИ ОС11'lшъ 'l'ЩI ДОl~УЛ1еI:l.ТИ
тр'l,бва да JIРЦ;'Г'hжапатъ I! деН~Ш.t.рации, удосто

празд

Питомна ме'ша!

в'врена ОТЪ шiД.дiЖПII IЩllсу.АС'1'ва, че въ слу-

11 С 1.1..
~II' А
1.

чай на ПР'hПИРllИ ще lЮ СЖДIlYiТЪ ПР'hдъ M'fH~.'1,
б'
'ГIНI'Г'ь

С,}\ДИ~lИ'ща'i

езъ

IСОlIсулска

паll~И'l'а.

Ао НаРОАнитt учил~ща въ с. ГеЛИНАЖИКЪ, Добрич, 01>:0·

Пое1\IIIи'гi' ус.·;.i\оВIIЯ ИОГ,у.тъ да се 11ИДI'n'. тъ
.IIИН, И чита.llИ1"."""> ,13СЬ ..". И~.~ФЩlево, Търнов. ОКО.llИЯ, ПО едно ЦЪ·
, , '
,
.Н; 1'''ДИlПНО 'ГАче ...;" е п.,; ~<_.......... .R...~с ....Бn.б.~еj!Лltii_~I!~~с~_-!~Q.iн;:ои: IlP-!JS:&~Q!.!Ъ ;~~HЬ и часъ въ lсанце- Ао Общ. Управление с, 'к:lрабурунъ, Старо-3агорско. Або- лариит'h па ПОС"l'ОШlJШ'l'а Ео1tI1\IИСЩI 11 ФИШ1I1нирано о УПР:Н'.IСНПС'l'О

Поновъ.

-

Ао

311

110.,01ШНI1

ГО/I"Ш1 отъ

Читалището въ с. 3латарица,

ЧИТI1.tището ,'тъ

Свящ. С1" Ив.

E.teueJ<O,"\ оопирllllU е

J', ВIIК,1\,13qие8а Щl. 110,'013. 1'0дина
Ао читалището въ с. Иулевче, НОВОllавареко, Абонирано
чиТа.... ището отъ 1'. M>lJleBII за I\i;.ш rОДИ,II\.

I
I

.

I сово'го О'l'Д'hленио нри

е

поне

.Гражданин,;",

себсеи' ПОУ"ОВО.1Ствие:

)!ОJlИМЪ,

" ....aTi;Te!,

пращаме

Всичко

{; .teIJIt

Варна,

1'.

и . . и събеР'1;те " абонамента за раСПJll1щанr,е!

J
- Ао г. н, Ц, въ Л. - Впи и са.,l1 тр'1;6":lIl1е ла се С';ТПТС, че I\опйсtш съ "C.t.J;ABI1" ие' върш.у,тъ работа,. Па 11 ЧУl\енъ
ни се ВИЖАате: каl{ВИ <'3. 'fIщ 500 километри въ ПОl\sе,ше? Знае
те .ш, що {\ Rlмометръ? Да ИСХО,1ите въ еди нъ де.нъ "оо ~и.,о-

. метра!! Д8ите ПЪ.-1евъ ("НО,а ма.тери.я . .,ъ,

та Аа ВНАИ:МЪ I<nИВИ ел...

1'И)l ~Сl\::tJН):rl1С'l'ичеl·RИr.o. 11 ,.СТ:IJtаТ ...'ItlТlIчесни "J\1ИНСР8..1И. Чудно НИ
се ВИДИ. че и до сега не е иэвiютно това чудо иа ианlИН CBi;'l"P!

Опишъте

-

1'0
Ао

зърно, а ИИИ ще 1'0 ПIII'равимъ за пу6.ш!{ушшье.
г. и. С. B'I.. Р. - I1рави'"щта I\а Ви J{ажемъ:

не ханеса)10 трудеца Ви.

До г. д. Д. А, въ Г, Ч. Другш! Ви Рdl.!{OIlИсъ нi;Щl,
се употрi;би. 1\Iожи'ге All. си го ввемете. .

-

до r, И, въ града.
да со uоБJliшува,

Стихотворението

Вп

0'1''10 2,)·И

11'1

пi;ма

l'"данно

.

въ

..

Въ Поне,тI;.lIШКЪ, на 2(j·Й

1'01'0,

сж има.lИ чес1'I.·

'1'а да се пр'iJ;I,С'l'авятъ на аУДСНЦ1!Я на Н. д. Височе
стно вицеКОНСYJJI'lfJ въ този гpa}~ъ: Австро-Унг:tрсг.иll,
IIта.1JIЯШЮIЙ и АНl'ДИЙСlшА.
-- На 27-й '1'01'0 Ilcl;OBO д.

Височество

(i.larOBo-

ЛllЛЪ да llplte~te на аудсицнн г. :Н:оман;т,аП'1'а IШ пара
хода »Ташus" (на Австр. амбассадоръ пъ ПаРJlГР:ЦЪ),

RO!lTo сс намира TYl\a. Сл:J;дъ T01llL JСо)rен.щнта е Harl'

ранилъ посfJщение на г. Окр. УнраtштеЛh Драсова и
на Варн. l'аРllИ301IННЙ ·lIача.шиlt'Ь г. lIОДПО,'ШОlIНИlШ
Га.1УНССИЙ.
-' На 28 й '1'01'0 СУ'1'рС~lьта 11. Ц. Височество вър
}!Ж lIи:шта па 1'. Pietrllsky }tо~!еНil.uпта въ парахода па
приста пи

111 е1'0.

.

lIарахо:щ ОТJщ~е Н.
CaH;J.r OBO •

1'.

КомендаН'I'а

IL.

ВиеО1JССТII0

на парахо;[а

ималъ

до

Букурещъ,

Утса8?> от?>

(:5

Дружестненъ IсаПИ'l'а.l'Ь

аICЦИИ.

300,000

/{JtJtже(;7СU

2(/ Я1tJtуарuu 1891 г. nОД5 .Nu. 31

2,000,000

JreHa

двореrщ

чеС'I'Ьта

;щ

ПРИСЖТС'l'вува 1111. ОИЦ'Ь въ двореца, :шеДI/О съ Австро
УНflЧ ския ТУIШШС1l1. ВIЩIJ·JСон~удъ.

ВЪ

Специална l'аранциа за l3Ъ"lгариа
лона, депозирани нъ Въ.лгареюtта

Народна БаНI~а.
Не:заВИСИ1\IО

е

О'1'Ъ

J~а!Iита.Ia

СЪ~'l'авило

ВЪ

едшrъ

aIСЦИII,

3itпаешгь

леш\, по ОllсраЦШl'l"h па щt(~'l'ра

3,130,401

:живота.

Дружеството е успt.ло да IШПЪрШИ до

)1l1нжлата се:r.МИJtа Юl:1.П 1[(JС'l'И'а ,'(а сс пр'Тц
стаlJИ 1Щ HeroBo Ц. Височество Варненския лште:н. г,
Хр. И В. РIIЗ0IlЪ, стопа~lJIlI1. на сапунена фабрика 'l'YKa.
Господаря благополилъ да П1'31ЮЛИ ип r. РИЗ0ва, ЩОТО
11 роизвеЖit,a\lИlI )!У саllУН'Ir ;(а носи образа на Н. Д.

-

"НАЦИ Оl-lААА"
заетраховаТСJlНО ДРУЛНЮ'ГНО

хованиа на

-

Височество

ЧИllОШВШЪ: Добрu'ftuвск/.t

УВа1,о'ftеио оо БО.Jlгарuя

фондъ

ПОСJ1 l>ДНИ НОВИНИ.

~ 7 Авl'УСТЪ 18~}1 ГОД.

ФИН.

Дружеството

r

OIср,у.жно

.

OlCp. Упра,внтель: ДраС()60

Ви, но

маслаатъ .

арпеНСIСО'ГО

.

- До читалището въ rp. Панаrюрище. Пр'в/," сдна година
l1екахте в. "ГраЖАанинъ" и ув'1РНВахте, че неПр1шiШНtI ще ll.la·
1'ите, НО в'м'всто туи съобщаВ:IТР, че lIеможпте 110 б'!;"ПОСТЪ I\а
lI.... ащаТе 11, ако Ви се праща ~Черно Море", съ удово.lCтвие ще
1'0 прие"ате, Не ВИ .tl!l/IaШIМС отъ това удоволствие'; М>lЮlрЪ и

i111 "равимъ я:t Тj'И ма

В

~'праВ.;lеuие.

-

серпоз

заСJlужва да

юша

дующия день.

съвършенно пияната

Изобщо н'3СТЪ, прiiдм13тния трудъ е СIlОJlучепъ.

ТОна

съ

об-Вдъ, а переТОР~I":ЮI. ЩU се нрOlt,!В(\де на (~Jl'h

I10.i1УЖПВП;
и

'l'ЪрГЪ

InaHllOTO на 'l'ърl'а ще CTalll~ въ

.~

Приятна д.лЪЖIlОСТЬ ии е да искажемъ похваJlа (отъ
кол'rо може г. Ве.левъ и да Н13lI1а нужда)

ПРОИiшеде

11 1юд!\а дю
които AU'.kTi> би,l\И

издънената

ес IIове;~е

продажба гроздето О'ГЪ 41(j ДЫ~:1p:1 (дюлюма)
ДЪР:II~ашIИ доmI при дuороца Сандрово. О'l'lСрИ-

съ l~РЪВЬ

шеме Jlт,жаJlJl четире ЖЪР'J'uи, отъ

.ш ВСИЧЮIЯ ТРУДЪ H't Върхощци't ();у;дъ е пр13l\IIIНd'i.lЪ
въ Ю!"'t"';:~ !!,Н г. Ве,JlР.НIt.

выl1ъ pa31IItTi>' Ч,I\енове отъ уе,I\авНо·хо. Cd'iAOПРОJlЗВОД<СТВО се вижда'l'Ъ доста много обяснеНИR
(I~Оl\llштаfИИ), взети отъ практиката на ВЪрХОВНIIЛ

Hape.i1a

дъщерll'l'11 му

)[оже да

ОС;ш.шва~I'.I,> на ин.'гереССУЮЩJl'Г'Все, че на
Септе1\ШРИи. ,'Т. Г. въ ъ~аlщелария'га на Нар
HeHcr~aTH, ~OKP. ПОС'l'ОШПШ l~Оl\l.ЮIСИЯ ще се

ВИ.i1и въ 'l~ръчмаТ<J, пр13дъ очит'В имъ се прt.ДС'I'ави.ла

на бъчва, а б,l\ИЗО прп веь",

То е

отъ

l'Aua

РОМЖНИII

3

ла

11 l[)·грдиш

c.1!1mbl:mr.: Россщс

~. 11283

~lечката

той ПЗАЪХНiБ.лъ

Царь, nрtJД~'tOЖIt.lr,

ОБНВ.lI.ени.е

Когато с,,\,вдъ п-RIСОС вр'1шс де

да събере вси'шия материа.lЪ, като да

спеЦIЩJlПОСТЬ. Ний неllю~~еlllЪ да кажем-i, ДO'd.

п

оставл

ПОСТl!гнх..ла

на

това е

евреина

Щ11131>

ВАРВЕНСКО·,ОI~РЖД\:НUУПРАВJLЕНИЕ

и се погрижва ла ги рашrждп за да не му прt.ЧЖТЪ:

Да се провi>ри точно цт,Jlата I~нига на г. Ве,l\ев~
е твърд-Б ТРУДНО нъщо: все едно е, да вземе човт,къ
издава самъ

му се СПУСТII;У..IIИ

помежду

1I

за

- НО1l0ТО б'J.llГа.рско I1арахо:\че ще С\\ осв1'JIIЩllа
и Itр'1.СТИ '1'Ю) ДIIИ въ присжтеТllието ин. Н. Д. Висо
чество, r. ВоеlllIюt lJиииетръ 1I 1'. Нача:шикн. на Фло
тилията, )'. JIО;~JI0JIltО[lНИItъ Анге40ВЪ, които ТЪЙ ежщо
е ДОШЪ;IЪ ТИЯ ДН}) 01'Ъ Гуссе.

право IСЪМЪ' бъчвата

и семейетвото

C'fOl,aTa

pYCCIr1tJC

n1Jplla, 'Je

сама поже,l\а.ла да пие водка, ЯВИ,l\а

се 'ОПiliТИJlа

ве:ШIШ'I'1'J
ОlJр'fц1'Jм

- Двама iфКТОрИ още сж ;I,ОШ;1И 0'1"1> БОЮIЪ И
Цюрихъ въ Венеция 3t1. консултация ПО бо)гf:Ю'l'Ьта на
Ромжнскм'а Кралица.

то стаПЖ.la .i1юбитеJlr~а ца рar~ията. Пр13ли НЪКОJlI~О
АНИ, елинъ {1ТЪ работници'rii на г. О" отиваЙЮI на
кръчмата, пове.лъ съ себе си и l\IbluKa, па не стига
това, а~ш hК и ПОЧСрПИ.,ъ СЪ рarшя. С.л11дъ два дВИ
ОТ'Ь това, :Мишка

ШI.
като

подъ 'l'аl\Иllа ПрИМ,КJI?

и,

И. ПрtГJltАОВЪ.

сждебни

Русския Да.рь

u се харесало, защо

това питие твърдъ

Още е;ща 1I0ва!

К.Ш

Русепи

СКUЯ; оффuцuовсnr. ,в. "Romanul".
Ний се чу;~иуъ защо С '1'''' 3'{ HaXI1.'lНOC'l'b: If(шн.

звърътъ, ТЪР1'ИJlIl да бъгатъ

О. наУЧИJlЪ :Мишка да lше раI.илта "Очищеllная"

аа

да даде ха Ро.lt,ыщя БессарабlШ, а Ро.JIt,У.1ЩЯ; 4а ,~aдc
ио, Россия Добруджа!! Който ие в'lзрва, да 'lCTePo.II,}~/l·

н1>що по

тъй си.лно, щото ВЪ ит,КО."ТСО минути Файтона с'танж.лъ
на части, а единъ отъ Т'БХЪ, отъ I~oHLeT13, се осака
ТИJlЪ твърдт, 3Jl13. Но l\Jишrш ОСЪТИ.llа, че нс ще да
види, добро и СПОJlУЧИ.i1а на връме да скочи 11 да се
отърве, безъ наЙ·l\Iа.лI\а I1ивр1;да. Още: "lакея на г.

по ВИДИМОМУ,

&oe'j'o,

на POM,bliClrotnO Правltmе.лсmво да сс

хаМУТIIТ13на :кньетт" а въ туй врт,ме Мишка (Иll1ето
на мечката), ItDЛТО СТQЛJlа БJlИ3У, се ВПУСТНiБ.IIа, с1>д"
НЖ,I\а на мъстото му въ I,o.~aTa 11 съ llр13ДЮ1'I'13 си Jlа·
пи дрыI! .);.la юздитт,. Еонеьт'1>, УПJlашени I)ТЪ нео-

тамъ, I1Р'l;спокоI1но

Кас::ационснъ Сждъ и СЪ ОКрЖЖНJlТ13 пр1;дписанил
на lНинистерството на Правосn,дието отъ ]890-189 t
год. Наредп,l\Ъ и издава Христо д. Ве.левr., подсекретарь
при ВЪРХОВНlIЙ Кассзционенъ Сd'iдъ. СоФия, печатни
ца Д. ВЪ,l\IСОВЪ. 1891. Ц11на 6 Jl,eBa.

САыца тю~ава 'юшга,

uоправя.лъ

ОфИI\иаiШО

за 'l'ощ\r:СНО['ОЖ;I;сние,

-

и tJI~ипажа му, впр1,ГНiБТЪ съ чети ре
добри п скжпи конье, вече чаI,а.лъ пр11ДЪ I\;l;щата му.

(I,оньяра)

0'l'С1'ъша

точн& цифрата
:на РОССКИТ'G резервис'1'И
Дар.~ане.1Итt, ИСК;IЮ'Jз.иа I\cfllta олаСНОС1'(."

ходи нт,К.<Yiд·h

116

IIЛУt<ание на РУССJШ l1а

110

н'IJ~lа;JЩ СЪОUШИ

държаJ:1f

ХОДИ по нu.ллта си. ЕДИIlЪ день г. О. се ГО'1'вл.лъ да

RО'lИЯШIIна

съ Россия,

Даnданелиl'1'J, ;(ава R'IJIШJШО ИЗМ'I;неЮНJ

11'10

"Портата

с.лучп.ло С.ll'Влующето

съ раюшта. Безъ да МУ ·IIIИС.ли M\lOl'O-~ПIОL'О, ЩJ"lНtату'
РИ,I\а взреJlа па земл'пl. [~ПОЧНd;,I\а да му раЗUllва дъ

читанка·та.

УГ,l\авното
С.iY>допроизводство
въ общи тЪ СЖДИ.llища
11 3) Допъ.лнението I~ыlъъ СЖщитт, npaBII.la, разлс
нени СЪ р'l;шеШtята и опръд-БJlеНJIлта на Върховния

ВОТО

раходк

тоя мi;ceцъ: Г. О. Иlllll,l\Ъ '('дпа IIrеЧlса, I';ОЯТО СПО.llучи.лЪ
да опитоми TOJlII:Ona, щото тя има,l\а вече свободата да

се ВЪ кръчмата (ва евреинъ) и Gезъ да обръща ни
паП,lI1аJlКО ВНИМ::Шllе на хората, I.OIITO· '.'С намира.lИ

Ас.гУС'l'ъ1S!)l год,

13рт,меннит13

НрИ· гр.

у

"Углавно Сн.допроизводство" И.ll~I: 1) Сждопро
ИЗВОДСТБОТО 110 Уl'.щвпитт, Д11,1\а, nOACd'iAHII на l\IIlPOвит'1;

Опитомената

7

ТурСI>И'1't политически JtрЖI'ове отрича.l'ъ,

см 1) съ.

края.

Jfa

Ife

Стр.

"

Деr~еыврий

1889

пие ЖИllота :за

операции 110

1'.

31

осигорmза

.lcna 30282039.

Дирer~ЦЮI'l'а нарочно

испрати нъ Нарна

еДI1НЪ СII<ЩИЯЛИСТЪ-aIсиuаторъ Г-IIЪ Тачо Иа
раКОI1ЮВЪ аа застрахоnания
на жинотъ и ()пр-Вдi.'.юни Jщпитали. Приема и РИСl~ува.nъ
слу'rаи на воЙна.
Г-да ~l~елающи да еи оси
ГУрIЖТЪ живота Н"Н! ОПр'вдiJlОНЪ
IЩIш'га.,1Ъ,
1\1nГ,у,тъ да се о'гнеск,'l''Ь пъ JCIНI'l'OpaTa на Г~Ha

Ив. ИарJlовекии, гдът()
Юl'ГЬ

СВ'hД'ВJIЮI

ще

пам'в!ншгъ llСИЧ·

И праПИ.;lIШЦИ

По.ШI\ит'I; се

110 тк,эи частъ.

IIЗЩ\'ватъ на

БЪ,,1гарсjщ

П3lШЪ.

УеЛОllЮ['l'а. Шt зас'граховаНИН'l'1tу :,НШ~lI')
П:1.1а" Csfi паil, сгодни.

3-:-(23)·-2

ПРОДА.ВА. СЕ праз,J,UО ~l'lюг() он

6~O О :\1. па НИllша у.л}щ'~. В.\ CIIop:1.aY.\1'I;
lше ДО 1\:(..1. ~JaollellOЬ, учи'ге.lЬ Варна.

Стр.
"ЧЕРНО МОРЕ"
----------------_-:.:.-_------------------...,;...----8

BpoiI 12-13

Отъ СЖАеб. Пристави 11РИ Варн. Окр. СЖАЪ.

!.~T"Ьe.н~~~!~=A~E.:_~~~~" ~~_м~~з_. "Св. Ни.РИJlЪ".
ОБЯВJLение.

.i\i

.Jtl2097

j

ще трае

ХИl\IЪ Хасанов'Ь п Алц Хюсеиновъ. ~I~е.тающи
тъ lIЮГ",ТЪ да се лвнва'Гъ ВС1НШЙ ПрПСll-.тственъ
деНI.

1. О гъ U<.LСI%l1ЮОЩ'1та 1891-92 учебна
Г?Дllна IIр()граШlaта ua Опециа.,tното Духовво
.

2. I\:уРСЪТЪ на УЧСllието ще се СПРЪШlЗа
ЧЩ

години.

Въ първаii l~...tаесъ ще се приематъ
УЧtUИЦИ, !ЮИТО еж сuърши.лll съ уса-Вхъ тре
тиii J~.А.ассъ въ нiшое държаВElО и.ли общинско
)"ш.шщс. Свършнвшпт+. третий К~lассъ въ
Aъp~!~anHO уч[мище ще сеприематъ безъ ис-'

3'

ПI1lЪ; а еВЪрШИВlllИТ'h тол lс.лассЪ
ВС!Щ

учп.лнще

ще

се

lIод.лагатъ

пъ общи.·
на,

за

.,V.

ща, въ гр. Варна

ПР[Jемаuието 11 записrmнисто на уче
ВIIЦlIтi; .ще се извърши отъ 1-ii до 5-и C~aTe·
l\IUРUИ т. Г·

:,. Б-i:>ДIII1 ученици,

l~ОИТО прите,каватъ

CВllA'I,Te.A.CTBa О·ГЪ първuii реАЪ СЪ ОТ.lичие и
ПОlс~m~,у.тъ добъръ УСП'l.хъ пъ пача.;IОТО на
ГОАината,

ще

l\lОГ"""ТЪ да расчuтатъ

Шt степен

за

Забiu/:Ь·жк:а.

.

06шмеНlIUТО

l\Ш

отъ

венъ

день

10-и

сжтетвrнъ

день

це.ларилта

ми

ПРН.10ЖСНll: 1) УЧПДПЩIlО шшд'hте.JIСТВО; 2) мет
рнчеСI~О свпд'hтедство; 3) меДНЧllIIС~О свпдъ
'.re.TCTBO II 4) Сllпд1.тедство отъ надлъжната об
щина, удос'.rов-1;ряюще че ПРОСllте.iIЯ (a~o Toi1
е О'гъ 16-20 год.) с sаШfсанъ въ призова

б'вдъжюi

Иll1атъ

слабп

по МатемаТlП~а,

T'hUIL

пр'hдм'hтп.

ОlllШ съ успiШIlО

четвеРОl':.lассно

обра

зовашю постжпватъ. безъ испитъ Бъ

ща

1 ~ypcъ.
При постжпванпето въ Il:ypcoBeTt. се По1а
25 ~'ICBa ГОДlПlIна УЧИol1ИЩllа Пol'Iата.
3) ОбразоваНl1ето IIрП . търговското учи

~'1llЩС С обще образователно 11 спецrrа.'IНО тър
ГOBCl~O. Ilрограмьшта е изработена по обра
,~еча ца добр'h уредени'г'h търговClШ учи.шща
ВЪ Европа Il сс съобравлва съ м'hСТШIТоВ нуж
дп. Особепно ВШll\ШIПIe се обръща на щшци
T'h: Н'hМСЮlii: II ФраНЦУ3СIШЙ:.
ОПЪрШIШШП'Гт.иматъ ГIIмпаШfaЛНО право
спрямо военната 1l0ВИПIЮСТЬ.

ДО сега свършипшитъ заНИll1аватъ добри
ТЪРГОПСIШ юr.щи, ~aII:TO и
при БЪ.1гаРCI~ата Народна БаШl:а •.

1I1tCTa при разни

3-3

Отъ Дирекцията.

гр. Варна 27-и Августъ

г.

1891

П. Сжд. Пристанъ: Г. Захариева.

.jJq,·2201

I
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I

НЕКРОАОГЪ

"'Г" КЪрПIОВ-

се l\IОГЖТЪ вс-В~и

при-

въ ~<1.H

ваддавание.

П1)знайници, че на

16-и того, час'Ьтъ ВЪ G 1/2 пос.л11 uбвдъ,
с.лЪдъ едногодишно бо.л'Вдувr.ние отъ ох
ТИfCа, пр-вдаде Богу духъ въ най цв-Б

1891 го".

туща възрасть-26

2421
оть

Оъ дълбока Cll:ърбь изв-ВстяпаМfj на
роднини, прияте.ли и

24,:им

ятъ пи съпругъ,
братовчеАЪ,

годишенъ-.любими,

баща,

сипъ,

братъ

и:

трае

Иванъ НеА'h.шова

та I~о.ларова II:ЖЩ~, е.;I1>дъ това съ правонаk
I

давание 5% въ десят.ъ дневевъ ср:)къ, ~оято
се продава

IСОПЪ.

за дъ.лГътъ

Интересуroщит-Б

сжтствевъ
нце.лярилта

гр

день
МИ

и
за

му &ъмъ

Савва

~Iap

се lI10ГЖТЪ ВС1ШИ при

чаеъ

да

се

ЯRяватъ въ

ха

ПО,.:J,писанниИ облшшамъ че ОТЪ G-й сеп
1".

г ..ще трае пуб

.личната продажба на ll:жщата на наСJt13дни

цит-В на по&оилил Табаrcъ Мустафова Хюсе

иновъ, наХОАяща се въ гр. Варна IП участъ&ъ

ПОАЪ No 703, продаваема се за дъ.лгътъ му
:къмъ Rир.ли Мустафа Хюсеиновъ. Интерееу

ЮЩ!1Т-В се могжтъ велки присжтственъ Аень

n

часъ да

се ,я:ВЯБатъ БЪ

~аIIцеларията

МИ

за наААавание.

гр. Варна 27-и Августъ

1891 г.

П .. СЖА. Приставъ: г. Захариево.
~ 2460

УЧИ'I'е.лствува

една

година

пъ

седемь

ГОАИIlИ

пр~зъ

врlзме

въ

па

Варненскит-Б.- Той

ОрьБСl~о.Бъ.лгарската

воина напустнж всичко и

се

притече па

помощь на родината си-в.л13зе пъ редо
ветъ на добровОJtцит-В-и IcaTO таlСЪВЪ
участвува

въ

сра~ll:енилта,

хж призащитата

Оп-В.лото

му

които етанж

на гр. ВИДIIПЪ.

па

17-i{

того въ присжтствието на

го.л'1>мо

мно

:fl:eCTBO

ИСПРОВОАИХЖ

uрилте.ли,

се

извърши

:които

го

до В'вчното му Ж1еыище. QTOЬ прилте.л.ит-h
И еъучите.лит11 му се ПОАнесе и еАИ:НЪ
в'1>пецъ, 11:01'0'1'0 и НОСЪХЖ Авама негови
съучите.ilИ.

Миръ па св.нщепния ти прахъ

.лий пи ТриФоне!

J\IИ-

'

.ite&a ти пръсть И в-Вчна ти памлть!

?ОАписаниИ., облвлвамъ, че отъ еАИIIaАе
сатх:п Септемврии т. г. Ао единаАесятий О &том

БрИll с. г. ще трае пуб.л.ичната ПРОАажба на

Аише Хюеменовата Аеслть уврата .л.озе, на.

ХОАяще се БЪ Варпенскит-U JtОЗ,я:, ВЪ J\I13стно

стьта "Оовухъ-су.ларъ",ПРОАаваемо се за АЪ.,t
гътъ и :къмъ АхмеАъХасаповъ. ИнтересующиПQчатнuца на Хр. Н. ВОllШШОВЪ

тенце.

illУAIнеuс&итh първоначаJtни учИ.лища и

2457

темврий до В-й Октомврии

~Ъ TOI~y щ') РОАеното си-40 дневно- Аlз

година,

П. Ожд. Приставъ: Г. ЗахариеВа.
м

,сато остави въ неут-Вши:ма с~ърбь веич
~и ни, а наи вече M·:t:-1Аата си съпруга

Покойния б13ше свърши.лъ Шумнен
СКОТО Педагогичес~о учи.лище ПР1JЗЪ 1883

наддавание.

Варна 21·И Августъ 1891 ГОД.

усп'hШIlО

БългаРСIШ Яшшъ 1I Географня, се подхвъргатъ
на ИСЮIТЪ по

за

I

часъ да се явлвfl.ТЪ

пуб..tИчвата ПРОАажба на

тршс.iЩССНО обраВЩЩНlIС. СВЪрШIIВШИТ'h общи

ICOHTO

па

Августъ до 23-и СептемuриИ: т. г. ще

I~ypca на ТЪРГОВCIшт'h lШУIШ е отъ
год ЮШ. УСДОВIlЯта 311, пост жпваппе въ 1

училище,

наААава

3'1.

ние.

Я~ х.

Подписавний обяплuамъ че

2)

ГОДIШПШ възрасть и

и

м

те~1НПТ'h спIIcып•.

УДОП~'IеТВОРlIте.1IШ

окто:ив.рv.l с. г. I,Цe трае

п. Ожд. ПрИС'l'авъ: г. Захариева.

lIриi!: н. 1'. При ПРОШGНИСТО за допущание ца

Трlш.даССlIО

шшватъ въ J~анце.ла

гр. ~apHa Августъ 27-м
II

IШ'Пf Шt учебнш.га 1891192 ГОДIIна ще почне
отъ 25-ий Авг)'с'гъ н ще трае до 1-пi1: Септем

HCI-':O

16

е&иЙ. И uтересующит-В

IШСТО па IIрПG~ШТ(,.1IШ'.г'h 1I пов'.горите.iIНlI ис

15

('е

'По!,писании оБЯ,вяваll1Ъ, че OT1/1?)f' С'::и' ,1

'Грш.:да<':СIlО учп.;1I1ще пъ ОВИЩОВЪ обявява
с.тl;дующсто:
,
1) 3аПllсшtlШGТО на УЧGНUЧП и извършва

сж:

да

м 24tИ

.м. 694

3

часъ

наддап:-tШlt).

(PitTMe
Мо.л.ла ИС\iRи.лова, шtХО~~Щ \ се въ гр. BapfIa,
IП-и участы:ъъ подъ 1\То 8 !О, ПI)q,!'йва~':'~'i\, '(,'"е'

тръбва да бжджтъ

ми

Септемврии ВЪрХУ Jtозето [) 1/2 уврата въ
ВарнеНСII:ИТ'В .лозя м-Встность Ма.лr;:а reокарджа,
ПРИН!1д.л-Вжащи: на Георги ATd.HaCOB Ь, ~oeT()
се проданct ва дъ.лгьтъ му &ъиъ ТОА')РЬ Мар

225').

т'
t1l1l:U1асг,Н.О.УЧИJ!ИЩ~.
~\'
. \
'~a ~АЪJt.LЪ7'Ъ ,& 1~·~1J~·*;,-:('~t'il}.1I.r.JО

lIСППТЪ И.i'lИ 311, записвапне

Захарuсв~

пуб.ШЧН:tта ПРJА<.l'll:бй, ЩI./';,са..Щ:lта

ДИрШЩlш-ra на ДържаriirЬто 'Гърговско

н:анце.ларинта

ПОАпиеапийобявявамъ на интересующиТ'h
се, че пуб.личвата продажба ще трае до 17-и

П. Сждеб. Приставь: Г. Захариев?>

ОБНВ.JIЕНИВ

IСУРСЪ

и

за

темврии т. г. д')

С вищо~ъ'

въ

БЪ

Подшюаннпi! обяпяваl\IЪ, че отъ 15 Ав
густъ до 14 С-врий т. г. 'ще трае пуб.шчната
нопо.лск:иИ:.
.
продаЖ,ба на· Дшшо Т. Опасовата I~,}.ща, на
JI~~Jtающrtт-h
Аа
П3Адаватъ
могж тъ Аа се
ходяща се въ гр Варна, въ новопостроенит'h
лвяватъ
ВС11[I:ИЙ
при<.'жтственъ
Аень
и часъ.
~варталп, задъ "Илду.зъ-Табл", продаваеllIа
се за дългътъ му ШЫIЪ Атанаса В Ве.;Iчевъ.
гр. В<1рна 27-й ABГY~TЬ 1891 Г'
Иптерессующит-все могжтъ вс'hIШ приса..тст
Ождебенъ Приставъ: Ив. Дан,ц,еl1а.

г. В.-Търново, 16 Августъ 1Ь9( год.

Т

явяватъ

,шшва'гъ въ !~анцuюtРIIята l\Ш

r.

102 [СВ.

се могжтъ вс-Вки присжтственъ Аень и ча съ да
се

ГУ' участыъ,' продаваюra

A'I.

'1' г. 'подъ No 1129, относите..шо Спе
чиn.шото Духовно Учи . .шще, се отм-!шява.

.Аъ~жа\l~.f! .. ~ Ъ\!г'ОIlIЖОИ

2247

гр. Варна.
П ОНiдеб. Приставъ:

-

IО.лиi!

ДиреlСТОln: ,Сирмановъ.

~/4 частъ отъ празното му М11СТО отъ

наддаваllне.

рията lIПI

АIШ.

1':

ДО 6 й Оl\:ТОМl~РИЙ с. '1'. ще Tl>ac
пуб.личната продажба на ХюсеИLIЪ И6раХII\1Ъ
ЯаК.J,жuевто Jt')Be, m-БстнJCТЬ "r~о[~арджа" н:

се за дългътъ му ~ы\ъъ АЛeI~спИвановъ. Ин
день и часъ да се

2463

ПI)Дllисаниi! обл влвамъ, че отъ 6-й Uщ.

темврим т.

тереССУЮЩIlТ'h се l\ЮГЖ'ГЪ вс'hIШ прнсжтственъ

иепитъ

4.

.А1.

метра, находяще се въ гр Варна, 1 участъкъ,
ПРО,JI,апаеми ее вn, АЪ.лгътъ му ~ЪMЪ Варнсн
Cll:aTa 8ем.лед-В.лчес&а I~Hcca. Интересующит-h

ПодписанниИ: обяшшпыъ, че отъ 26 Ав
густъ т. г. до 25 C-ВрllЙ с. г. ще трае пуб-·
личната продажба на Василъ Петроват'а I~ili.

по Бъ •.\гар<'ншii езrшъ 11 МатемаТИlса, осв-Внъ
ОlllJЛ, па RОИТО спидЪте.лСТlIата сж отъ пър
БПП редъ съ ОТ~ШЧllе.

ладдавание.

Г. Варна 12 Авl'УСТЪ 1891 год.
СiУiдебенъ Прнставъ Jlв. Дапцов?;

~. ЧIl~шще' прп ГНl\IНf\зилта: "Сп. IСl1ри.-lЪ" се
подр.шнлва съ програММltта на OaMOKOUCll:RTa

'

П. СЖА. ПрИl.mшъ. Г. Захариева.

продажба на

'Гене", прппадлъжащс IШ Апдонъ Аш'с.'IОВЪ
което сс продава 'за дългътъ му I~ы\Iъ '-Иора

ГIIмнаЗl1Л с . .l'Н,J,ующето:

наААа

гр. Варна 27·Й Августъ 1891 г.

8 уврата
. .10зе въ ВарненCIШТ'h .'ТОЗИ, l\I'hCTIiocTr; ,,'Гурпа

Специалното Духовно Училище' при ежщата

Духовна Семинарня'

публичната

ми за

В:iпие.

:ГЪ се, че отъ 24 тентщпi1 до 23 Оептемврии;

16!')

присжтетвепъ Аепь и чась

8"13&11

да се явяватъ въ юшце.ларилта

Подппсанпй обявявамъ на llн'гереСУIOЩII~

ДI1РeIщшпа Ш1. il.-'l'ърНОВСl.>:ата Държавна
Реа~нщ ГшшаЗИj'I ,. Са. reириJtъ" еъ настояще
'го сн обяпщщ lia ~!~е.;Iюощит1; Ai'\ lJOСТЖПЯТЪ
ПР'hз'Ь lIАущата 1891·9:! учебна година 'въ

пъ

т.н, се могжтъ

Варпа.

Соnруга: uМарио~а, Д~щеря: . ЮРАанка
Баща: АНАрtи, Maи~a: ЮРАанка, Братr.:
Димитръ, БраТО81tед~а: ВаСИJlка, Oвa~o:
ВЪJlЧУ, Ле.ля: Маринка.

гр. Шуменъ, 20 Аnгустъ 1891 Г'

..

