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Рt!tАIЩПЛТА П Аl!I1IПППСТР1IXИ!ТА
се помtl!(1\ва нъ АОМЪ БоБЧ8ВСК.llii, "
.м 335. срtщу Ц8i1тра~ната

nисма !I с~о6щеНUJ/, 'ЩО.JI'[, не

c.v. om'l> СllЩUa.1lнum'i; jl'
i>On/iC-НIЩU.

IIеупотрtбени~ Р~RОПИСИ

отст.v.IIIЩ.

се JlР~ЩI\ТЪ, \iKO се п"атЫLТЪ,
пощенскит1' равноски.

АВОПАМtНТЪТЪ въ пptДПЛАТА

"~'

I

3апиев&вьето н;;;;:;:~абонат'Ь еТАва

НеnJ&атен.u

8etltOr. ОТ'IO ....... ОТО ва _'ееца

~:=============*
n

н.e,~

nue.tCa

1f~~::тfl_,

I

*,==========JIE

Всичкитt праВI\ Пl\ своБОА1\1а ~ осно вани НI\ праВАаТllj ва Tjt 'trf,J\II3Ta А.IIЪЖНОСТЬ .па ев060АIIта е Аа защищава праВАIIта·.

ЕА"н'Ъ брой 20 ст.

орл.жията 1) Да В..111вемъ Вl, друга сис- '~~~'Г"B права на СИ.ilf1та, царствующа наД1>
TeMat Гермапttя тр-Вбва да пвеме llниц\\а-'. .\~L~~aTa. веllриlt()(шовеВf.lОС'l'Ь,Ю!ДЪ. на.

и ИСПЪ.il'Нява?' И-ий -имахме и имаме една
чудесна, nu свободата си, !СОНСТl1ТУЦI1Я,

..1\)жена

е ва граж ,анит'в, да' се ПОvlвуватъ ОТ'Ь

тиоата, и тр-Вбва Аа ПОI~!\же, че ерасп"·
да. се

р:йuата uвобода и права.' Но

обеворiYiЖИ, и да покани:

'~'\~""Ъ сега. 'ОФИЦIIовитi>

Другит-в А'а ЬУ> ПОС"f'Вдватъ".

,,

IЦе ви lzа'lZЖТЪ, че ТОIЗа
нени

г.lасопе,

тин-в. НО З()АЪ

МИ..1иона

.it.иБIщехта

Г"fаСОIJода~ате.,{и,

остри.,10ТQ па

rral:{;a ЩО'ТО

CTи'ЬYiT'P

доа

подъ

':

чудовищно

се

неговото ,С~IОПО,

въ Раихстага ще има rO.il,JJMh ОТЗIIВЪ ll'i

ц-Б..1а Германия и

fiPMARC1tl'rA ПРО'rИВОВQИВЩИRА,

Ц'ЩТf\

~eoдa..-1H02

цри

в ьиъ отъ неь,", , и Щ~:

С~И tщ римс~ата имuерия,
П,?ви~ави

като

ва&тъ.

и

Qв'J1i~И fi'hДНИ

пасе~~

поецно':j:'О ,цс!iус':j:'ВО да ва

'

хора

Jlвм-Бпеuинта,

на 'B.ilaCT~,

които;

ri'~AIlO.ilaraMe, че Т,.в' съзиftтеvlНО и ПР'В:

по-консервативно

ИВ~I-Бнение

на консти'-:

у.~ИШ..1еEIНО. сж И!lIa..1И вам'врение Аа се

туц~s;rтаf ~ тк..зи игра Аа се пр(Мop.;t~ава

ещ<\стията

казано, ,че В"fА.стьта, опипа',' че, НotА.ствую

и надъ 'немощитъ

на сво.я'

отъ ',пр1lди

години~ отъ

(Ilис'мо)
['-пе Ре,ll,аТ;;'1'оре.,

Еато чет-Вх;ъ .iI~бопитвит·h l\{ОТИВИ,

ПЬ;СЪСRuания на П..1астьта

съ които официознии 'печатъ се. МiYiчеше

и мжчи да ПОДlсръпи и опраВf.',ае

кЬето и по

,ПРО.IС

l:I 1:Ca'I,i)

къмъ

всичк:о,'

най-скромепъ начипъ е ПОС-'

ивм~~. 1,~I~.я..10 да nе. удобрява, да не ,бйагогов-Бе

вението~ на Е IНСТИТУ~И.я га, ~O ини~иа:rI!.-

п~ па Ill'авите~ст~оТQ!

най-патриоти \

"Споредъ нашето м.аЪние, ако ставатъ

пека uрочетжтъ сами собственнит..в СИ с измъНения. -ТО Аа, се пр'Ьдвндштъ
МИ" KaGBO еж писа~ц и Ka~BO пишжтъ Н-ВЕСОИ' пО ск..ществеВВIf l'аравции за исi ~d'1"ивъ ВС'lшиго, !(ОЙ'1'О би. поемOnяJ.Ъ и ПЪJ.невието II съб~юдеRие't91lа ~tRОп.
'й Ma..1l:{;O да ивдаде, свободенъ, неi1апи- пр.ава ва гРажданит:.в. ra~a, на пр:, веЕСа
Сf}dЪ Г..1асъ, неRапрuчетжтъ СВОI<lТ..вдо- се, . осигури праВОСRiдието" веЕСа вс..вкоЙ:
.~~~и, своит'в подстрекателства, . своит-Б бiYi.де 'УJЗ''вренъ, че 'ще шмучи право-

И3~i~НЕНИЕТО НА КОllСТИТУUИЛТА,

вой

чети на

не ще АОЙД8iТЪ

u

<вди м'вееЩ'l, ртъ 'Пр%ДИ'н-БЕСО.il~О ДНИ,

най ПОС.il·h

аваНТ~РИСТИЧlfИ

и .~~а~~ощз,

fCpR..-1f:!6

ни.ц направихк..

П..1ащави

~
.J.
') И
и ще'може
неинит-ь
постаВОВ,,1.еви.яl'
кои

Аа ни, уб'ВДIf, че и С"f-Бдъ

а,~,ИСТИIIЩИТО значение на която ае в1>р-: ,Аа правIЖТЪ ПРОИВВО.ilИ и незачитапия,'
allf~ Al\ се раЗбрз.1И 'и самит h
авто- да прашiYiТЪ Пр'ВСТЖlJ.ilевия: и Iм-Бтвопри,,;'
И~? 8~ЩОТО ний CAfe още Аtыеч"ь отъ Аа
е1'ЖПUИ'lеетва л ПОС..I-Б .4а поискатъ още'

'()ит-В броеве

рИАм.цнит-Б,' Ц..-1Ц

I~a'ro

.ли

ПОДG:Р..впи ТВЪРД-ll много псемирния ТРУАЪ , i~pUAh .. Нека СЮlfИТЪ твви В'ВСТВИЦvJ; lCO- щит..в ве ТЪрПIЖ.ТЪ противор-Ьчие и че тоВ
аа приатеvlи.т~ па мира'.
1'0 ПИШN.ТЪ ТaI~ива работи, разrърum.тъ ее м.ИС;ЛШ,.'I:Ъ за наiНlепог'р-ВШИМl:i и за

Германскит-n наСО.ilеНIlЛ еж бlf.,111 вс11.
КЩ'I\ bait-СО..-1датс{Си въ Европа/ ВЪСШI
'faHQ пlо употр·hб..-1евието,на ОРN>.~Ю'IЯта
1Th ВQеВнит·h частци riрИК..1ючеви.ц,' С..1у
ЖRВ:ЩИ C~

ирqнил' И UОАиграв-

но.я ми кажете искренно, повао..tено

олиграватъ и Аа се 'присмиватънадъ' ,таЕСа бевк:райно" понеже И;}'l'ОРЦ'J6СRИ , е АО

~

устанощши

паиuеuъ -r:ou~, че ВСUЧк:о това се пър-

A.~,a так:авагорчипа

теЖlCата поеппа ()"'У~I,ба и

на. неПОСИ.ilнит-Б данъци,

УВС.ilичаватъ.

въ пус·

кuито

да ИВvlИ-

говорБYiТЪ

уеАИ"~t:;:~(I, ваЩf)ТО наро,1,ЪТЪ ,АIЪ"fча.,{'Ь, това е

CL'r'i

г.,{асоnе, в'Ьпиющи

и да

то СИ противъ когото И

да БИ..-1.0', а ва

това е вужлно ~ъкvв:стит)~чи.яrа~а се

ПР'ВДUIlДИ, че :МИI;Iи:С'f'рит1>, могжтъда б.iYi~

'~'"не С.ilанос..1~НИ ВI3.~:[>:~, _~O c~' tJ~"'p,!!!.l:JtY. .l't~~_ да~I\,Е!и.~одъ ~c~д~ .Я-', оТ'Ъ чаСТlЦl

• :, '

.'-ъ-..--']i-~ПХ"m-'Мor'~и да nоuи'~аJi В..1ЗЖ-

.ilи~а, беаз

раар1ииеnuеnа

С3бр4нuеmа.

И '1'081\ б'htU~.,t\ОR:m'аФе:,:lIе" БИАОХдi· Р3lЮiYiж~ени.ята на в"встни~а ~~ll върх,у_ z~ '1"~:....!.I!.B~!I на_ ,ж.авдаDМ('~l!'J.'-в-dqlw.<J1Ъf{R:,~,-А-,ца _",я..:б;r.А~У.:М~'~АrМ,I1~а"'I'а-lIе8~НЩ~ИМ'v\'r
~:I!и._ва ПО~И'fичеciка. своБОАа и ва Т'hxъ, , Mtloгo 'l!г1>tв:orо 'М'I4с.лИ ,П ВПК..-1Ю',Iё- .п ~~нит'Jf' TopdU и деОtМИТ..в конститу. то ,поне аuuе.ilа'l'ИВ':I~-clt, :Х' - .tШсса~иодв*
АеМОJ!:ратичеСКI1 'сдрr~,l\вавия; чр-Бsъ кои

'fQ

th

се:ра ЧРОТИВОА~(<<.FвуВатъ на T~pa

BQaт8 на постu.янната, BQeHHa Сvlу:кба, и

Iqm:ивъ иввъвм-Врно теЖкит..в ва т-Бхъ
АJl.ffЪЦИ, ICОИТQ ТР11бва да търпштъ ва
воenВОТО устройство. 01'10 тамъ и rOvl'hMaTa

"вародна

'опозиция на военния септенатъ

ва ВИ:смарка, оповифiя, увмичающа се
o~e I1Q-Beqe сега ва проекта на ВИ..1хе.il

xe..tMa Ч и да Rачриви ва увеvlи~ениеТQ
па ~опс~~та съ cTQ ХИ..1~ди 'ДУЩЦ,

И съ

ybe..-1ИЧ,еuие да бlоджета ва пойната съ
осеМАесеть ' МИ..-1иона, които ще се и пuкри
~Т'Ь съ Аанъци върху ТЮ1'юн.я, спиртътъ

.n

бирата.
ТRi8И . опозиция вече живо се появи

1110 fи;стаr~ отъ ..:\ибеР~.ilИТ~1 riр"вдставqя
вани ртъ РI1Х1'ера, отъ вациона..1истит-Б
поср-Вдствомъ д-ръ Бr..1~, отъ к~ерика
~.n'fh, ~оиqJO правите..1.СТПОТО се над-Бва да
сn~че..-1И

съ об"вщавието

1Iръщ аН 1Jето

на

да UОВВО..1и

евуитит'в,

н,о

пъв,

най-вече

оповициа правbYiТЪ социа.ilистит-Б. Н;а;й;
ьнамен~тиц т-Бх,евъ пр'n~стаВrIте..1Ь .циб:
l(п ех '.fЪ ~ъ васqманието ,на 1-й Декемврии

ни.я АОХОЖДЗХЖ пъ г.лавата ,ми, МНOJ;'О за-

гадочни

въпроси се пОраждзхк..,

ми бiYiде ПО3ВО..1ено да СПОД1МIЖ нtкои
отъ '1' вх;ъ съ вашит-Б читате.ilИ.

щеСТВI::ННОТО аъщо, въ името на което о-

Фициовит-h искатъ ивм-Бпението ва ~опституц,и.ята,
ПЗЙ-СО.ilидна1'а
0QlloBa l ца
KO~1'O почив~тъ тilхВ:ит» доводи ва непрактичнрстьта на основни.я ваrcонъ, е
T'BXHUTO тържественпо признание, че нра-

вите..1.СТВОТО и Народното Събрание не
само ве ИСПЪ.ilВ.!iна.ilИ: тови' BarcuHD, но l;t

вий вем.л:ед-Б..-1ец'Ь П\lГЪ..1.НiYiТЪ отъ

ГJ.iI-Б

митоВ ч:иФ","ици. Социа..1.ИВl\1ЪТЪ се ВЪСЕСач
ва пече и въ в'исшит-h Kvlac<;oBe, които

се бор~ж.тъ протипъ ,еврейския капита.ilЪ

Ва да sащитbl'iТЪ христи.явит-Б. Сега кан
ц",epъ~ъ ви' казва;
че тр-Ббва~о 'да
ПРОМИС.ilИМЪ ,ва 24 години ПР'~ме" ~O ако
~e O?~BH в-БI~О~ пой'~а .~e ви uоискатъ
вщщ. нъоружавави.я

•

Р..1.-Бдъ ~aTO cpaBВlЫЪ Boe~HOTO ико

~ом~чес~о въспита~ие ва Щ ве~~а,РИ~ ,c~
j:\HOB(I. ва r~рманиst, ~иБI~не~1'':? ,~aa~..1Ъ;
"fle ~ във~~оя~но С~fащш~та BO~I{~& CЦCT~Ma
тарпвм'ы'ь тр-hбва да 'цр-Встане: Рnихста..
l''ЬТЪ тръбпа Ari. поe.t )~ша Г..1аса на ца
рода, КОЙТО ПЪ CBoe'ro ГО..-1-Бмо БОJlПНlН
Стао НС же.лuе Аа се

уве..1.ичаватъ

поев

аи'1''h раsпоехи. Ше Waffen nieder I (Ао..-1У

T'h

ще

имъ

раСI'НЖк..тъ

Ц'В.ilатасiYiДИИ

А.', се, навнач.iYiТ~

поживненно .oT~

бъ.лгаРСF.а ИС'l'Jр,ия, ващо и за ,'какво НИ-

Ен.ява. ЧИНОВНИЦИТ11 да :МОГ8iТЪ да, бк...,)

на конституциовни.я духъ въ страиата,
Ч~-ВВЪ какви "ср-Бдства се е BHymaBa.ilo

дейското>:;УЧИТe.ilскотО и ФинаП,СОI:IОТО" да
се, поставbl'iТЪ ,въuъ отъ прОИВВО..1.ит-В да

1,

B~ инте..1игевция

министрит'в, като се огр<tДliYi.ТЪ съ вакони ва

и ва

пародъ чувство-

TO~ на СВJб\Jдата и vlичната веuрикоеноBe~Hoe1'Ь..·. и ний n-Врваме, че с'ьжа.ilе~ие и състрадание ще обвеМI1ТЪ вс..вк:а
че~ов-Вческа душа, а не Пр11Врlшие и и.
рония, при видътъ на 1'0811 цещ!\стевъ

повише1Jиет(), м-Встеньето и ОТЧИС..-1евието
им'Ь, особенно тоВви ПОС.ilоВднит-Б, като съ
став..1.яющи СИ.illlО ср-Бдство ва Аемора~и..
заци.я: на чиновницит-Б. Това кавваме ва
чиновницит-Б, ващото 'грамадното б\ЫШИII"

па.роt\ъ.
:, ОаореАЪ цаоъ, ИВМ1шеаията на ков-

ство па БЪ.tгарската ивте..lИГСНЦИЯ, при"
нудена, по h-Бманьеср'вдства, да ПОСТiyiП"

иэричнит'в му постаНОВ..1енця, и че по"!
веже даna..1И Кvl-Бтва за св.ятото му uaIJe7
нье и иеU1>..Iнение,. то см-Влti можЭ..tи

исв:а"lЪ народътъ, а се иска тъ, ващото
О'Гf.-ТОЧ[~i\ ЗР'впие иа ВЛ'lстьта, T-n3И ивм,jшеuия правштъ много по-удобно, много

смазана, убита, духовно деМОРS..1.изирана
0'1'10 ПрОИЗВО..-1ит-Б на хора, които искат'Ь
интересъ Аа се' държи' ТЯ въ низоеть в',

това да б-БХRiГО каза.ilИ АРУГИ в-В~тници,
то по вс~Вk:ав-Бро.ятность ~e щhхiYi Аа
бiYi.ДiYiТЪ поми~вави по Г.1авата ОТЪ т-Веи
самит-В, които днссь пуб.ilИЧНО, на всеус-

.ilИЯ упраВ.ilевието на страната. Равг..1-ВAa.qre добр'В всичк:ит h ю,Ш1шеви.я, сранпi>те ги и кажете ви, Иl\{3 .ilИ баримъ едHO~; коет.) А,и. стеснява повече В..1астьта

да се отказва ОТЪ псичюiт-Б си граЖД311
сrcи права, KOI;\TO н..вщо има много ГО..-1iэ·
мо, убиiiстненно iыи.яние на норма..1.НОТО
раввитие па характера и честпостьта въ

вършu..1И д'1ыа диаметра..1ВО проТи.вни на 'стuтуциата 'ее искатъ

да се ~I1PBrciYiTD КJI ВТВОПР-ВС1'iYil1НИЦИ. A~o

..-1ушание, отъ RО..-10Еит-Б на оФициозния

печатъ ваяв.яватъ, че пито прави~е.1(j~.во~

ве ващ()то тъй

ПQ-~есно и съ много п6.мз"ffCИ Г..1авобо'

OT'Fi IVО.ilЮОТО е ОИ.ilО до eer,l,' или да не

у"е.щчава нейната сигурностъ още пове-

. -1 а ,

осв-Внь a~u се пр"~двиди единъ Ч.ilевъ,

който иврuчно даудобри стаНiYi.ilит:h па-

рушепи.я и ДРУГИ д1>ла. ~o ва r:J;ОЦ&
не ние сега ду~ш~аl BЪP~y пего в-Бма
да се

проетйраме,ващото

то споредъ

тичеСКII мотивцроцlОИ nуждата

цсци.цт,а

НЪ основния

вю~опъ.

ва иuм'в-

Защото,'

ПР~jСТ~Л..-1ецие,-Ц ~o'aa ВС'вWИ го ЧУПСТRу·
lОакто

и вс-Бкой помНИ,

че съ ДУ-

мата "соцституци.я" се наричахж ва поди-

грашеа едни дебе..-1И, те)1~К:И бастуни соия, !СОНТО б'Ьхti'i. симво.,\ъ па партиван-

БЪ.ilгарскит-В граждааи.'

,

ТоВзи и, П11GОИ други би би..Нt д-вй ..
ко.яТО и да

е

тя,' щомъ

тя распо ..шга съ материа..1наТа груба СИ..1а,
и ЩОl1Ъ пс-Бси час'Ъ е въ състоание ~
потжцчи псичкит-Б вакони и всичкит-Б си
еаДЪ.ilжепи.я, и, ако ,Аа бi>хж пр-hД..tожени,
би докава"fИ едпо . истинско \, C'J;'p-БМ..-1.евие
къмъ подобрението па нашил вжтрi>шенъ
по.литичеСGИ животъ, \о(шоnавъ до сега,
споредъ официозното тв'ърдепие, на па
рушениSl. на ОСПОВШIЛ зак,?въ; едво ~aMi2.
реuие! еАНО 'р'hшение аа поuдигавье )lU"
ра.лНОСТhта и отпаД8К>..1.ИSl духъ па стра..

BI:\Taj бихiYi до Rава..1И,

че правите..\ството

ако да не б'вше така) al~o да се ве има", наистина има едно -жеvlание да НИД1i ва
хж nр-Вдъ видъ само у","еuпени.я и изго- ВЪ бк..дiYi.Щ~ ,осигурени, гарантирани u: по·

.явво указва, ч~ тр-Ббва да станжтъ ?'-

цащо,

да IЖ застаlМ.явзтъ косвевнимъ обравом'Ь

rrивъ П..1аС1'ьта,

[Соето да rарантира

страва на меда..1а. ,2\а се обяснимъ.

шавахlf>, ковституцията-TOB~ c~ пижд,Rще

се вижда

отъ~~зи ИВll-Впеuи.я,

ди ва правц т е..-1СТВОТО" то ващо да ве се
цр.1эДIШАЫiТЪ
и ПР'h,ц"fОЖЖТЪ и други

"1 е правитe..tсТВоТо ~,събравие:то вару-

кариера,

СТВИТС.ilпи маЛЮl ефимерни гаравции про

fiacD никакъ не е ~~а~1l0, а ваЖIlОТ'! е

ДРУГО едпо н-Бщо, ваЖНОТО, е Qбратната

ва' ва ,чиновническа

че? А я ми I'ажете, пма "fИ баримъ едно

наРОАа отъ ВО.ilности uз правите.ilСТIIО,
то? И, Д'ВЙ;СТ.lЩТtМНО, подобни пъ ПО..1ва
ца царода И3~l'lшеии.я би бп..1И абсурдии
н:ь'едно ПРЪЛ.ilожение за U3М1шепие, l1pOисХ6Аяще отъ правите..1С1'ВО'L'О, В::IЩI1ТО
ниrоое правитеvlСТВО не е TO.ilI'OD!t Г..1упатuми, дО KO.ilGO ще могжт'ъ да ивви-, во ;ца отиде да дава права па Hapoд~ и
HЬYiTЪ и опраВДRIЖ.ТЪ д-В.ла, вършени ПР'в- да' СИ Сllърэва рiYiц'lпЪ. А ЩОllIЪ топа е
ди Т'ваи ИВl\I11ненп.я, противъ l~опститу, така, ТОГ.18а раБJТата. става .явна и u-Бма
ци.ята, не п-Брваме да има~ъ обратна си- защо да прпкриваме c~ цаивни uатрио-

и': 8uаеще; ч;ет~ви ,~оцС'.fИТУЦИЛ б-Вше
проивво..\цо цо:rавеваи'че по едно вр"вме
да ЦрОДlо..1.жа 1Щ п~ цриетата сд $орма.оО
споме'нуванье'1'О па иметО Ц ca1l\0 'б-Вще
И""и Гермц.uпя ще се съ(:нще и~и ~и",и

цuи,' и

,кой ве протестираvlЪ, каrcви сж бlЫИ ста- дк..тъ ск..дени беаз равр1Jшеnue .пи oМU1lUv
Д~ит-Б варазвиваньето и уякчаБl\ньето 'стрuтЪ'. Чиновниqестпото, особенно' К>.С-

Най-интересното, цаЙ·куриовното и
пъ ск..Щото вр-Бме вай-важното и ваЙ,сiYi.-

вовъ сти..1.ъ, между другото, каза~ъ: ~ Ний то, нито (;ъбр3tнието c~ се церемови..1И
~~ см,е Р~СПО..1.0~~епи Аа УДОQРИМЪ пq·fО-, съ основаи.я ваконъ ва страната, при
ВСИЧIСО, че Kvl'BTBa тържественна, K.iI"hTBa
..1~MЦ на.:\ОЦИ аа военни' равноски сега,
ПР-ВДЪ Бога и пр-Бдъ народътъ, сж да·
когато икономичеСI(ата крива е така остра
J! ТЪЙ всеобща, сега, когато
Н'Ьмавьето на..1и за туй. Ний не внаемъ, arcu даже
ва работа се .явяпа ВЪ таЕСива равм-Ври, изм'вненията на Еlщституцията се црие·
какту пе е БИ..-10 nикоги,И В..1и.яе на цi> матъ и отъ ~. Ц. Qъgрав'ие, пъ което
..-1ата вационa..tна eKOHOM~~. Оега ср-Бд~ц- царочемъ не се сы1ш1>еамеe по много симп-

.iГa paiI_a' 6 вое по,вече отб.ilъснк..та, дреб,
вата промипыенвос:r ь съсипана, а Ареб,

I

И нека

uа.м'1mеnuя,

които

праК1.'иката

още

по

UФи~иовниц печатъ" както казахме, при-

читави грая>:даuuт-Б, 'които. АО сега ВИАlI
се c.-s. би.ilИ ПРИllу,zr,ени да виждатъ' пъ

B"faCTbTa УСЪр,lфа' ващитнuца саио ва тоВх·
нит-Б д..\ъ~вости.
Нtкой-еи Т.

виана, и пр-hдитопа ВСИЧ1Щ, анаеХiYi,че

В" Р.-Г.. пъ писачътъ, хато vавмиш
отъ с.ъвдаванмто на Въ.~гария,правите~·
.лява
ва гаранции по аапавванъе правата,
cTHa't'a не, аж" испъ;",ня ва.ilИ ' к(нroтитуци.я
1Соито
сж написани ва подданицит-h въ
та и че тоВхната' К~1.-Бтва; C.il"BAOBaTe"fHO,

ве е пР-ВдстаВ.ilЩJа.ilа
ва

вапаввавье,

и:

никаква' гара.дци.я

ПРИ..lагапье

'ва

тови

OCHo~eHЪ во\конъ ва ~1·рапата. Сега F:ОЙ

I~ОНС'1'итуци.ята,
мапие

И

въпросъ,

не обръща особеН!lО ПНИ

на' форма.ilната

отраца

ва

име.нно.

всичси

ваконо.

че

не

тоя

щени гаравтара, че даже и при нuнит-Б, ПО..1.0жени.я, КОИТО пр-Бпоржчва, сж Пр-Бk '
иамiщециц ~ов:ституцията ще се почита m-hТQ ва Вlо RоцеТПТУЦИSll'а, Но, Вlо BCt:

:кой С~УЧQЙ\ ииe.;tиТ'В му ваС~У~IШiIТЪ вни·
:мавие 110 сжществuтu си, собе'гневно вър·
ху туй, че неПР'hЫ'hнпо, е НУЖДНО да се
С'ъвднджТ'Ь
н точно

гараПI\UИ

аа

аадъ~аtите~uого

ИСПЪ~В~Нl1е

на

всички

в,;tениа, коиТО

опр-ВД'lмli\'iТЪ

поетано

праната

на

гражданина.

Като се откри

тъй

беэъ

вр1>ме

у

васъ въпросъ аа народни права и свобо
да,

. ний

приемаме все('тр~шна :критика по

посвещава и Сltио наЙ-.1-БчебwиТ'В

СЪГ~8СПD ва НУЖ,II,ата о'гъ

обеэпечеllиетu

па ПРЮ18та и свободата на lJашин ниродъ.
па пр, .може~t3 да

kОНИ

И Аа

ораuимъ

нарушаваме ва

отъ

нарушенията

праRТИК!\ и 'мотиви. 'Гова беsспорно уста

нопява че НИЙ имаме Еuш:титуци.я, бевъ

.

,

обвърsвапин ва пнвеньето п.

СЕДМИЧНИ Б~Л~ЖКИ
_ В. nLaBulgal'ie" бр. 476,' като говори за
uз",:lшеНUilта. lIа Конституция'rа, и. като казва

Че при ВСИ'lко че 'uоведението на Княза 11 нег..,
1101'0 ув.ажеВИ\J кьмъ ПраВОС,llRвната в'вра с& 01.'~

естеС'ЕВО да ви карат'ь съ Дов-Врие' Аа Г.1:Вдаме
бн.дн.щето;· !.Са\l,ви·rо н изи-БнеIlИ11 ва '1.1. 38 да
СТ8Нж.тъ, .прибаВ.1лваl "Но ПОЗRО.1ено, е обаче Аа

се Щ>nита)Jе, А" .111 в'ь Сl:гаШI1ИТ'h обстонтмствз;

Цо.\Сзuостьта Il.1И iIO-Аобl't нужиостьта на едно
Jlютекъ 'Начин·ь.

"БЪ.1гаРIl1l си е създа.1а,

по единъ

въ

абсо-

.

Т'Взи

ШuСТЬ

помiJдни 'ГОАUВИ,

ПрО'1'ивъ ХИ.11JАИ мл-чнотии,
6Ацотакова иветО на мъвцето, б.1агодаревие Hu.

ПОСТО1JнС'1'~ОТО ца нейпиТ-В мирни ТРУДО'ве и H~
пейното 14.N.Apo и ПР'ВАпаЗ.1I1ВО поведение, щото
часътъ на Нt-ЙВОТО БЪ(Jтържествуnаnье
H'i>Ma,
иимимъ, UУЖА& да бi\'iАе прtЖАеврtменно Т.1ас
нанъ съ

нововведенltн,

кои'rо,

като.

иска'rъ

Аа

CTa~e: ПО 'скоро развръзката, би мог.:Ш може би
да коиuроиетliратъ самил усп'};хъ. В'1> неД~.1еч
нил над1;аама се день, ВЪ койт() БЪ.1гаРСКI1И ~ъ

Пl~ОСЪ ще ПОJlУЧП,. отъ' страна' на Европа,

само ер'Ма и с,кббO'l'а,

които

ще Oift.ДiY.T']',

110

днеска' се Вl1ждатъ

'раз

ТрЪН.1иви,

еАИНЪ особенъ на чи нъ уравне,ии.

По наше )lН:Вliпе,

ба БИ.10

JlЮЦlJя,нежеJlII Аа

pUCKYBaMe,

llр'j;ДПU'l'rително:, да

се 'ОСТАвина вр-Бието Аа АовеА6 же.1u.емата ево

като искаме твър

о на )lаШllната," да пропзвеАем'ь

IJ

смуще~IИе

Ц'lмKa меХIIUU8ИЪ.'

~

\ ,

само от,. М,

тlшъвъ добр'Ь докторъ!
_

Н

1-:4

1893

Япуарuй

го".

ще има Ьб·

110MU11.oYi.1'!>
01' ~ МUd'1>'lИU

MЪWЬ се

r
у каз',ь.
вече има издаденъ

Б'1>

.

миiJ'n.1I1Л

rl'aA~l;;u ОUЩIНIСlЩ'J'1I.

cUO\JTueHllo.

:Ек

UСl'L\НЖ

иаllънреАна сессия, се произвесе. '1'ова Н, Нла'
ЖСllСТВО е наnраВIМЪ понеже, спореАЪ '1.1, 37
отъ RОНСТИТУЦИ11та, l'осhОАотвующа'rа l!',b 1:\.'ил
а прое~тираното

изм'huение' на 'lJl. 38 неминуемо Щ<J има Зи си-Бk
СТ1Ш9 унищожението 11& 3? Ч;.1енъ".

nравите.1СТВО

ще пиа, аащото

6

u,у,'rи и се се вр·ъща.1 ь И lМ'ВзвlI..1Ъ,

нача.,шикъ,

еАИНЪ

uо"норУ'I1ШЪ,

Ill1й'rъ 113>'1'Ь в.l'Ваuал'Ь

а

UU(M·B,.\-

pl1l1u. еЛISI:t~IЪ на АРУГИ11 день llU-ll.1аА,I·t

цеiil!Ш1 JlЗLl1l()'1'на и-j~рка- АII 3l1твир11 с'rОIШНИЦЪ'I"Ь

по'1'ы'енаa

ltръчмuта. ОФш\ерuнъ'rъ се оUЪРН.oYiЛ'Ь I..ЪЫ·Ь

ыеАl1циuската

пuмuщь

к'.ь

ыу,

1;'1'111"

rA'i>TO

БИ.1'1> 0'1'Нllча.10 о'ше" )нъ И.

P~HЪ,

ПО ПРН'iина на ИМ,jненъ

жеll'Ь да СЪJнава

'l'.oYiJИ б'1;.1'nЖII:а ний ()е (J'lcTu~Ole Д.1ЬЖLlU да Ш.\lI·

UU'i'1'tl

3U1itШа-

·Аень въ л оии .

На IIЗ .. lОЖfщието

8.

СЛУХЪТЪ за сыъртьта на О КО.1.

..

ти въ граАа ни сж испратили сиои ИЗС.1-БдuваТеА
въ 6а.1ЧИКЪ. Още никаЮ3И 110м1;дствил ПО 'ху

чество би.1Ъ

и

б.1агово.1И.1Ъ· Аа

ще с~-Бщно семействuто на ЕдинБУРГСКИII Дукъ.

ангажира иtКОII

ПрUВОАени на ИЗ.10жението въ Чикаго. ИJ81;(JТНО
е, че г. Ми'rовъ, осв-Бнь З.1атна'1'а IIЮАа.1Ъ, която

соБ да.1И ,nитера'1'урна вечеринка съ II-Бсни СО.1

дуетъ, деК.1амации, МОНО.10ЗИ, диа.10ЗИ и paCll::.IJ' . сега, ПО..1учва. при'r-Бжава и три сребърни и една

llечерИНIсата бll.1а СПО.1УЧ.1цва и, важното, са.1/)
нътъ. би.1Ъ прtПЪ.1l1енъ съ l'раждаНll.
,
!
. ~'

-- ll~;liА-,ожеlllIето за~зм:Внснн:t въ

на Изящнит-Б Искуства, както и
сПеЦИa.>lенъ )'\ИП.10МЪ за праВОСIIособно,;тъ на

.1ИЛIIСLШН

уч.И.1ища на

а:'Н3.У'IJШПЬ6_.И .AOK.I1aABa!Ibe•. '1,1 зJ ;

1".

»ъ заС'hдаНllСТО СИ на

окончате.1uа Форма на

саыо иаъ

в'hстнuцит'h.

1),U!,li:lЬ'Г;Ъ, "ойmо
uаборо е (,'Т..кnUЛ1i 'Ка бмгарСII:UU npi>cmOJt&, а
ПРUНаА.1-Бжи KыI'1, н1;кое Дl'уго.вtроисповtдани
lI:aK·TO Той, 'Ea~a и llеГОВI1И Ilv'Вс'rО.10JlаС..11;АЩН'О'

вото, а

116 па духовна'Еа. Ч.1{\НОl~е 167, 1o~ (Н
1(;{) ОТ'Ь r..taBa ХХ П 111\ коНС'J:ИТУЦИЯ'fа И3РIl.'111 0
описватъ peAu, по коЙ'rо став!1. I1i:1м'.811Сllието ~a
конс'rитуцuята 11 таf>l'Ь нuйд'Ь не се казuа, че ~IO
изв'i>ст.!и в'Ьпроси тр'Мва да се иск I мнtиие~о
на ДУХОВllИ'r1l B.1aCTll с.
.
f
.. Пос.~6 1.'0311 ОJ:ГОВОрЪ на праВИ'I'е~ство~о

45. 3еи.tедiмчеекuт-h КаСС.1l се пр-Бдстав.\н
BaT'lt на .тия съБР8:НUЛ. отъ нарочно ва тал цi>.1Ь
избрани петь .1Ица аа. BC'hKII ОКр.oYiГЪ. 1'11.11 .'Luца
се' пвбllратъ отъ ОКрЖЖНIIт1; Uъutти B'lt есеа
пата 11МЪ сессил и

Добuватъ

1lУЖДllОТО

свидiJ

те.1СТВО за това ОТЪ Uкр.nжпото У прав.А.евие. '1'ПlI

пр1;дставнтO,IIU на 3еАI.\ед1i.:tчuскит1l Касси ИИll.ТЪ
с.»щит-Б права
lШЦИОliери.

I1

Д.1ЪЖНОСТИ,

KaK'iO.

и ДРУГIJТ'В

ще иавърши

.

AIинистерст'вО

Провадия. Б.'1И30 е,~ИН'Ь м'tСeI~Ъ стана ОТ'Ь
Чl1юt че имаше ][0. д'Iщата \ БОд'tсl'Ь с"ар.латuна,
оп ltойТо имаше 3-4 смъртни случаи.
училище
Вр'Ьмв се

и

'l'рИItлаССtl01'0 ни оltолийско

сс а8'I'ВОРИЛО, но на lIосл1цньо
отвори, защо'l'О бол'tсти'а е на прt

()tlllC

Itрм'яван:ье

•

Тая 'година дtВJf ЧСС&lfl':В &JLaCCOBe -1'ЪЙ на
речени 5 и " 01'дtдеиия, споре;J;Ъ НОlllfЯ законъ,
оСТ8НЖХNi без'Ь У(IИ1'еди и УЧИ'l'еДIt!i 1{ ;J;tЦ8ТО 113l'убихж l'одинм'а на в1I'l'ъра. Единъ УЧИ1'еЛJ. и
една. УЧИ'l,еЛIЩ 6fJX1lL ДОIЩIИ, 110 първи!i скоро CII

01'lще,

че

не

му

се аресадо

ТУltъ, а Вl'ората

RO.'LR'le(.,OТBoTO на тил гласове се раСПР'hдi>fл

.\ед-В.\ческата Банка u,llи въ h-БlЮЛ отъ HClIHurr-в

g,\oHose ср1;щу едно свид-Бте.1СТВО, II:OeTO С.1у~и
аа B..tuaal1be В'Ь събранието и аа оuр-Вд'lыение ч.шлото на г.\&совеТ-В.
..
На пр-Б,I\ставитмитh ЗеМJlеД:В,II'1ескuтh Васев
се' издава отъ саката БанlШ свидЪТt".'Lство аа чпс

.'LOTO

на г.\асов~т-Б,

които с-Бки еАIIНЪ 01'Ъ тi;xъ

пр-БА<:таВ.'Lлва СЪГ.1асно '1.1. 46.
._
Женитh, )(8.10.'L-ВТНИТ-В н а!.Сционерит:В, KOl''j'O
не могз>тъ да се ~Bar..n сами на общото събра
иие,

МОГift.тъ да оuъ.\ном,,>ЩIЖТ1,

други аКЦllоцерп

-

.1учar..тъ

Пр't,Jц

килва Хохен
въ Рuыл-нил,

ГА'БТО

се uраВI&ТЪ l'O.11;~llI
ПРIIL'О'J:ОВ.\СН11Н за
пос-Бщсннето имъ.
За въспоминанuв на свадба'rа щ,} св нан"
раВI1 особенна

меда.1иа,

която

ще

HOCI!

карти

аа

ВJlизанье

•

РеАОВilата сессил на общит'h

събранил се

държи пр-Бзъ м-Всецъ Февруарuй вс-Вка ГОАипа,

извънреднuт-Б се свикватъ когато стане нужда
пр-Бзъ годината. т-в се сnакватъ по исканье'го
на правцте.1СТ80ТО, на Ji правите.1IlИJl Съв'ВТЪ
ИJlИ на Врtменнил CъВ"hTЪ. 3а. Т'hхпото свиltва

нъе се облвлва наЙ-МаАltо АваАесеть дена наПР-ВАЪ'

Въ това оБЛВ.1еНIIе е показано и причината за

СВl1кваньето общото събрание, както и ,l\невнил
ре"ъ аа раЗИС1l:ванuлта.

48. 3а да може общото събраllие да зема

законни piImeНlI1l, необходимо е ЩОТО присл-т
СТJlУЮЩII,Т-В .B'lt него, .1ица· да прtдстаВ.1лватъ
поне ПО.10вината OT'lt внесенил каnитa.>lЪ на Зем .
.1едiмческата Банка. Ако въ опр-БАiJ.1енил день

за отварлнъето ва първото зас-Вдание не се яви
НУЖАНОТО ЧИМО аыционери и прtдстаВИТ8,11И на

КасситВ, отварянъето 'събранието се ОТ.1ага за

да ГИ пр'hАстаВ.НJват'lt. Дружестна, ltоито сж ali:·
цпонеРll на 3аМ,IIедiJ.'LЧ\jСttaТ~ БаНlI:а, Могл-тъ да

три дена. На че:rВЪрТIIН денъ събранието се от.

со пр-Бдстав.tl1ватъ

чис.\ото на аlЩllонерuт-В и ПЪ.1НОМОЩНIЩI11'-Б вЪ

ОТЪ

ОПЪ.1НОМОЩСIIИ

отъ е80ИТ'В управите.1НИ съвiJти.
Лuцата, които ще ПРИСЛ-Т(Jтвуnатъ

Ч.1енове

варн и ПОДll:ачва работцт:В си, каквото

бранието, с& А'"'ЪЖВll да се лвlil'i.тъ въ UОЪ1iJще-

Аа

е

.
49. Общото събрание С6 пр'J>дс'hАаТO,IIотпупа
отъ Дпре~ор" на nаlЩата И.1И оть пеГQJll:J;.\

иеrо.

ва; съ

и

отъ ед

на страна. об раз 11'1"1>
на
~lладожеLЩllТ.8,
а от ь
Аругата страиа --датата на сваАбат~ имъ.

Сьобщава'rъ 0'1'1> РИIIIЪ по

-

b-БСТl1ицитiI:

6I'ИНЪ, Ыlшис'rрътъ на външнит~1 ,A'i>,IIa. б1LЛЪ
lIШI11тан'Ь час'rним ь ооразомъ иТЪ БЪ.1ГdРС11:0ТО

припознае

MHoro напр'tдъ 01'ива11е I

.

пар.1амен'rътъ,

ЗdМКОВСТ'h на бащата на 1I1&жа,
ЦО.1ернu, II пое.1!> ше ОТИДi\i1"Ь

правит,мство,

била ПОВИItана назад'Ь ОТ'" инспектора.

и

С.1'1д1, свадбата М.1аАожеНЦит-Б, ще пр·Бtta.
ра'ЕЪ l1ървит-Б нетнаАесетъ АНИ въ
еДИll'Ь
O'J:']',

.

да ,'1И

И та.1ИН е раtШQ'\ОЖi!.llа

Аа

иезависимос'rьта на НЪ.1гаРllН 11 п!'й

ното пр вобр ьщ'\Нье В'»

Кра..1СТВО.

ОТГОI30рИЛЪ,

м-Бстникъ. СъбраКI;l6ТО .съставл бюрот~
между ,ПРI1СJ:i.ТI:ТВУЮЩIIТ'i> аlЩlJонери
и

участце въ общото събрание, ск.. Д.1ъжни да 1111'h·
AaAi\in акцuитiJ си И.1И распискитt си В~3~и

ппсlW:

11:0Й'J:О

нието па BaHlI:aT8. поне два дена преда ДСИЯ аа.
ногов()то отварлнье, да пр'i>лставЫ'iТ Ь на НЗД.1·hж
1l0TO .1ице АОL~умеllти'rв, които llЫЪ дава'!'!.. 11ра'
во да звиатъ' участие на зас-БАанилта и Аа по

,

ВасспТ-В.
\'.
47. А&ционерuт1;, I$ОИТО ИСll:атъ Аа зе)I~n

аКЦI!И, 'ЖО въ онил оБЩll събранил, които се
СВНКЩ.t,',rъ пр1lАИ да ел- се ИСП.l1ати.ли II.lщuит1; ва·
IIъJtnо, IJрuс&тстпува I'Ъ ония акционери, които
ДО1I:&Ж3>'IЪ, Ч6 приТ'hжаватъ десеть вр-Вменни рас

РОМi\'iIIСЮI пос

тичесв:итt

на равни частп между петьтt ПР'ВАставиrе.1и,на

китiJ 81ЩИОIJери, .които имаТ'lt по-вече отъ поть

сега

ТОIII\, че иа'ь улицкт1I МNiЧН() се минуоа отъ кола;

-

I

44. На-о~щ\[т-Б събрания се покаllВатъ всич

и

Не се знае още I[мето на

ворuтti".

1I0CT3>I1JJ.10.

1'0.1&0311 Г.1аса, K0.1lI:0TO суммата О'1'Ъ иро
.'LCBa, за П'ЪVВI1Л С.1УЧ/tЙ, 11 250 .1ещl. за В'IОр~Я,
В.шза ,въ суммата на TBXLiI11''i> II:UПlI1'а.1И.
i.

'

Шl1'rа Iсра.1ИЦJ. Ната.1ИЯ

"Доржuвсно Вi;стнuю," llуб.1JJ1~уuа Пl~И'
етпй'rъ веч~ n3а"он'6 ва вадмженuяmа и дa~

lШКlI.lСВО друго ;)аНВ.1611ие ОТЪ С'Ерана на Ек,щрха

ве

нието

69.)

ГраждаllСКИЙ'ГЪ бракъ ще б&АС IСОl1тратеIIЪ'
нрliдъ кнлзъ l'}JИГОРUЙ Гиrl:а, рО"Нlша на бив

T't31{ дНИ Bp'tMeTo е като )1')';'1'0 и
'1'011110 даде причина. да идоатъ MHoro Itояа 4.,.--500
и 110 ·вече на день, съ xpaHff, 110'Be t leTo в:у&ур'у'а\,
аащоl'О ЖИТОТО 7-8 Дtша ЕИЛОТО (6 ШИН.), а &у
куруаътъ 5. ilO и до 5.70 л. IШЛОl'О; сраllИИ l'еЛI(()
С'Ь ЖИ1'ОТО тоА е 110 съ добра дfJна. ЛОШ01'О е

46. Десеть bp-БмеНIIИ расписки И.1И пзть ~K

ОбщитhсъОрания
на акционеритt.
.
.
~

E~8a~~

ЦИI1 даватъ право ва еДllНЪ ·Г.1асъ. 3eIlI.1eAlm.1e-,
СЮIТn КаССIl 1Iа вс-Бкц ОКРЛ-I''Ь има'1'Ъ въ съБJfа~·

ЗЕМJIЕДtJ1ЧЕСХАТА ВАВХА.

,

OTrOBOW>

Т110С'ЕЬ иа заlI:0ll0дате.111ата власть въ Ки.яжеcr

д-ръ

НА

(ПрОД'Ь.'Lженпе оТ'Ь брой

съобщава, чu нъ

Н. ll.1аженство

разширо

Ч\JНЪ Cq еАНО пов\, "КрИ.10, съд~ржа.ш;е е"н;> ,;~,,'t!.
cTvaHHa.'ila.1a за. гостье, гд-Бто ще 6""',\е' "адонъ
'сваАбоний 06-:1>дъ:"
.
.

lСU1'О.1ичеСКJЩ С,ВtшеНII1111:'Ъ,
обрi>Аа.'
.

аТЪI

ии

ВЪ ДВО

.рсщ\_IUi_ Си.гмариtJot'СII'J.,. който _е бl1.1Ъ

Щt! б3>А.У.ТЪ прВдстаВ.'1llеми и pOM.a'iHCKOTO

'Гъй сжщо

8ЪрХУ '1.1, 3~ на КОНСТllТУЦIl.fi'rа, праВIне.1ствq.
то е YB'i>AOMII.10: "въпр(\сътъ за llЗlll'нqеlшето ча
l:\.,)Нституцилта е отъ И()IСЛЮЧllТС.1l1а
КОIllПСТIJ(l'

3АКОIIОIIPОЕI{ТЪ
.

В, ."Свобода(/,

-

на Т6.1еграммата 01'Ъ

,Пиw~т",

.

l"раль,

.1аНIШН:'Ь въ Бер.1ИНЪ

ItaКЪ оi;НОIIИО'l'О ни уЧИ;Iище е заl'Вl>рено, по при

,

може Au. си остане въ него"

IIОДJПIОТНИК'Ь

=

2, 1

IlУНII:ТЪ съ АУМIIТ~> I "Само

И не С!ЩО

важенъ

uрtr\.10женuето. в
заКОIlЪ. Изм1Iнеl1uе . Ll

текста на ПР'h,\ложенисто е стаНоБ.10 СlЩО въ

ц1lри 'rой б-:l>k
доброд1;'J:О.1Ь О'1'Ъ
Аа о.nде ТО.111:0ЗЪ
пО-обща, M~Kapь

Но тоаи

7 й ДеК!ЗМLlРIJЙ HIIj- с

А.1ексоЙ. ка то

HU Ц 'рн, еАИНЪ авrрИЙСЮI вми

1),Hmi~e('KU1"h гости щd ЖИВ·Нbl'i.тъ

КО1rМНССИЛ со . С'ЬС'l'ОЛ.1а

P!JAuo'J:o С'ьбраНИ6 е ПрИМQ

ве.tИII:И1't

1).нлзъ и ве.1иката ItНЛГIIНl1 Саксонъ-Вейм:арскп,

11:11 князъ А" пр·hАСТ~В.1ЛLlа ИМllера'Г~Р(Jh:ата ав
СТРИЙСltа ФМIИ.ШЛ. и Геllуе3Сll:ИЯ ДУll:Ъ за ИТ;!·

пр1;ч даllанье рисуванието въ всичкитt 'Еехнп

о
Of
.
.
.
'
-'iI:JCl~У, ПUl'М.u.~HU IГ, маruсхра.1НИ
ИНЦИП'JI и Аадеаона еднА сtIаЦI1~.'1~ " И'rа.А.ианскоТо 1),,)а.1СТВО;'
,

B,ol;r

т-В Фами.1ИИ, ГериаИClI:ИII ИЮIераторъ.
пр'вдставители

. АюсаАемин.

.,.,l.

РV~I.oYiНСКИЯ Rраль ще отаАе въ СИГШLрингенъ.
ДО КО.1КО'ЕО се анае до сега, ще присз>тсr
ст,уватъ на (JваАбата, OCB'i>Ub ч.\еIlОLlетt на Ав1;

ве.1I1КИТ в КН11З0ве Н ..lад НAIИ ръ И

бронзова меАа.1И ДаАени нему от,ь Ф.LOреНТИНIJh:а'rа

сти:.гуциЯ1'. е БИ.10 ,llриет~.~.тъ. t~ap0.AHoTO С....'1.>

би;ло ПОрi\i

бvдnuт1J,

СПОРСАЪ
Щ'Ь~lа да

1),нлаътъ, II:OЙТО
ОТИАе пр-Бди
~la.1rtO 111.
Анг.1ИЯ, ще o'1'llAe отъ таыъ въ Кооург'ь, гд-Бто

01'Ъ неговит'В картини, а ДРУГИ щ-Б..1И да б'nДdiТЬ

-- Въ Il.1-Бвенъ УЧIJте.1ИТ:В и У'lИ'1'е.1Кll'!"

н1;кой,си А'р'Ь ПО IIIОДИЦИ

тjyЙ, ами и бе,щ,llUЩН,I1 щ-Б.1Ъ Аа
им1;. Ilакъ, Аа бtше'само Т.oYi3И
тоаи МИ.10СЪРА'Ь д-ръ , не щ1;шс
ааб1i.:tilжите.1на, ващото Тll е маи

Чшщгu,
АНСТРIlЯ

съ IШЛГИLlята Марна ЕдинБУРГСll:а.

меда.1Ъ ваевоитt картини. иа.10женц: въ ИЗ.10жениёт~.- ОЬв.],Нъ 'това мушаме, че Н, Ц . .l3исо-

ие знаемъ

БЪ.I1гарил А1;ЙСТВИ'l'е.1НО

вата ПРllема.\Ъ Аа ц1lри

въ

LlI~СТllИЦII,

- Даватъ м \ЦУЮЩI1Т'В ПОАроБНОС'l'11 върху
б.1И3СIl:ата снадба на паС.1tднил РUМоБlIСJШП: Кпязъ

- Падна. ии се иа рar..ц'l, СШIСЫI:Ъ'L'Ъ на
. награАеиит'~ И3.10жиТе.11I при първо'rо БЪ.1гарско
Но тоаи скаВАа.1чецъ Т8ърд-Б ненрилтн , ИЗ.10жение, 11, ПI'11 другото, ср-Бщн.nхые, че ЖI1ВО
бие на ухото, BtpBabIfJ, и за туй никак'Ь не t пнсецътъ, г. А. Ми'rовъ, който се е yt таllОВИ.1Ъ Аа
ЧУАПО, 'le военната'И аДМИИl1<lтративната В.1ас
а~ИВ'ве въ' Нарна, е би.1Ъ награАенъ съ З.1атеиъ
е, С.1'ЬАоватмио, ИЗМИС.1енъ.

ТР'1>бват'ь, въ Черно море два

i,IЬЛО6ДU8'6",

IIUО(JТjJ1iIlШI

11 hll:Oll

()'П!l'Шllй1.'Ъ отговu!'и.1Ъ, '1d НЪ НUЩIЩ ().1y~a vаuиыъ, п/'!>дъ ВllД ь на ХОАIJЩI1Н ().1ух Ь "l1. у ,1111- заВЗИ,I1а 15UUO кв. м JJ'pa ()'Ъ еАна ПU~IОЩЬ 01''10
ue IIUJlJaBa Ua'lU.1CTBa, 'l'иlIII U1,ilОУДIJЛU у оф4,цес Ш.1ЩJОстЬ 'въ c.1YQall и 'KtI.Нl.II1C'1'O HII. Н tH"Vll Аа А'ьржаuата О'Г ь eAllН Ь МII.1НОНЪ; Б.мL'llн.12000
ра <iCe.;itIJIlt.JTO да обнажu шаШК:U, 110ЧU.oYi.1аr~~:'· l1jJ.il>hКi.b Ае~IOl1С'1'VUЦ'LU въ JjpJHle I1UI'i'l>бuлнuто
~1. к, СЪ 2JOOOO .1сна CYU()IlAIl1I; ФjJаllЦИSl 25
l1р,ШU, но прис.nтстuующит'.!> t:e НUМ'В\;И.1l1, ::C~ j шс(\'ruие!
. -х.l ..нJЛН- 'КН' -метри съ211'l.МIЦII0IЩ Фрашса; Ан.
lJa'1'1I. се l1р· IЩ l'аТИ.1а и С'1, lJЗ.1'ВзнаllЬUТV на C'J'ap- \
Г.1IШ, l"l1нла 11. АНГ.1.JЙСlШ'l' 1. lИЛОlШ 420\)0 М.
шил. l1зд'.Бзъ.1Ъ И uФицерът'ь 11. Щ'ИШ'ЬЛ'Ь нъ 'l~a·.
- IIОМllIIЖ, се пъ граАа HU ~ОII'rро.-tЬОр'Ь'l:.Ь. КВ, С'Ь 287 :'ЮОI) .~eHa j Нl1рвегил 5000 кв. IeTplf
фенето 1111, чuтмището , I'А'!>'ЕО се Ht.Jce.11Ma ;11$ '. при .кО,В'lt.JЖНIJЧ6С'1'tЮТО l'V6'lеН.1иеLlЪ, кой-ru с-:"уж~. c~ 25000 .1ева; ЯtJОНИJl 600И М. кв. съ 125оООО
кол "Гl'уппа. J!НlI,IIЪ се 11 'ЕУll:'Ъ С1'аl'ШИЙ'l"I>-f:' ше на 'J:ar..аи TY~ ь А.1'ЬЖl!UС'IЬ от Ь ":IlMO'ru Ю.LЧII..10 . суБСIlЛlIа JI 'Put СШJ -l' 'ооо ~Iетри съ 125UU()()
сл-щата jJltl1C1B1IAb къмъ СЪА'ьржа'r~.11i. И 'ЕУ" на б·Ь.1гаРС~l1т·Б Il:оuчеЖНИ'lе()ТIlU. llUR:JЙIШn I'Ъ е суБСIIАШJ. ВСИЧII:И'Г'!; Tt311 държаJIII "остаI3ЛЛВа1.' ь
l1р'1;3р1111l1е 11 I1рЧ. II:Ъ~IЪ с'щ.рШlll1, до. ИСП''ьждаlj, (3' UОlу!>бен'Ь на Д'ЬРЖII.ВН11 раЗllОСКII. '1'uй ~ остаграТIlСЪ пр-Бllа()ЛIlьето на прtАм'I;ТJI'J:h
АО 113.
'1'03 J ПО().1'hДнИЙ АОll:.1аДl3а.1Ъ 'rOHa на 011:0.1. а ви.1ъ 4·[) Ч.1lШНU семсЙс:'гво. НаШ1lТ'В C'bOU.l·j;iJ- .10же!lIlе'го. 3а ИСШШ\1l1 и за Ита.1ИЯ се и'!.маЧ<l.1НIll,'.Ь въ дома му ОЩt;J ТОl'ааъ, ЛUIМ'Ь сс:: саМ:
НОВ!ЩЦ11~
.10 още ПО,llожите.111И АаШIII. А БЪ.1гария, l,arl:TO
нача.1НИ&,ЬТЪ и aal1oB'i>AU.1OЬ Аа за'ruо l'Ы'iТЪ ue'l .
е изв-Бстно, Аава 150000 .1ева субсидия, само 110.
кuФенето, по оФицеl'Ull'ь'r'lt се об.ЬрН6>..1''ь съ ппо'
- Г-НЪ А- ръ Же.1-Б311:0ВЪ, който пи б liше Зllаемъ КО.111:0 1~8aApa'1'IllI ыетри й (J'n ОТС'J',у,пеJlИ.
шtМЪ вонъ" И к'ьмъ Н<lча.1l11ша, Т'1>рСи.1Ъ шаШ
,\а.1·Ъ на С6>.ДЪ 311 11:.1'.88е'1'а по пе'lll'ru, се tJ ПU~II1'
кцта си, КОl1ТО би,лъ сне.1Ъ, 11 l1рИ iМОС.10НИJIl'. РИ.1'1, С'Ь IlI1Ca·rC.LlI н пр1;ь:ра'J:И.1'Ъ БЪ<JбудеLlOТО
- О <'Ъ ВУlсурещ ь , оъобщаВ4'r.I> по ЧУЖДИ'J: h
на.ча.1НilК'Ь'J:Ъ заповtДI1.1Ъ на стражата да го аро , си л1;.10.
в-БСТНI1I~([. qf' се потвърждава.10, че кра..1Ь Кар.1Ъ,
туватъ. Ilопика.1Ъ .1tKUpJJ, да ГО оt:l.IИД'.8те.1«':'J;ВУ
тuзъ '1а«.:ъ сл ;АЪ <:ваАбt\та IIICЖАУ наС.1'ВАНlШЪТЪ
- Д1мо'1'О па д' Маринона, l'ус:се'llСI~иii ФdРАинаllАа и ЕДIIнБУРГС11:ата li:НЛГI1НЛ, щtлъ
ватъ, Аа но е .1удъ, а обиденъ O,!V,b ВСИЧL~U 'J'Y
оФицерътъ
1l0ЧНЖ.1Ъ
юмручна
раСllрава,
0'1:' ДИрСIСТОр1, Юlo l'И~lНазилта, е ОТ.10Ж~НО П~lСЪ, по Аа се откаже от ь пр'I>СТО~lЪ1'Ъ, защото Uи.1Ъ се
причuна БО.1'Встьта на оБВИНJIеМИIi llЬ.1чеl3а въ
колта и~o... l1ачa.>lНИКЪ останл-.1Ъ
съ наАУТО 1
зад.1ЪЖИ.1Ъ за това ПlIСIlIt;JНIIО на кра.1lща Вик
синьо па еАНО'ЕО си 01\:0.
Руссе.
торил.

СпореАЪ едно ООЛJмеlше на иърво м:'ю

-

1'\1-

Въ иw ии.

01l.1~

tJ

Ао.\Ш

ШИЛ, че не сыtlМЪ да затнuрu и че би.1·.Ь АЛ',Ь'
на lla'HI.1~Tlj(o,

не ще :(11. ИСltа

д1щн: ра3НОСltИ, а 'l'ЪРГОНИIl1'а l'РМl1а ;~(\ се у.1ес

~ъ готварНИЦаТil съ 11суи

дош·1,.1Ъ стаl'llШU стражаръ 11 l1()U'.Ь.1НИ.1·Ь llU.1И-

ПРUСЛ-Т(Jт,Вuето

11\.1 OTHIJOU
113\ 1I11р

вамъ, че ДиреJЩИIIТа. па наlllИI"Ь же.'l1lзнlЩИ ще
у:(овле'l'1I0рlf просбl\та на 1'УК<\lIIни'гt 1'ърГОIlЦII,

КОИ1'U пvидvу

6~-й жаuа'rь 'l'ова I1UС.1'hДСТlше 0'1"1, '1'.lacBallbcTU, l'и-

аеНОрМII.1по }lаСНU.10жен'Ь, Ct' ншй1;рU:l.1'Ь Ср'ЬА ни, та е ШIa.10 C'I'}JltX 1" ч~ Щ~ ПUСВL'IЫ lli.J. Н'В
J10ЩЬ ,В'Ь едно UУОЛIf'lНО мвсто (ll:}J·ЬЧ.мlI.), Il:ul'a'L'u КОI1 OCTpll oym,lll.IJ, и м'1;дъ раН,ЛlJl:tliЬС1'U му t;Y l'

броаеносеца.

ТО въ

ВЪПрLlСЪ И

пяна.

Р1СIJ1Ш нt!.Сои uiiс'rНl1фl, узнаваме, че Т3>ЗИ но

si>pHa;' т.' ·е.

Чувам'Ь,

тоя

Il:аll:Ъ е работата:

Чl';ло В1> ИТL\UI1 два Uоенни кораби за въ Чер
но море. ВО со опроnерга QФФициоано, Сега, оба
че t oтi еДI!Н'Ь o~гonopь .. на 8. "СIJобода" I~ЪM'Ь
вина БИJlа

Пtlс.l'tДС1'вие.

щ'tдъ да се ПОВ,~игне

ТО,Н03'Ь по вече, чd раБО·I'31'!I.

- ПР'БДUВР1ШО се пцшсU1е паъ в-Бстни'
ЦИП; '1& 6'ъJlгар::кото

безъ

'Ъ"
в'ь' ,На.1ЧИКЬ
МuЖдУ, ВUIlbl'i.1'Ъ
III1БМllOГIJ
В'Ь 11u.\3t\ ни K~.1.1Ut''''',
iliA.ЩU1'U
за единъ
СlШ НАи
"
r
r
.
око.1. И IЮUUСКUЛ на'lМUИЦИ. ~L'O Н'Ь СmЩНОС'1'Ь УЫ}J1мий'1'Ь ОIf.IЪ извеЖ,.\:LII'Ь 110 ШШ1' !;,Ib '1'1'11
lluUНСКИЙ

дНИ СЪ
1'ув:аш·

НО :шяв.[ение1'0 имъ, ;~(' I>J.'lКOTO ща i&,

же:lt3Нiща;

~O.l

БЪ.1гар·'. ко ДЖОllОJJ'Ь. Кесимъ 3ааде и А. НаШI:J'в'Ь,

ското lIравИТC..'IСТВ() А8: uрtустаиови -Пр-Б;4.10же
нието' ва измtuевие 'ы. ~8 отъ таl1 . .lWlIСТИТУ-.
цuл; ОТНОСИТМlIО b-Броuспов-БАааието на, бъ.1I'Ор
ската Аива,:тил, ДОД'Н'I'О ()в •. Gинодъ, СВИ11:!\НЪ на

жест вото в'hpa а 11раВОС.1аБна,

O'l"b Ж6Jl'tSНI.

НtI1''t 'L'ъtll'\lI!IЩ СЖ iJаявнв:tлИ на ДIfРСЩИ}lа на

. ...,
. _._
от Ь ~ lfl'·.I>ДQ'НАа1:е.,~ '.~~
_. 'l'л-зи- вечерь-':'tуiiiаШ:но'то"Обще·UФАцерnодпрi>дсtдатмит-БНа СъбраUl1ет!>.и O'f'b И30I.l11Jско·· С'.J:.браиие- дава редовна та'llцоваАна вечез x'ь·.rъ & испраТIМ1У ,l\оГ-на l\1инистра,на ·nън-:
ни съ ЛННО Г.1асоподаванье г. {'.
1"а..1ЧОВЪ)
рин"а, въ ,~a.10Ha си.
кашаитВ, рабо1.'И и ис~ов1;данилта БЪ СоФи.ц 'Ее" , Д. ръ Гатеuъ, 3. Градинаров'Ь, Ив. Ха.1ачонъ,
.леrрамма, съ коато, на осно.ванне ч.1. 39 ОТЪ А'РЪ Чомакоаъ. М. Милевъ, Хр. ~BaIIOBЪ, Bu~"

БЪ.1гаРСкаТа КОНСТИТУЦИЛI о ПОМQ,IIИ.1']jO

" .. ТИ 'l'p Мна ~\\ -- ,,{\ИЫloilSl.
КОЛЕ/) добро щfJше да ""-,." ц

Р.-В. желfJзница още UРЬДИ да ItУПЮ[Ъ ПИП тан

- ...
ор.,ц

.КОИМИССИЛ

'"НаУ'1вваие се, чЪ -Негово 'ВiаженсriJо

иаr>аз'ь

1°

\\t\'

ГОIlЦИl''t и гра,'('Ь1'Ъ ни Jte щtше ,'(а С&
&O,III! 3:1. '1'1\ КЪВ Ь един ь ма&аз ь,

C·IoTp'JiCt.Jll11~~ а tO,~."l."L\Jl'l>,l ~, е

UБС'1'U'I'rе.1С'I'вt\1'U,

II'IJllle е.(ИН'Ь

...........
1\,\1:"

\\

'l'одltОIШ

•

Рt\СПО.1uж\щuето Ни , C.1·.8A()rB~H11t\1'1l. It.НЩI1"
,ЦОАЬ
.

Сuuиеи.n.1И G-Вхие

-

въ

.. ~-.:

IIIfЙ'L'Ъ Itрай Н[1, ГViЦЪ1'Ъ, .&ое1'(\ ще у,.

ПУН:(Ы~1> Г.1ава'I'а ()И. ИU1I3>.1ата ~pj'AU 'l'ОJИ ,ми-

ЩО IJI}1;брu~uанье на насе.1еНИUl'О. н'ы'уy тови, ~ицll.

IОЙ ПРО,J;ава,

~11(0г.J

U

рание .по

~k.H~~HU"' пише:

И то още,

ГII,II

; 1> \,
_ ПРАИ и'iШ:О.1ко ДIIИ въ L'ОСТUН!llЩi\'I'1l
НUПСТl1fl&, ПО.1сзенъ, МИ.10U'ЬРАЪ, Аобр -. RоМерсиа,...\ъ" е 1I.<жа.1Ъ Аа u.l-Бзе eAIIII'b MOм.'ы~ъ,
Т6.1енъ и високо укенъ' Гl)сuодинъ ДОII:'L'О}lЪ!.х а- "
~•
и'Ъ но ".. 1'el. "'1"1, ГIJ б "Ы':'
. б1l
1'Ъ ,l'lн'аУdИН.u,1
ПIl1.I,
'."••, r
.111, КУ! И чес'J'ИТИ П.10ВДИВСКИ
ДIШ. че пм
'НЛ-.1'Ъ IlIнjНIlЙ'ГЬ паднtY•.1Ь 1111, н:а.l'ыJlн'ББ 11 ПV О -

Д~' коро да доЙАе 'lасътъ, и да УСИ.1ваме Авmnе

1J

Аа

41/~ 'laca М. П.1аАн1I.

р~шевието, което .10Гl1Чески МУ е запазено, иного
мift.'1нотии,

б.1аL'ОltЗIЮ.1И.1Ъ

-li СТ Н и.

м

АНИ И ч

11.

В",трiiwни.

подобно, ПРОМ1шение се на.1ага

защото

Bi>pOSlTHO,

nхъ, аащото по ПРИUЦИLIЪ сме uапъ.лпо

Ето

------

2.

Стр,

че Ита.1uа!IСК'НО
правите.1СТВО,
като уважава
заДЪ.1же ШЯ'J:а на тройнин СЪЮJЪ, ще «.:ъобрази
поведсние'rо си сь онова на СЪЮ3НИl,j; държави,

АВСЧJII11

-

11 Германил.
Съ()бщават'Ъ
крar..гове

отъ Виена:
се

T'lt.1ltyna

Въ АИПЛО~Щ
много

върху

си пз·
ПЪ.1НО·

МОЩНI1ЦИ на к,асситв и избира особенно три :iица
за Аа пров-Брbl'i.ТЪ Аокументит'h на IIрисл-тствую'
щит-Б _'"ца .

50. ОSщото събрu.НtlС разискuа върху отЧ~
та на уuравнтO,IIНИН СЪ8-Бт'ь и "ърху смtткитt,
които му ~"'" пр !>Аставеии за истеIсv\ата

ГОАl1на.

То избира КОМЫИССИIi, колто да провi>ри тия
см'hтки 1I да М! Ао lt.i1.UAUIl. Ват о се произнесе
върху т-Бхата реАОВIIОСТЬ, то освобож"ава уnрав·
.1ението на Банката отъ по-нататъшната отго'
ворность по ВОАеньеt:о д-Б.1ата ПР'ВЗЪ истек.tата

.
61. Общото събрание УТВЪРАява, 'Iр-Бзъ тай

ГОАина.

но Г.1асуваиъе, изборнит-В Ч.1енове на управле,
нието за .ир-Ваъ С.1'hАующа'1'а ГоАина, или ги за"
м'tстл;съ други нови ~LИца. То се произнасл и

ВЪрХУ, заП.1атит:В на мужащит-В,

Тил аап~ати

могar..тъ да се угО.-t'iщнватъ, но не м:ог&тъ да со

нама,llлватъ по-ве'lе ОТ'Ь ·KO.1l\OTO o.oYi пр'ВДВИА611И
ВЪ щата иа Банката.

•

110 пр1;А.10жеНllето на Управит6.1НИЛ СЪВ:В1'Ъ

то Уil,обрлnа отварлньето на иови длъжност~ п
опрtд'h.1Н. ,заП,llа'J:ата
на С.1ужащит-Б, които ще
ги

занема'r'Ь.

52.

То р-Вшава

выlосит'h

аа

УГО.1:Вмен 11 В

Банковин капита.'LЪ··И пр'hД.1аl'а нам-Бнеиие' ПЪ
I1раВИ:.1цuв:а на Банката. УГО.1.-Бмението на ка-

11.

llрой

~I~~~'Ъ'~~~ д~~~: отъ.
Н

'Стр. В.

ПОС.Щ,lIlIИИ:Ъ JL,jба.

PYCCKIIII

-- Русщtиu ПОДПО'\И:ОUНИltъ Давилов се
~;I.\OЬ ham-Ври,llЪ убllТЬ дома си въ Полт' а'
l-в,llQТО му би,llО ужасио Qбеаобразено отъ уд' ри

прuе,у.Тt:твува.\И графъ Ка.\llOIЩ

'

игра, .итаJlиачCIЩ ПОСJlаН1JИWЪ и ЦА'

СТрllЙСКНII

ВЪ

Б

ьогенн,
ПОСJlаНlJlIКЪ
Виж

ер.\пнъ

се 6и..\0 ВУ. това едно потвърждение 'п -Б

т1I, които се би..\ии ВОДИ..\И за едно
меж

лу

•
ОСЩJ1I 11

Р

ВъП росъ.

троitllИII

СЪЮ3Ъ

лало

Мllсарството на Германска'га
ОФIЩна.\lIата

ИМПtJра-

ТОрСIШЛ дворецъ нма fU.\'HMO "Ь
'
u
.\/{ение за
едно
ПОЧI:IЛIIО ПРQllсше<.:'ГВlIО СJlУЧIIВШ'
'1'
.'
,
'" СО въ харема.
VII ода ..щСЩI, 1
отъ 1I1:11l rI:раСIIВIIТ.1.
" l i , Ira(J(tJ ро п 1111
еТигп.У,..\lI отъ .г.. ГIIIIСТЪ _ пр"теll
..

бор<.:а Аа

chrk1l1:c:! пРИОltолтъ,

чи е аа очаl~uаНЬi;J

не ДО теltУЩIJТВ iJУЖ,\1I
,Щ IIО"\ЗО'ШОРIIИ

lIа

ПОСТрОIОши

що'го ОТ 1. Т ВХ'Ь ще

I.JLJ

ИНДУС'ГРИЯ,' <.:пеЦIIa.\НО

<.:~ ка е

"lt6..\'S3I1РCltlпа.

МЪ за да не удобрлват'Ъ еДl1lIЪ бю,\Ж~Т ь, маltаръ
11 ltЖОНО прВлс'гаиенъ. Ний биХме ги пос ьв-nт

Ч~I,II,ова, и се радва~щ '1е Б'Ъ,IIгаРШl

IlСПЧJ,tи Па'гриотичеСКIl и ЩО~IЪ тв

ва, че сл'ВАЪ глаеуванье'го отъ lJЪбрани.ето

Т<lltЪВЪ

ВСIIЧКО ,ВЪРШiViтъ за доброто на народа?)

въ полза на изм'Вненпето на

RрИСТОфJlЪ, упраВИТeJLЬ На Cl'edit foncier
облвп..\ъ че е ГОТО въ ла се опита да избави Па~

наМСК1111 Rauалъ, ако прави'гелстно'го бя м 11 ла.

,

Въ

-

отъ

i$l<Lll:OlIЪТЪ,

на БЪJLГар·ил.

СllеЦIIII..tURта ни

хора

еж ивб'hl'па.ли

1,1O..tитичеСl~И

выIосии

отъ

'

става ясuо, С..t'ВДОИILте,нlO,

ч~ имат'!> свободата

па събраuиа и пu
О
ПО..1итичеСКI1
въпроси.
-: гапа u и още д~
се уб-hАИМ'Ь ВЪ 'l'УЙ по..tЬжитеo'lUО съ подобuис:ьбраниа и въ ДI-JУГИ грLlАоие.

,

' ШумеНС'lI:ИЙТ'Ь "сб,)ръ", сиоред'Ь пнсмото па (\ос'гuв-hрuо Прllсжтс'гную~е '.-\ 11 це,
е БИoll'Ъ съ Тlшана рев(мючия: "".:
.
.
"
, "Днесь, 6·Й Декемврпй 181)2 Г"А, гражда-,
НИТ'.!> О'гъ ШумеНСЮIЛ OlCp8>l' ь, п-БРНIJ на отпраBe~O'l'O къмъ TkxIo ОТЪН-Вltо.lltо свои съгражда-

"НАРОДЕН"'Ь С&ОР"'Ь".

рабо'.гп, е цзъщС.\ица.

иа

Ва IНIСЪ

тракщтъ и съ же.\аНИJJта на силит'!; ПРИJ:lТе.\lt

КОRфер.евция Д'4 Р-ВШI1 ОКОН'Iат~лно бъ.лгаРСI~ИТ-В

Пощата ни u-hше иэuеuаАа •.нt
..tRTa,
MIlHli·-t
' "седмич а съ едио печатаuо "В~зва-l HIi '"ВъзваiiИОt' да се 'яв!Жтъ иа' народенъсборъ
ние, ивдадепо lIТЪ Н+ШОo'lциuа АУШИ иа'Ь~ ВЪ,8Ааl1ИОТU на гpaA~KOTO читаЛИЩJ ."Cu.• Apx·
Шумен?;, съ КОСТО се евикватъ ГРI'\ЖЛl\пи-f,' М~хаи,JI.Ъ", за да,обсжд~тъ ~ta[tBO'IIOBeAeHIIeимъ
Т'В .аа еАl1иъ "наРОАепъ сборъ".... въ ue-f на~шсатъ гра~~дансfC.ИТ'В Ао.:'ЪЖНОС'l'~ ДII.. дър~'r'ь
д1м'я на 6.Й '1'ого C..t'B .
.' "спрямо пр'ндстuящето праВИТЕ\..\стренн? пр-Бд.10'
-"
',АЪ че РI~оппиа . O~~..; ~е~Щ!l . ~,J!,.II!!RОАIiQТа..~ СЪ6рацде ~lIаl4:'Внеl1lfе-н<\
- ПVСll:Ъ,Н Ь ПQ1{-n~QIfIJО'lЮ',--D:f$" Ч1'l'Т~Йще'Го '; ~ОНСТИ'ГУЦ'fJIта, сл-Вдъ ItaTo И8с.\ушаха;. р'В'IИТ h
. "Св. Архаnгед?; Михаидо ", аа оБМliСo'Iюва-~ 'па г-ла говоритеJLит-Б 11 станжлит'В по въпроса
вье по .. иам·Ввевиата ва Конституцията
разисltваНIIЛ, доидохж АО М'ВАующето заКJLючение:
Аненниитъ сериовенъ
ПОо1итичеСl~И
пъп-:,
Тъй, като отечеството ни ОТЪ I103GpHOTO
росъ въ страната. Това веобив:вовеино,; . д'6.\0, 1Iзв';Ь~шено па 9 ..:\ВГУС'ГЪ 1886 година се

- За СИJlНП нападеНIIЛ 11 IС,llеве'l'И отправени отъ 'депутатит-В ДерУJlедъ и .мИ,II'ьвоа въ

камарата KbllOЬ К..\емаНео, и~Ia облвено дус..\ъ по

ме~слу IШЪ.

3наменитии Херць, KofITO ВИДИ се е игралъ

важна РО..\,ь въ скандаЛИОЗ.JI!lТ'h подкупи, ще се'

~~жв.,.jlа АИСЦЩЫl1нарЮJ1I съЮrrъ' нn Лежи'ОИЪ'

A'.~HЬOPЪ, за да му се отпе1tld деItорацuята ОТ'Ъ

_1

·.i1.ежионъ, [-1:011'1'0 lIритi>жава.

"
.1..
" Т lmes изв~стлва,че свадбата оконча1'мное p-ВшеllО да стане на 10 J!нуарий въ Сиг·

харИНl't:ВЪ..

по ириатно,

ВИ

Пещенскпт'h B-ВС'ГНIЩl1 възнасятъ въ

почти

'В

ап..tение

очуди

намира въ неНОР1tЩ..\НО

патриоти-

дишни ПРИХОДИ да б.d'iдN.ТЪ раздавани на боБд

ГРl:lждаии, и ва туй то погъ..1НЖ НСИЧЕ:О', ваньето, на сь~раlll1lI'Га, на MI1 внилта,- сегаШlIО-

ПИ1\8ЛЪ В8 6Jlагод-ВтеJlНИ ц'В..\и, и

неt'Овит'В ГО

ната

ИИт1I въ Будапеща оеJЪ разликз на в'вра (знае

-

"lIонеже МJморакдумЪ'гъ, въ койго

ка.\ит'h искахж

вм вшатеJlС'ГUОl'О

на

ния царски

пратеННИRЪ

ради-

,е

Аа ив..t'Ваемъ СЪ една

KadBaTOЬ С8>щестауваньото,

годарность

сега въ

сръбското llрави'Гмство Едно много ЖИIJО ВЪ..\-

CTpa'laTa

тета на монархията,

ПрОТIIВЪ т,вхъ.

на ..шбtJрЗJlна'Га пар'гил, вО глав-В

към'Ь

..:t v

'l~11 д.лъжность

наи,искрениа

б..tа-

правите..:tствотu аа туй,

.

ме,

комитсти

Ао

като

рааоеремъ

ио..tОЖllте..tIJО,.

ва сборъ е тоаи и какво ще

съ Тюмок:с'

..tучихме още иъ иървиТ'В

CT.Jp11.,

АНИ Юi

щ)

П,)о

ТЖВи

кил, ИСlCаJLII що'Го авторит в о ПОАlшсавшят'!; на сеД11ИЦй. писмо ио стаUЖJlОТО IOt 6-и Де.
меморандума да бжджтъ обвинени въ държавно _кемврий, но то не б-Вше и не тр вбиаше
пр'iJдате ..lCТВО. Не се знаli\'i'Г'Ь още нам-Вренилта
на сръбското правятмство по ТЖiJl1 раОота".
....Аа бжде ва нас'Ь Аостатъчно. Ч;."ахме И

ПИТaJLВ
CJl'l'Ъ

JI

измiШE\ltие'l'О

на у'гвърждеlше

53.

на ПРi1ВПJllшка

се

на правпте.\ството.

nOl\Ha·
",

Р-Вnrенилта на общото събрание ставатъ

ПО виnrеГJl8сиеj въ СJlУ'lай на ра.ВНОГJlасие пр-Вд-

.

~ожеНП1lта иадатъ.

б4. За разискваният \ на общото събрание

на акционеритiJ се държжтъ

C~, прочита'l'Ъ на събранието

ПРОТОКО,llIJ,

и

се

които

поД~псват'.Ь

ОТ:Ь бюрото. 'Гил II'рОТОКО,,\И се печататъ на бро.

Ш~'ри и се раВД8ватъ на 8КЦИОllеритН и на вс'В
ки, който поиска.

Заедно съ тия протоко..\и се обнародватъ и

отчета на Аиреltтора по ,,1>JLaTa ~a Б~нltа'га Пр-В3Ъ
ИСТ81маТd

година,

KaltTO

и отчета на КОММlIССIIЯ

та, която е бllо'\8. натоварена да разгл'Ьда и про

в-Ври пр-БдетавеНl1Т-В отъ УправитеJlНОЛ Съв-Втъ
съt'ВТltи.

Най пос,л-В се печата въ С.d'iщата брошура И
рi>шеноето на общото събрание по д'Влтелность
та на CJlужащитiJ въ Банката пр-Взъ СN.Щ3ТQ
l'ОАшtа

Растурпньето на ЗеМАед~~ческата Банка.

55 3ем",ед'fмческата Банка може да се рас
~ypn въ С,llучай че тя загуби повече отъ по,llО·

вивата на' своя ка IИТ!!JlЪ' и ако общото

НИО иа акционсрит'h се отк'В:.ке
ПЪ,llненьето на загубит-В.

събра

Аа р-Бши под

на Г,llасоа')да-

'1'&
'

ТВЪРД'Б

та ни

Г,ку А

. ПИШИТ6

С.-Шумено. Писмото Ви не ва~и, "ащото 116

аа себе си.

-1НЕКРОЛОГ"'Ь
Сь сырушеноo СЪРАЦС и l',фе,с'гь
въ

дуШ,t1'1t

60

ГОДllшенъ сроltЪВЪ С,llучай '1е'

акционерит-Б и,llи правите.\ството ОТltаже Аа постаново продъ..\жението на

'в

h

р'ншаватъ:

Аа се с'Ъu6щи те.fеграфll'ltJсltи тал т'1;хна
во';'н:

г·на I1pl;Ac-вдатеМI

на

Н 11 родното

С1>брание н на uснчltи на.РОДIll! пр-ВдстааИТС..\11
О'!,Ъ IIlумеНСЮIII Оll:РЖГЪ за р.v;.и:оводство аъ по
на:гаТЬШНII'Г-Б

IIМЬ Д'ВilL:Т8ИЯ;

На

Негово В",ажеIIСШО,
Бъ.' гаРСIЩЛ
,ЕI\:;iархъ, ItaTO Г ,1111111\ на Ц I.РIl:lш'Га, на ПР'ВДI.J'Б
ателя на СtlЛТИII СИНОАЪ и на М'ВСТIJИЯ ШI'Гl'О

2).

ПО~l1ТЪ

II

;

'га нашнй ..:tюбимЪ·
Iшеl>:ЪрЪ

аДЫИlIпстраторит-Б, ItOll'rO

казанната Банк~, общото събрание Иdбll ра 'елна

и

'-it'~'1еСКn Касси спnредъ ноnил

,се, отпори явната ПОДШIСl\:а за

ICойтй остани ВСIIЧIСИ пи

n )(~ОЙ:UИЙ

СЕ'Ьрбь.

воваl1ието

rerJТе..tЪ

т-Б, които се падатъ на ЗеМJlед-Б,IIчеСКlIТ-В Касси\упражнli\'iТЪ праоатаи ИСП'ЬЛН!ЖТ ь заДЪАжеНl1ята,
и Народното Събрание р'Вшав8. т-Бхuото пО·па- :ltоито имъ се дааатъ О'l'Ъ тол заItОIIЪ.
татъшно употр-Ббление.
,~~
'При заТваряньето сессилта си общото
57. Както ВСll'lКИТ'В лруги финансово учре-брание обnвява ЗеЫ,llеД-ВЛ'lеската ЫанIШ за
ЖАения въ страната, и 31JМJlеД'hJlчеСКQта Касса
ставена.

сор'
<.:ъ

е подчинена па правителствеННИJJ надзоръ, който

Приврi;менвнъ щатъ на Земледi;Аческата Банка,

Дирек1'ОРЪ •

10.000 лева
7.200 . "
6.000 . "
4,800 "
б8. Щомъ тоя ваконъ се приеме отъ Народ- , lJeKpeTapb
ВНИГОВОАВТР.JLЬ· •
3 6\)0 ".,
ното Събрание и утаЪРДII ОТ'Ь l'осподаРIl, пра
ПОМОЩНlIКЪ ·на ItIJИ ГОВОДПТО..\1I2400.
вПТС"\I.Jтвото па3ПЗ'lав!\ елна Itоммисил ОТ'Ь кои·
петентПI! ,IIица за да изработи праВП,llПика на
"
" Кl\сспера
2.400 "
3ем:ледiJ,IIческата Банка и да го IJOAHtlCe на Фи.~
АРХП'Н1РЪ
2.400 "
РаЗСlмеи'Ь
,'.
•.
960 "
нАнсовиаМиниетръ на утвърждение, CJl-ВДЪ това
А~еВl1И аа. '1,J1.ек. на ВроВмен. СЪВ-UТЪ 10. "
утвърждение правителството наапачава, ДирекПоддпректоръ •
АдъrИНИСТРI\'ГОРЪ

Га

СЕ:ИЙ УЧIIТ\МЬ А\\С~ft.1ъР,tЙ'1() Пrнiо.
в 11 чъ'. ПогребеаllСТО на ПОl~ОЙНИЯ' С,е
I1ВlIЪРШIi и L I~OT€.JI Ь У СъбuрнаГ,l

цъiжоа ара сге'Iение Ю\ T'uiPAI~"l'()'
,,1'b1r,) M'IO'l~eCTUO. ВСИЧI>:И: ri,talCaXNi 9,\
иОll: ,ЙIIИЙ 7 6г()дишеli;' . CT~peц Ь, l3а
щ'1l'О той

б hше, uсеув\я~.шмъ;

Ка'ГО

IIспр,jЩЖI}EIiYiГО п,)-вече оть IIO.,Ю.ШНЪ

В Iщ ь С UII..tъ п JQCTeli ь 'ц !.>PI~OB~II Ь
, П-:Вllец h 11 uаЙ-{\рагово..tIi,' е Д:Н1ад q
съвhти И първа П()~I)Щr. 'Дf)'nрИСТИ'
Гc:l.uие ..t b[~apь Hd C,tMI),'1i \К )T.1ClIql-I,
но И ва ЖIIте..1ИТ:n

01.'Ъ'ОИ:О..:tНIIТh'сео13.

Тича, Ж~раUliа! 'МеАlJенъ, Г~~lА~ЦЬ и
,ир., особе~на :пр-Вдu осв.обояt;.1,СВlJето,

сжще вр »менно отиущ .Й~Ц: на б вдни:
И ..:tohl~OBe БЗВiыаТIiО; ПОI:ОЙ1fl1iГ~е
01'& М..t"4И8:11
е , БIЫЪ .СИ..tIIО паrсао.
неаъ къмъ меАИЦlluата, като' ИВУЧ:
паШдИ до uuc..:tohr\He Вр':hме UI\' ГРъч

Е:И И БЪ.1Г1\рсr~и съ наЙ·го..t lнш pel1~
ность вс-Вк:о А"С гжпuо нему,р;ы:о.
ВОДС'ГПО

ио

цгиенаТа и ,~lеДИЦШIaта

(аа АlIасг,IC<\ ГраUIlТСIШЙ' и др.),
lIupa,.\ll което ТОЙ ИlIli<lГИ ир'внаJаше
nO..talI 'съ пр-Вг\писпаНИТ'.!1 ДОМnШНI{
..t ви:арсгва, и отъ ТОВ(\ ГО.1'Вматi:I.

""

ооичь

къмъ

пего

на

ВСUt:Шо'го

насе.

..tеuие въ KOT..teIiCl~aTa. fЩО..:tIISl.

В-laчна му naMeTb!
СJI,.nрл..га: rГеодора, родена Itp ЬС-'
тeuичъ, CU1IJ08e:

Х, Ник: l..t(\, Матей,
. а~l'рОИИ, п 'ДПJ..tIСОiJIIИI>:·Ь ВаСll.ль П.
Д I;..tоиъ, Нико..tа 11 l~l'ЪСТЮ МllрСk':И.
Дl>щери: ГаНЕ:а, ФJМk':а,.П"ака и Дон
к:а, 3еТО88: Пет ръ Ц. И'JВI>:ОП'Ь, Цrщ,

Х.

1>:0

13 'b..t чо ВЪ,

Х. 'l'uAOPJ> С-гаuчоuъ

и Атанас'Ь Ог. B-ВJlопахопъ.

1

Опахи'

Неша Х. НИЕ:о..tова, П~~R:а Мат'Ьева:
I~ЖIit\ Петро па,

11

Ра;.1,Е:1:t

Н.

Мирски

Сl'еФ<tIllШ Ер. ИИРСk':И. Огъ страl1~

и на

1

ВUУЦ 1l, CAua иР111IВУIШ и отъ

37

вси'ШИ

АРУГИ

родн uни.

1-417·-1

П'Орвостеnеннu.

ЮШIf'l'а.\ъ

градъ
CI1

ВрIIИ..1'Ь reр'Ь~тuвиqЬiПЪ re'tр.юв,),при
ариснопаJl('hт.вu~меIiИТЪс..:tаПЯliо·е..tlIН

и

,!свиква акционерl1тiJ и пр-RдетаВlIте,llИТ-В на 3еммедiм'lеСltИТ'h Кассв на общо събрание, за да

';.,

въ р IдtIиii 011
з.LеД!1O съ шурч

прави,llНИКЪ

новил

ПЪ .ГU.l·\НII1

е aO..tY'HMi· обра

Клоноветi;.

пJlати неЙНII.т-Б задължения.
ОИ:р8>жнит-Б УпраВ,IIОНИJJ получанатъ сумми-

Вр~менни мi;рки.

си

11,

Rассиеръ· управитеJlЬ
CeIcpotaPb-Ю!llГОООД'l1Т!'..\Ъ

3600
•

Рззси..\енъ

.лева

• "2,400

"

720

"

Второсmenеини.

се пада отъ ИМ01а на Банката сл'Вдъ като ис- rкa, съг.\а<:но чл. 5-й, УПРаВl1Т'МUИЯ Съв-Бтъ

се упраЖНJJва чр'Взъ оргаппт-Б на Финансовото

',

да

на 3еМJl.еЛ'!;..\lJеСltата БIiIIlса.
.
~
59. Щомъ се подпише и вносе ПЪРВa'J.'а внос

:Министерство.

СNiПрЖГЪ,' баща,

тесть'

заПОЧватъ

КОММИССИЯ, която да ликвидира имотит-В на Банката и да пр-Бдаде на вс-Бкого частьта, която му

25

Петръ. х. НИRОЛОВЪ,

\иам-\шлвать управлението на ссr·аШНlIт-Б 3e~l.fe·

tAa турli\'iТ'Б въ дi;ЙСТВПIJ ТОЛ закон'],. Въ С3>Щ~ТО
56. Въ С.\У'lаЙ, '1е се' р-Вши раr~ТУРЛllьето на 'IBP'hMe Управите..\НИЯ Съв-Втъ зеМ:1\ M'npКlI за да
1'011

срокъ.

1:1:\

1)

Тл може да Се растури и М-ВД'Ь ИС'ГИ'Jанье· .~:,:ropa

па нейния

Зхгова. съ6раНlП"h на ItзродеllЪ сборъ граж-

ЩJп:hстаоаме, че ',113.

Ноемврий 1892.1'., e..-t·lц·ь 40 АнеllПО
БОJli'ДУUIIПl1е, се al'-hce..:t11 пъ о~чнос'ГЬ

3..\11 С1ПНИfШ за бsYiА<Yiщето на Държава·

fiKO това 1 да~и еДIIНОДУШIiО ОI.Jжжда'rъ вс [tаи:I.IО [[ос ганье,
• \'.lIасочено IIротивъ 1"bpHoBcltaTa 1),0 Нt:ТИТУЦШI и

По тж.ви П~И'Iина, ний се УМЪ..1ч"х,

на Сърбил и суверени-

и I1зоиратмнит'В

Kay..t-

кн.то БЪ..tгарски граЖА:ШИ.

Обвинянз'l'Ъ ги, че ос'гаВ1IТЪ на ПРОИ3ВО,ll.ЪТ ь на
РОССllЛ независимостьта

Генера..t'Ъ

Bt::" ('е вече допускатъ у Ut\СЪ:
е истииа тъй намъ щ' -:в

който меиорандумъ '.г'В IIостоянствуваХ8i да от-

нение се е ПОЛВИJlU В'Ь

пи ~. праlJАIIНИ, Itаю'о наар. свободата

Аа ..tИ мити.нгит'Н и..:tи "uаРОАUИТ'В сбора.

русското

наМИl'а

h

барСII, и ававаше се Ва насъ необяснимо,

праВllте ..\ството в ь IIО..\33 на нашата llарТИJI, на
се

веваВllСИМИТ

ОТЪ

не ПРIIЩRме.

иомНlЫИ по иР-:ВА..tожениата иа И8въиред- 'ганат!; И.Нl'llllения бсзъ друго МОГЛiтъ да иматъ

Съобщаватъ о'гъ Б-ВJlград'l на" ПО.lt'UТlt.

ческата КорреС1!онденцuл"

па

1

..'
вито 11 да и.\о изМ ЮJНИЛ на КОНСТИТУЦI(лта,
АСIiЪ митингъ ПО..tити.qеСL~И, нии сме ва·' ',НсзаВIIСЮIО отъ TOI.lfl, РА БТО M[IOrO отъ арi>ЛJlД'

адресеи

на ,БЛRгод-ВтеJlНИЯ Баронъ,

'1886

ТО ни н&имаliие и o'Iюбопитство. ПОС 1,J,. ) .то врiзме еб наи неб ..~ГОIIРIlЛТlIО IIзобщо за Itall:-

се, че ХIIрШЪ е евреи нъ) Правитесството и град-

СКИII Съв..втъ пра'голи блзгодарИ'Г,'JlНО

инициатива

Д

Поло~tение и

( ческо'го НlIl1равитеJLСТВО, и al\:o не Форnrално, обаче

. бе са Б apoIta Х I1рШ:1, който би,;iЪ ПОАари..\ъ
Шесть МllJlиоиа и J10JlОВИНQ, като ОСlIовенъ ка.
не

9" А

въ Н~ШUЯ животъ

ващото' от апиа

, още, фактически е спр-Б,IIО Д1НIстоието на ОСНОВНИЯ
C..t дЪ ·и
пгустъ
година, не cll1e ни заIl:ОНЪ,' а ч"'Взъ
естоственно
11'"
.това
.
. б-nхж
.
чуuа..tИ аа митипги, СПИЕ:В!lНИ ПО собствен- К1>рнени много ОТЪ С8>ществуваJlит-h HapJAHII

-

.Щ и

иа.с'Ь

че власmьmа е бuда lcoppen.mtta 8?; слуц,ая.
То аначи, че БЪo'lГНРСll:ИТ-В граждаuи пе-

..

- Рима. .новината Daily Chroliicle че ужъ
l1рИНЪ бплъ СОНДпранъ отъ ЬЪ..1гария' за при.
познаванъетt) Ita КН8:за ФеРДИНl\нда и '1е би,llЪ
отговори..\ъ ч~, '. ИтаЛИII же,llае елна европсйска

1'0811

1'1СIШёшье

които сж съобразни съ ДУХЪТЪ на Б"Р,ll1lНСЮI

ва религиозния.

r

а п:1.,hВиатъ въ общестпо съ него ва рав

то на Iсонституцилта ще c'rall8 за добр,.то 11'" ва
POA~, беаъ да смути вжтр-Бшнил миръ, Neu
Frme Presse хваJlИ Сllециа,!!но нснит 15 деIС.\llр:.tЦИl
на U'гамболова върху отношенилщ lIа 'Гу"цин

спореАЪ,

НО, според'Ь

'!~:r:1I ,добросъп1ЮТIlll

лта, и че има се м-Бсто да H-Rpna, че изм'lШОl1lJС

който граж,\анский бракъ тр-Вова да Нр'БАшеству

,

БЪ,llгар<.:~'ra Киll

СТ,II.ИВЪ, въ отБJlъсваllъето доволит'!; на ОJIозицil

камара е БИJlЪ вие,

праВllтелстuото

IIр'ВАЬ

'10 СтамБОJlО'ВЪ б'!;ше '1'В'.I>РД'В ща \ Т~ЩllОЗЪ' естестио •

ТОЛItОЗЪ поuе'lе

1160-

6дна ГОДИНI\ НJlсамъ HU/CQ;I,Y 6еа1> riрtДП..tата Н6 'C"Ie праща'

lJYt:TO стрuхъ, 'l'u. ие

JIИРР~СUОIJАе1JЦl1jJ, "сборътъ" е БИ..tЪ 1\1 а,
1>
И ыl:ь защотu
е би
' " u'ынI1lиI-'то"
v
..t0 '110Д.Ш!сано U О'l'Ъ et-\ua ..tllqUOCTb, lюа'l'о е бlt..t1.1. ОСЖr:\ШЩ О'l"Ъ ШумеlI~Юl'Г'Н граЖ,1,аU11
аа сиоето II1ИИ,у,..tо 11 поведеиuе, та. иове

стит~цил, отъ едно грамадно бо.\шинстао, бе
поltоиствнлта. които бихж мог..\и да с'а l1UРОД!ЖТ
при първий пог",-Вдъ, се нижда'.I."Ь неОIll'ltвл а11U

-

сенъ

ПУIJ'l"I.;~~а ~
ИНДЖПНI.JрИНЪ
I'ОИ"ГО "Ъ'''[' .
,~
"V

Виена. "Fremdunblatt 't въ еАна статил н:аil

-

пеСЪМlI'ВНIIО

подItУПlJТ!; 110 Панима u

на

па още И 'сега 1>IИТl\НГИ'l' В:

ВJLЯllU за Нtj!Ж '1есть и ГОРДОС'ГЬ).

тр-Вопатъ ра311С1tаllИЛ, щомъ правитеJlс'гватu. сж

И1'а..\иаIIСIl:ата

талант,IIПВЪ

.===

F

ккмжарЬ-С8МЩО8Ъ. ПIIUJИТI1, '16
сте по..tучи..tи· абонаме,iТII,' Цо

'га е иР'hче..tИо 11.ли че u..:ti\СТЬ'l'а заНI}'hща-

дравллваме този КUЛОсl\,IIенъ усп'uх:ь на г. :Ми. -~ч)аХ..tИIIЦИ;

ПрllМ'ВрЪ о'гъ БЪЛГltрската ка.

Сенатори и Делута'ги въ Франция се

че. 1'.

Г-ну Козарову.
нирате ,фугиго и че

жа. uаи'Ь..tНО едио ~JaI~o'Iючеllие, че Uo'laU1'b'

отправена

мара, гл'];то lIаПРОТlIнъ Прllетъ е обu'l;Щ да се
r..:tacyBa бю"жетътъ lшенно к(\гато вече не OL:Taau.
Hp-в~e за раэисltваllье. А 'Ie защо ..\11 пыt r.. щс

-

nunp1i-

_ ';С'1'ОИ еАUIlЪ И.3UЪРШtНl'Ъ Ф.н.тъ, еДllП'Ь не
IIIIЦИ въ BOiil,J,aT<1. ВЪ меЖЛУIЩl'ОЛНИЯ KUНlCY[JC , ,-Че с.ЪС'l'О51..t'Ъ сборъ, ,СЪ Р'h'ШТ'В МУ и 1'0~~ 1I0аИ,II щ)с[ъ па Нева в'ь Ilе'l'tlрсбургъ прО.J.. аUo'lюциа'l'IJ.. lrlY, аКОI! от'ь маo'lЦ.1U1L l~О-::-::-~5
гьт ь на Дitфеля ПО,llучилъ първа наi'рала U'l'( .". ,'\)'
) ч:
'
.
рата 11 О,llУ '1НЛИ ИНАЖlшеРl1т-Б .ll.ембхъ и K~opp 1 {\J ши.
е се {\'I'paxylli!"'l1 хора:га,r-:'l'ова е
отъ MOCKIJa, а третлта бмгаРСКIlЛ UНJжинерUl'. и'1>~O Щll>:Шt'Ь ие ~YAЦO, нито пъ"ъ с'гра
МОМЧU.ltов'О. (I:J. Р. Съ гол-Бмо УДО!clU,I(t,;'1'ШIi;J пи.\ ната llСl~а 11 ОЧ<Llша lI'ВЩ'J добро ()ТЪ

ТР'hбиа да со ..\ишап11.ТЪ съво1щъ о'гъ патриотиз.

ОRазватъ зам-R~еlIl1 въ
сн. ВJче 1\1'ест>;ааIlИ.

е

обl.JзщетеНlIята аа загуби'г'В на РУI.Jски'г-В ПUАда

НJJтие О'ГЪ паРJlамеllтар(щъ
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~

ХУДО~ШIШЪ,

'1,++
..... Же.1ающи::-В дапо~уqаватъ J+
~ т журва.1f\ 01''1. 1-и Явуарии могжтъ. ~

. жестоко;убйИство. И понеже въ оНжзи оБШl1рна 9241 и 1462 ва -и
И .~' и аЗИf /JQB сти, наро~ни приказки и
асказарИUj КОJlТО се ,Каава Германия,господствува мирови Сlt'if\ИИ, къмъ Христо мирчевъl ни; 2) БиограФ"и "!;!. ~абtJltжитеJlНИ хоп t! асеИ!>ГёК.ЩIL .саБЛ'l'а~Б'hАната иаАICa бп,ла о· отъ С.ifiщото ce.1o.
I ра; а) ИСТОРИА, геограФИА и етнограФИА,
C~AeHa' на 30 маркп ГoilOбll..
Же ..lающит-Б да купатъ МОI'ЖТ'Ь да ; <fI 4) Новини изъ науката и .живота и 5)
На M~гapeTaTa цtната ·се ПОАига.
АОХОЖАатъ и наААапатъ нздъ оцЪвката. ),.\J На)'чно-забавитеJl~НЪ ОТАtJlЪ; n'p1i.A~
.'...
...
! ~ ...lJaT_, зае~но съ
ТОЧНИ,Я аАресъ на
.ЕДНО магаренцо, ICOOTO прi;д~ l;'hко,лко негр. Дuбричь, Н)-и НоеМПРИII 1892 г. I абонираНИА, се испращатъ до I Т" Ц~
Аiмибп ·струва..\о едвамъ АваЙt:стъФранка, про1" С
б П'
l ~ ТРИФ~НОQ~, УIfИТ~ЛЬ въ Рбр, ЧИФ'
Аава се сега на паааря на ИСШШГТОН1>, Ао Аон-и
ЖАе
ристапъ П. ИОСТОВ'Ь
t
АОН'Ь, на ц'1iна три пжтп по-го.л'hма.
. •
,~
",ИКЪ край rp. PJcce.
Анг,личанит'h ОТЪ всцчкпrn със.лО1JПЯ, при(3-406 -.-3)
) ~
ПО с~щия начинъ могжтъ Аа се на·
Нlдени да HaMII..t1a'in, екипажит'h си, по причина
11
бав.ЬУ!тъ и цtlJИ теченИя отъ първата
на постоянuо растящата ц'}ша на lCOHbOT-Н, ПО(!ватъ да оцВпяватъ yCJIyrnTiJ нl\, едно животно

Долуп Iди'исаuннй

~

lfl Списанието излиза реАОВНО въ cptAaTa fr ~ съ всич[си приuаА.1'!>:жаIЧИ T'JjM'fo
~~ на 8сtки мtсецъ въ 3 печатни коли на \(" ++ премии~,
+1
tcr
r~)JI~Ma осмина съ 3-4 картини. ГОАИШ- ~ ~.-.. ОТАtлно само картини и аJlбом: Ф
i
ната му цtна е c.,,~o 5 лева и са++ "'А бt
6
8
++
МО въ пр1i~плата.'СЪАЪрtИа!1) расМ\ АЛ оми, (по 18 91 .1 e IJa,.),
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по .ИСП'Ь.,lпате.1вИт1> .1ис'rllnе подъ No. No.

llегопо['·Ф

ИЛЛIOСТРОВАННОТО УЧЕПlIЧЕСКО СПИСАНИЕ

'D

I~ате.1llе,ВЪ и Георги Тетревъ, иц'!>нена,.
.
аа 240 .1.; 2) Нива .,I~m.ca 'l'ap.1a" 2 хект."
'със-Бди: чаиръ, МУТ<IoБ:ИПЪ и O~Mao~ 1(,. J~
Арепаuовъ, о,ц-Вненава, 80 .1eB 1; 3) Нива . ~~.
по\аТИ":1> са1ll0' С1> Шdс'rь м-Бсiща \fочивка В1> ед· "lGUВ&.1ДЖИ.lарClШИ п.Yiть" 2 хектара СЛi; ..
ва кр'hцость' живота на ел"нъче;ловtкъ, С'ВАИ~ МехмеАЪ Хасаиоnъ, Х. Ибриамъ
който б'hше ПО"17ржка на цi>.ла

.

Добри'i1СКИЙ участъкъ: 1) Нива "Rара-ки-~)
ревъ" 3 хект. със-Вди: НИДЯ.1КО Добревъ,

.

~ демия и rлужилъ седсмъ Г()ДИНИ ~

i

описа па ,П. СЖАеб. Приставъ на lI-й

JI В ,tiJJJ Е'."iIJ(]К l'~

спършипши ФлореТИНJIщта аюса,

fvpn, еАИИЪ ПМИКQoЛ:Вllенъ заи'к'Ь па брi>гове'r-U но-Море" 11 д.о ;31 дев;ь въ I~ап:qе.1Jlрия~аГр. Провадиа, 4~й Декемвр. 1892
~
1fA POA~Ъ;<>· .
. . . .'
,CLI въ гр. i1 0 бричь, ще продавамъ C.l-Б(
.
~
..
6 '. дующий пеА8ИЖИМЬ
г'r
П • с"д
IIрисгавъ'•Ж
Иванов'Ь • .
J.J..,
СIIртеР17: б илъ, П,i\&тклъ за. ; НеГО
.почти
имотъ, наХ\IАащь 9е
I
lll'
•
ТТ
килиона ""раIЩ!\, и·~рilбва.ло· Аа' го ПРОАадо ел- въ синора Гf,окче'ДЮ"\ЮRЪПРИU~А;.\-hжад)ъ . 1<
(3 416 '2\
•
J)аЪ1ъ~аеАПll1> н ПО~ОВDна' ЫП,l\ИОН1>.
~.
'
.
-.
-.'../
~,,,:~,,!'!ЪncIвiцасТ•.щва'1'а.с.иъртна, коя.то се:: ва ,А.1И ЕфеЙf(\U оТ;'Ь ~~щ?то C~.1uo~.. ~~ep'~~, .f
.,
. '.
~<щ'~~lВ&,It •. О'1'Ъ.;?,параворение7:'б~рне дpyгa~~ по: 1) Едиаъ Аъсчен;ь хамбаръ,
...... """
. CI
" " .
&::аиае~~рицата ВАовипа ФРИАРUХЪ m.
отдiыенил, ПОI(рИВ'Ь съ' кереМ:ИАИj 2) ПО.~~~~~~~~~ф

Пр'Аестиn Аа tеРМaJI~КJII:А~МИАитармзмъ.

ОБ

(~.

'елний листъ .м 24:6 отъ q1 .ffнуариЙ е
год. на 1, 1Jровад. МИР8ВИЙ Uждъ ~

1892

Ч.1. 863 :- 1027 отъ ГраждаUСRОТUСЖ
.
б
С .:1. '1. дп 1.
ДОПРОИВВОАСТВО, О авлвамъ че .1'bA·
;.13
....
б
uед·u.1И отъ деая на трикратното пу .ли-

iio'с··пиТ'Ь· на' JJещас:'ХНПЯ канuъ, който п.Оl'ъ.лнёК.
'"'....
'AI1ROЬ ,мв.{нрА1> и' четиристотинъ ЪШJlион'а ф)щн
11

ЪЛд'ЬRЬО ,IJallpa-

Приставъ при Варвен. ОI(рЖженъ СщДЪ'llаддавапьето ще почне ОТ'Ь оцrБн-

на I-и

Е-и'нъ
.... o'rь наЙ·ГОJlilмит-Н при'r,ЪжаТе.ли lIа'
Ч.t.

жia,

иевъ

,Подаисанвий П. Кис'!'о'Въ Ц. Ожде6.

СА'АСТ8ИRта на Панамската афера.

Й

жс'Вдит'Ь: ИС.i\ШИJIЪ Х. Ахм\щовъ, Иема. [j'"
t епnв(} 200
~Jb...~~жшлалж и п,у,ТЬ, ОЦ'О , .
ева еъгласно емлнчпит'в книги.
Това имущество ще се продава за
довлетворепие И:СRЪТЪ на Милко Гeop~

~ 3489

С Ь

В

дна стан, съ дворъ отъ три декари, нри

ОБЯВ.ilЕНИЕ

'

9~~ ~A~~~(i'-~~A~

ата ОТ'Ь пръти и изма~аl1а съ кал!>,ОТЪ 'f\

3-403 -3

=~Iе::::~е~.мuнirlО(J~-SIЫБО.лъ. ГО,4ВШ, абонаат

день съ-

растояние па

и

10: Една к.\lща въ с.

СЖА~беuъ Пристапъ: Ив. Аанчов'Ь.

'1tаиеНf~ 1(1 .. eB~'
,
~J "С-1\Ае6на 6иб.tмотеН4«, м:Всочн~ списА"
.. пе аа. !lаКОI1О;~l'те.\с·!'~о-, правос,'Кдuе и, аА&ШНИ·
U'l:рация. ГОА. V. Бн. Х п )(I. РеАакторъ u П3-

:;0/0 пъ

3L

едви""'пuи и'''V'щества, на Хасанъ МуIl.>
ш
.и
ад'Ь ХlOсеинов'Ь отъ llЪЛД'I,рRьоfi И~IeН"

Гр. Вар,Ва., 26 Ноем:йрпй 1892 г.

~аm'Oр'Ьvf-р, К. .lфr.етеll$-СОФИЯ. ГОАпт а,бо-

..

.I!

U ДНИ въ l'p. llровадин па с.л'Ьдующитt

КНИЖ,Lта ио ПРОА~ш~бuта в'Ь шшце.lариа·

6.) "Мис-Ыь:&, J(t.~ечно списание за Hay/ra,

I

раво надд u"вапие

.сп. 'ХН. РеДUl'ТОрЪ КЗД8ТeJlЬ Юfда~r. MuxaUJI.OB'6 та ми.
:--С()фия. l·О,\IIШ. аБОURfoIеКТ1>

\)1'

е IТРQд"жба'га и ще. трао

151 отъ иастойuичеClШИ вакоuЪ. JJ.\iе.lаю..
щит-В да надднватъ могжтъ д" пр'hГ.l1>ж.

lа
'
б
2
tl1iждогl-СОФИЯ, l ОЛПШ. а опаменть
,лова.

б)

ните.шиЙ .1иотъ ~ 2764 из,д,адснь отъ

(16-322-15)

~ съ креда. Ц-Вната на 'г'lиш. порт- ~

одписаПIlИп·.
'П
П пский •ОJtрЖ
11
11
ебен'Ь ристав'Ь нри иврен
1 -

110,д,ъ No 130 между със'uди: U1'OHU'b H~apa / ' ен'Ь Uждъ па Ш

дружество "НаЦllоиа.lа" В11

(; рисовани€:то въ държаппит-В t'ИМ- ~.'
Б ългария, приема да
навии на
11' прави отъ фотография увеличени ~
\ '\ до естестпенна гол1>минаиор'грети &I-J

UБЯВЛЕНИЕ

паС.l1>двuци'гU иа ПОI~ойиии 13е.l и зари Дра[СОВЪ, Кaiщата пъ гр. Варна 11 участъкъ:

"
уважение

ГJечит<мното

БУI~урещъ•

"

Р~дактор'Ь-пздатеJlЬ Д-рr. ШUРКQ8tt 1tr.- YV ra31>. П'Ь llhстнш~'ь ~ Черио Море",' uроднжбатit:
l'одиш.
аБОllаиент'ь 4 ..teBa.
. ще почне с•• ·I,дъ дв'в HeA'IM: 11 ще се lJРО~, '
3) .ПаТИАата на малката БtJlка с . ИЗАапа,Jj
рt'даIЩИЛ'l'а на. A-UTCKOTO ИJl~~ТРОВ., СШlсаВl1е дъ.lжаuа ТРИАесеiЪ еАI1П'Ь день, и I:I~
11 3в 'kЗАlща", 'lcaTo подаРЪi~ за lOA. I.
десеть дnевенъ срокъ съ llрсНЮ иaДAHBa~ .
ОТJlИЧИТМНО'l'О вниманио, ,Което Г-НЪ ·ине 5%, ще продаuамъ С.1UДУIOщето ,не·'
Бiыовi>ждовъ посвеща~а на IIp'hKpacHoTO движимо И~lущестuо, ПРИЮ1Д.1Uж"ще па
си списание k3в1Jэдltца", ПрИВJlllча 8иоо!Са

ОоФия и до Г.1аuвата ДИРСIЩПЯ на обес.

<$

~
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гr:-.
,'1 .'1' ,~
~ КИ Jшижарници C.1-БдуIOЩИТ·!>:

'Т

~
ХристомаТИА, I томъ, отъ С. Ео~ етовъ 'i и Д. Мишевъ. ВТОРОИВАавие. Стр. 520 ва 1'0.1. 8-ви .1, 5.
~
. v
~
Свещенна ИСТОРИА II ч. ва Новии
~ Завtт'Ь. ва Il К.1ассъ въ мжжски~ т-Б и ,д-Rвически учи.шщn, съста.~ nи..1Ъ И.1, Р. В.lъскопъ. Стр. 136
~. на' 1'0.1. 8·uи съ w·хубапи I(арти~ пи иввжтр-В и 2 карти аа Па.ле-

lEi

на ПОI(ОИНИЙ И.l.ия Раичевъ отъ С. Фlt'iП" . 3 стаиеАНIi готварница, едпа цера':Jвича ~ етина пъ края
• . • .l.. 1.qo.
дыe.olйй цах<мащи се пъ сивора па еж.., и отъ едно по:м-Вщение съ маГ8ЭИSI, което ~
~цб1?лtщкц. Отъ Л.1гебрц.та на
щото ce.to, именво: Нива "ЕКИАжеВСI(ИЙ.' м:оя~е да с.,\ужи ва кавтори (бюро), горния:
ИВ. Гюае.1евъ С14 отпечатави 2О
ПЖ'lЪ" 2 .xeg'l'apa 7 декара'· и 5 Ара съ':, 4етажъ от'!> 6 стаи. Намира се пъ Барн 1, , " КО.1И, аотъ ЭUО.1огиа1'8, I~р-БВОА~
C'.hди: Хасанъ, ~еКировЪ,.'пiтЬ и OT'Ь!ДB1>~ rнлица Бiма No. 106 на наи'хубаво м1>с· ,~Яващовъ-1'l .gO.1Jf,
.
тh страни гора, .0,ц'Вnеца. аа 200 .leBa i
VПО.1ожевие па бр-Вгът':Q на морето. .
~
П.1ОВДИI:IЪ', 12"':и lIоем:вр. 1892.
Нива ,,~opy Нвж" 2 хектара, 2 AeI(apa, i,
8а св-Вдi>пил ·да се ,отнасятъ Ао г.
~
и 1 Ара, със-Бди: Х. А.tеRСИ Х .. ПетровЪ t' ;Нисимъ Б. Барухъ, агеnтъ па "Нацио'-' ~
ОТ'Ъ книжарницата на
Та1'аръ Исм:аи.:tъ, Оемаliъ.I~аФа.1ия.иl.ВI!.lа .. пъ Варва, АО г. Г' Паuичарски и ~
ХР. Г. ААнавъ.
гора, оц1>непа' ва '200 ~eBa:.
f:РаНI(ОUЪ, аАnока'rи пъ Варна, до Г.1аПIIО- ~«;!
3-:-3~;)-:-2
,
~
,
,'"
Тiши имоти' ся продапатъ ва ис[ыа- ITO пр'hАставите.lСТВО на "Нuциова.l:1" n_"f~_~)(~r®.j~~~~~~~~~~~~'
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ма.Ч1l0 се връща назаАЪ.
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