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помt,Щ31<R 8ъ АОill'Ь &оБЧ88, dKii,
ГРlAска ГР8Амна.

Реi)аlщшrта нг Оl~о,аря ва

10

С1'.,

с~i)rl)ЖUlщето

:11'0 ее пуб.",-

НоупотрtБОII.llт:k р&.копис.
I.\to се ПJlI.ТJA'Мо
ПОЩОlIскитiI РIl.8ПОСКИ.

се IIр'Ьща'Мо,

ОЕД~Й'3:ЕН:'Ъ

АЕОПАМЕНТЪТЪ въ ПРtДПЛАТА

B8DJI.Bau~eTo II;;';;'~а611натъ атан&

В:Е:.СТ:В::И:КГ::Ь

• ============*
20 СТ.

nВСИ'lкитt праВI\ ва Cllo~OAaTa С..У, основани ва праВДАта; ВА Tylt п'Ьрвата II""blJtIlOCTI.

Веiши /\бонатъ има право II~J СИ дос'rави 8:1I:у66ПИSl броii, во току C.>IEIIOЬ

.c'rapъ~ брой, ц то ако има.

'''Ib" rМ

РЕДАКЦИЯТА .

~

~ на УЧСПИЧСClюто илшостровапо списание ~

~
4
'

"И

В О р 'Ь"

3

Jh

честъ има да ИОI\аIШ 13СПЧRИ, бащи, м.аii:ки, '~
въспцтатеЛII и учnтеди,първитt.

llира-гъ

,

ша.тъ

чадата

на

да або- \iб)

СИ, а Вторитt. да вну- ~

шадежит'h

иолезностьта

отъ

It'"

чотеньето ClIIIсаНIIЯ, нарочно за т'!>хъ съз- Ш

;
~

дадени. СШlсапието "Изворъ" сжществу- Jk
ва всче три, годипи, та всt.lЮИ е имал.ъ ~

пече възможпостъ да се упt.ри въ него- оо
Д пата ю;nуратность, било въ иЗЛ'hЗ13аньето, J~

~

бшlO въ llзбиранъето на матершUlЪ. 'fo ,\9
, ще IIЗЛllза n llР'!>ЗЪ IV та си година (1895) ~
съ M'hДnЬOTO съдържание: 1) Рас:кази, ~
" по.цЪСТll, басни и пр., ОРIIГlIш\.л.ПII U ир'h- ,

,

1

nOДnIlj

2) Биографии на забt.лt.жителни
. хора; 3) lIС'ГОРШI, l'ООl'раФIIЯ n етпогра-

~.
,

фия;

4)

Изъ

nayItaTa

11 живота;

Jtll'ICСIШ ПрОПЗ13t.дения, и

~

6)

f:

5) Уч.с- :~:]

Умствопнп' Ш

занимаll1lЯ.,

~'iI1.

Х n'hЗЩ1 пъ

10

кн.иж/щ llр'hЗЪ

годииата, по j,()

eдna КНWIша nс1шой мf,сецъ (освънь ЮЛИЙ ~.

: '11 Anгустъ); всf,Ш1 lШИЖR:1 се състон отъ ~~

•

~
~

ио4 иечатни RОЛJIна голъма осмина съ ~

' " 110 4-5 юч>тини пзвж.тр~.

,~

.

~I

Годишна цtна само 6 лева, прiЩШlа~ ~
, тепи ШИ павеДIlЖЖЪ ИЛИ въ два cpoI;a: &
пр1.>дъ Ilзл:ъзваньСтО на иървата ЮIШКRа

. 3 пепа n

'~

;

другит'h

1t
сл.1>дъ l1зл'hзваньето ва У"та lШ. ~

3, лева.

'il!~

РедаlЩIlЯта о пзела гол'hl\lll I\lt.РБII за r~'
иодобрtнно щ). списаниото. .
'
'
АбопаlllСНТЪТЪ со ираща дО Т, Ц. '!Ф'

~ Трифонова

"1

6&

Руссе.

~

ОТ'Ь РеАакцията'i

ф~"i~~ф~Э~1~~~~.

-

., ПРlIедuо Аобр h пр'lНIОрЖ'lано н-Бм

ско сеМ'hЙСТ130 въ ТЮflипгеВ,ъ приематъ
се' М.tнАIl А1iвици АО 18 ГОАшпа:а въЭ

рнсть, КОИТО иск~тъ

Аа се САобия'гъ

съ

,Аобро и обширно обрааУВ:iIIие. Хубава
I,жща съ ГР:tАИIIа, пъ l1p·jM:BCTll<\ М$СГ
ноеть,

ПР-ВВЪСХОАНО

A~)M' иuеТRО,

прия·

теиъ фаМlI ..\ияренъ ЖИ;" '. Приемание'го
С'гаи!\ постоянво. ПОДРО "сти чрiИJЪ г-жа

Д.ръ Рипне нъ Суnца

lЩ1Uиа (Frau

'ГЮРI1нгеIIЪ-Г~Р

Dl·. Rinne. SULZA,
gen Eeutscbland).

Тl1iiгш·

4-62Н-2

ДОКТОРЪ

Извiютлва своитt

1 ГОЛОВИНА

почитаеми Rлиенти,

че

сс с пр'hМ'hстила да живtе въ собственна

та си кжща. въ

III уч., ул:ица Гургулята,

No 97 (при Мусалата, близо до банята),

гд'hто и ще приема за напрtдъ 60лннтt.

(1-668-1)

ОТЪ АДМИПИСТР АЦИНТА,
Отъ началото . на Новата
откриват'Ь вакантни MtcTa за '

прtАll0чтение на п6

то е обв'Ьрзано С"'Ь заА'ЬJlжението, да не
може агент'Ьтъ по своя В9Л~ Аа напустне
~Jlужб,ата прt;АИ прие еАНОfQД'1WН'Q служен~~.
, . Аге~титt' ще имаТ1» опрtАtлен~ раи.
они въ КняжестваТQ,

Ония, КОИТО жеJlа~т'Ь Аа заемать та-

трЕбва

да

но само

безъ

г-да . Радославова и Пешева, M':hcTa'1'a на
КО11'1'О сж попълнени съ г-да М. Маджа
ровъ, като l\шиистръ

на Общсс. Огради,

и д ръ МИнчt<вичъ, ка'1'О м-ръ на Правоех.

д,ието, а г. ВелиqRОВЪ на Просв':hщението,

()'1евидна е, сл':hдов , причината, коа
то е пр':hдиввикала OCTB.81taTa на бившия

I\:абшreт'Ь:

г да Радославовъ и

Пешсвъ

еж станli'iЛИ ввче не'ГЪрIШМИ въ кабинета

n тр':hбвало да ивл':hвпs.'I'Ъ,

но

T':h не сж

да се раэд':hЛI:lYiТЪ

доброво.цно съ властьта,

да подпишжть

оставка,ОТ1>, мипистеРOI\:ОТО'ItреСJIО,

ПОАаАЖТ"Ь

со6ственноржчни заявления АО Gт~панина
най-кжсно АО 25-й тек. Аекамврии.
ГАРАНЦИЯ 1000 ЛЕВА.

J)ариа, 9-й Аеквмврии 1894 г,

.8а обаВJlОВИJlТ& се ПJlаЩА м:!Iд'Ь първото пуб"'ИКУВ&l'Ilое.

а CiYi

тр-Вбва да СТОIЖТЪ на страна. ващото г.
Радосдавовъ се билъ ., борилъ~'! Почнж

Народна

се

почитание и КЪ мъ руссофUЛ1tJJZJЬ. Не, викнж

н':hкогашвит':h консерва~ори, ~MeHДO. cъ~
брана отъ всичкит':h най'8драви елемепти:

вече г. Радославов 'Ь,

консерватори,

на

равна

нога

"черни"-каltВо

да

се

дава

нуждното

T'h сж "пр-Вдатели".

правиге?

Ващо имъ се

дава "пр-hдцина"? Когато пий се обадих·
ме 0'1' Ь, тука за тая дума на г. Радосла
вова, 'I'о:И: има куража да лъже въ "Своб.
Олово", че ае би.ть воЬренъ рааговорът'Ъ
ни съ него; но ВСИ'IКО това б-Вше евята
и

TOQHa

истина и се

под'гвърди

повече

отъ скоро ВЪ В. в. "На родеаъ Приятедь"
и "С,тража". До:Идохi\S. изборит-В 8а на·

родни пр':hдставители,

дославовъ пскочи

'Гукъ Be'Ie г· Ра

цоЬд t..-ц':hленичъкъ

съ

своит':h невадоволствия и се впустн,у" вече

,д;а гони нерадославис'гит':h,

мю~арь

пра

вителственпи партиваии ! Па и въ Оъ
брааието партията му се сдружи исклК?чи
телuо съ ОППОЭИЦlIята въ ВСИЧКИ'l'':h

лия кабинетъ.! Както виждате-кавалер
ство, достойно ва отб':hJI'hзванье у наши

Въ наи посл':hДIIЬО вр'вме Р(lДОС ..ЩВИ
С'1'ИТ'h приб-hгвахli'i, наопаки, къ:мъ кара'

си

КОJIеl'И

да

се

"независими" по..1И'l'ИЦИ ...
Че г-да,Радославов'Ь II llешепъ или, п6·

Това

солидарность

въ

ОТltажiY.тъ и подпесжт'Ь оставката на ц1;~

пе'гмиВ,ата

може .ш да

Tt

велистит-В и цан~()вис'1'И'l'':h по въпроса ва
амнистиата. RaE:Ba б-h таа партийна бее

точно Rазано,самъ 1'. РаДОС.1авовъ-аащото
t". Пешевъ б':hше само обвърэав'Ъ морално

програlllиость?

да

се

държи

ка къ

да есъ досегаШl1иа си

политически приятель .- б':hше ставжлъ
нетърпимъ въ кабинета на г-на UТОИ.10
ва,

едва ЛИ' им~

нужда

да

:::0

~ЦИ::=::::=:: пе. ИCIГЬ::=ПИ порА'IlCU,

проси!
б,ьде?

принудили

20 СТ.

ио СА придружени с'Ь етоitПОСТI>ТА.

\

се

докавва.

Всичкитt наши подитически работи, осо
бенно отъ окржжнит':h из~ори насамъ,

Не б-h .'1И f' дно недостой,

но .'1авиранье съ единственнатацiыь. са
мо да заблуди болшинството отъ руссо·
фИЛИ'1'':h въ

KilMapaTa

и

да се 1,атурве ка

бинета на г. Стоилова, та да се качи ве
;1Ичавиii В.i1асто.л.юбец ъ г. Ра;л,ославовъ?
А какъвъ щ':hше да бжде, тогава тои:

явно и категорически ГOBOpЬYiTЪ въ полэа

руссофобъ или vуссофи ..'1Ъ? Има една ис
тънко ПУСТНiY~та новина, че г. Радосла

на ИdВ':hстния вече фактъ, че г-нъ Радо

вовъ глас':hдъ да състави свой кабинетъ,

С.1авовъ не е бил'Ь наRлонен'Ь да се по

ващото билъ

мири съ положението, което му

и'гъ дипломатически

пр':hдо

ставихli'i събитиата ва неговъ д1;лъ, а е

търсилъ аtщо повечко, На.щото, ако той
б':hше доволенъ отъ д':hла си, н':hмаше ва
RaItBO друго да възстава и д-hли мег данъ

съ г. Отоилова въ партизанскит':h

борби

1'0 поддържалъ австрийски
агеитъ, и той, г-нъ

Партия ,е

дори

повече

дибералпа, MaI\:apZ:; .ца е събрана

съединисти

Rовисти,--либералната
ТУ,Й: и раэд-Влена

и

отъ

и

о:rъ

мно1.'О

цап

парт~я е освоЬпъ

на два ла~ера:

pycco~

ФИЛИ И руссофоби. Руссофилит':h еж г. г.
Еilравеловъ и ЦаНRОВЪ, а руссофобит':h
се пр-hдставлпватъ отъ Отамболова. reъмъ
I\:ОИ тр':hбва да се причисли г. РаДОС.1а

BOB~? Тои е руссофобъ и слtдва да се
сдружи съ врага си Q'гамболова, И!dенно
съ

оногова,

ПрОТИВ'Ь

когото

се

е РОДИJlЪ

политичеСItи, ItaTO ВОАитель на партия!
На, добъръ му часъ! Но нека да допу
стнемъ, че той щ~ се сдружи· съ, !Сара

велова и ЦaHKo~a.
жава съ

'Гщ-:авъ TO~ ~e сдру-,

руссофилит-В

не се д-h.1I:lYiТЪ

Лliберали,

които

по принциаъ ОТ'Ь днешни

Tt властвующи, Ващо тогаэъ работи
противъ правителството? Н~аравеловъ и
Ца.НRОВ'Ь имат'Ь защо поне, ами. г. Радо
славовъ?
Да, г. Радославuвъ ос'ганж на въз

духа, съ шiР'1'иятаси барабаръ, ако тр':hбва

да B'hpBaMe, че партил,та му И, сега ще
го счита аа нi>що умно n ВВС.JI:ужилО право·

то на воДите.1СТВО. Той стои като пр':hдъ
('амостоятелиа·

партия,

а

не

раЭJllIчапа

въ нищо съ н':hI~ОИ ОТ'ьсн ществующит-В!

Никакви, ама В:И1~акви ра3ЛU1tumелnu приц:
ципи та

H':hMa

и не може да има, а при

туй мисли да 'сжществува!

В':hтъръ!

Рвзбихж се всиq,КIi'1''h му ПЛИТ,ки хи

трости И Той OCTaH~ па В'Ь8духа. Едно,
което

ва.служва

партиванит':h

съжаление,

е, че подведе

си така вл':h и ГJlупаво, щото

ги остави отаово сл':hдъ

8 година

въ едва

Радо~лавовъ, пр-Вдлагалъ княэу Аа рас'
тури диешпата руссофилска камара! Ако
е тъй, иед-hвва, че г. Радославовъ си слу

неблагодарuа оппоэиция ср-Вщу едно не
СтамБОJIUВСКО, а B~ BC':hKO отношение

жилъ

и д-hлата си правителство,

съ

цп,нковисти

И

каравелисти

рус

въ сравнение съ СИJIИТ'В
та ВСИЧRитi>
тия негови партиэани ще б.'hДЖТЪ при

MIlOrO

по-високо

софИ.1И, IСОЛКОТО да събори г. Отоилова,
а uосл-h 1'лаеtлъ и т':hхъ да ритне. ка
то руссофобъ. И съ кого (самъ не може)
ще' уuран.~лва противъ руссофи.'1ИТ'В? Оъ
Uтамболова непрtм':hнно ! llоворъ! Ако ли

фUЛU, ако само не се присъеДИНЬYiТЪ'l'ЪИЪ

ПЪКЪ 1'. PaДO(~.,1aДOBЪ е желаялъ да работи

правителството.

ната на C60U1JtJb партиэани В'Ь ив&ори и
други общественни явдения. 'Гой щtше
да I~aa~e :ЦрОUТО: еднакви' тр':hбва да бж
ДЖТЪ правата' на едвитt 'и на другит':h
партивани въ управлението и въ борбата,
сл-hпи тр-hбва да сж партиваиитi>, без'Ь

шшъ съ РУССОфИJlска камара, какво прин
ЦИШIaдНО го е карало да не бli'iде солида·
ренъ въ кабинега ? .i\лчностьта къмъ м-В

чеСIШ чов':hкъ, I~ОИТО не анае каI~ВО,ВЪРШИ.

Cl'paHi.t, на
г. Отоилова,-фЗК'l'ит-h бевспорно докав
натъ; отъ ОI'ОЛИИСIШТ':h началници въ
България повечето 6:hхж наэначени по
пр':hПОРli'iRата на г. Радославова и парти

си •. Другояче

-борби, които трtбва да C<Yi твърдt ясни
у насъ ва един'Ь особно политикъ СЪ
високи претенции,-а щl,ше да се държи
въ съгласие съ началника на I\:абинета,
бев'Ь да проявява претеиции эа пр':hдни,

да се г..'1еда ":мои"" и "твои". ,Че това тъй
се

l' ПОГ.'10ДIIЖЛО отъ друга'га

стото иа 1'. Огоилова -

има ли друго?

Се пъкъ туй си е то, покрито эадъ бо
же:tlIЪ патриотическото си руссофобско у.
б-Вжденив, са;но

l\:aTO

ор,у,жие

ие може

да

всичката негова "ПОЛIlТИI\:а",

че тои стоеше до

cui.'a.

тълкува

I,aTO

и дори

се внае,

б-hхж така СifiЩО и радослаВИСТИj сжщото

СЪГЛi1ССНЪ,

бtше и по другитt в':hдомства, съ други

кво ще прани сега Радосдавовъ съ пар
тията си'{ I~aKBa партия става тя сега?

че е тъй, нека ни каже:

партиц

ка

се

опповициа на
единъ уэур
управлението отначало, без'Ь да се държи; паторъ съ nластьта. А днесь въ какво
смоЬтка, кой чий партиэанин'Ь е. Това· ще се равлцqава тя отъ другит':h' партии
и ~aKBa почва има та днесь( ЕаRВИ принставаше пр':hдъ очит':h в,а вс'hRИГО и е при
-всичко върв:Вше въ пълно съгдаСl1е по

туй вчерашна работа- помни се добр'h.
Но щомъ ПОЧНli'iХli'i равнит-В иэбори, тамъ,

доЬто се сдучеще, че радославuсmu, не пе
чел~тъ,

:чочвахж да негодуватъ ПрОТИВ'Ь

като

• Стамболова, като прuтивъ

ципи

ще

ЬYi поддържатъ,

.каmо

JШр1Jlltл?

Кой

да сжществува,

може

да

отгонори

нtщо умно на тия въцросц? Радославо

вата партия е фршщuл отъ Либералната

слушат'Ь

и не испълняватъ сжщо такива

искания на .,шчвит':h си приятели и при

ИСК~lНие па

Bp'h-

велова и да ставатъ см':hшни върли рус
I

Такъвъ бива крайтъ на вс'hIШ ПОJII1ТU
Имаме пълно основание да кажеиъ, че г.

Радославовъ вече yMp'h политичес~и, ва·
едно

съ

партиата

си.

СЕДМИЧНИ Б13Л13ЖКИ
ВЖ Т Р 1) Ш НИ.
тътъ на

Оmвиви по »nО,l''УmЩ'lссmвоz:о''" Htl~, Бра.
г. Арсенова,

народния прi;де1'авп1'e.>IЬ,

пи връща в'hСТlIика отъ Добри,ЧЪ, а;'\реееира~ъ

"Арееновъ·I{оваqечъ"

(пщ:.\-nдппй

:

до ,скоро с'Ь

ДРУЗС!JIfКЪ по адвокатство па' г. Арсенова. а СсГ,Я
I'МСТЪ)f като зашiсва на брол 1I6·,Й така: "Обратно
в?> Реда"цuята. Ласитени, сне 1/а продажни C?iatcmu. Приемете си го втори P~Haдиeв~. Арсе-,
нее?>". Сж.щиif този е написа.лъ, С'Ь c80l11'a p;Y;,lCI1,

брол па 1'. Ив. Л. Острев?> в'Ъ До6РU1l?i~каФеllе

то, въ което XOДЪYiTЪ добрпч:еКtlт:h' apcCHoB,ЦIl ~

Talta: "Обратно 8?> Реда КЦIlЯ та.

1!qcume~?i cь~,?>

от?> хора, /(оито, ва пари си 1lродаоат& C1lOtJC71J~I1Ia •

I1рuе.чете си го втори nрогреССUС'ltи,".
Остроо?> с •

'roua

Ив.

'

Н.

,

сж п.лОДОВСl'1J па В. в. "Народсвъ При

паР'fИЯ, а ТЖЭIl посл':hдната си има свои

лте..'lЪ" п "СТРl\жа",

болова, които 1t1l1ШШ не могжтъ да до-

се раДВ8ТЪ, че uартизанитiI nмъ га м-Бдва'rъ.
НО п, дай Боже, се такива IIЗрТПЗlllIП да пиатъ ..;

"дърти 1C0uсервато~и", »черци·, и прч.!
l\)ато ~e тр':hбваще caA~ радос.д:аццстц да • шефове г. 1'. I~apaBe.10Ba,Цанкова и Стам
~щемаqJЪ всич.wит':h :мiюта. макарь и по H':hкога, даже. недостоilници, нtкои нехрани
майв:овци, а пъкъ другит':h министри да не

по неумодимото

мето, да се сл':hI:lYiТЪ съ Цан·к.опа, и I~apa,"

оставка

ванит-h :му; мноэина ОТ'Ь OI~p. управители

ВВ,ас се, че радославистската

нудени,

ва Ц1;JIьта

се

не даде, въ сдинъ руссофилски каБИв'етъ'
Глупаво ПОС'ГЖПll г. Радославовъ
тр':hбпа да се прианае туй. I~о:й.то не е

ности държавв'И, ваехжи ивборни м'вста . роди въ България

Аобрt грамотнитt каНАИАати. Назначение

к"Ьва АА"'ЬЖНОСТЬ,

нетъ е СЪСТ/lвенъ отъ сжщит':h лица, подъ

думи, колкото партиаани имаше г. Радо
ГОАина се' славовъ, до едuио се нзаначихж на ДЛЫК

АГЕНТИ ПРИ въеТНИRА
Ще се прави

въ управлев'ието. Бившии кабинетъ се
01~aHa вече невъэможенъ. НОRИЙ:ТЪ каби

имали р':hшителностьта,

,'
IIО'1В.а година:га: CII отъ Януарий, из- ~
,':.1

~

'ГiY.nи седмица 'донесе новъ кабинетъ

С'У.щото пр':hдс':hдателство,

ЕА"И'" брой

=

НОВЪ КАБИНЕТЪ.

~~~'(Ш~w~~~~,,-l;.~v'

1

:в с б ~ е ::а с R И й.

r:I:.
._:~'I!·J,,,,,,,,-'l!'.!;,i~

-\

Стопанин'Ь

по.\учиаНЬ6ТО на с.~1<ДУЮЩl'Я брои. ИнаRЪ, С,>\ъд'Ь туй врilие, п_шща като В8

.

приемат?>

*===========",===.

свободата е да SАщищаВА прав"ат&~.

][11.

Лематенu писма не се

.~;\
" 'r""
11
1:'>- '

1I01l1<I1ra ОТЪ. П&·Iа.l0ТО Н8 ,,1Iсец&

~

71у6Дll1r1/8I1f/ll

i)OIllJCffflfj и.

щ\жни от\h,у,шtи.

~~~- -<L.,.i~~J,,,~;1r.'_,

на

т'/; nиС",1a и ''1>!JБЩf4/.'Ш, що " .. не,
C;k O~.5 С'lщ-..а.лnU1ll1; А

Kyna'L"u сам, I П,.. ~еАИ H'J. 11 ","",т1..
3/\ еРО'l1Н1 (шеетыhеечнlI И.Ш го
дипши) обиР.нlНИЯ се IIРI\В\.,У.тъ

ЕRИИ'" брой

.

:: LllU::Ш::СТР.!.~ЛТ.!.

JW>' 3З5, орtщу ЦеiiтраАllат I

ст. на Аума,
~ItI) се 11)'6_1IШУВ:\'ГЪ 110 'rpll II,Y.-

<

Ао П. Бобче80кмii

ст.

аа об!! р.ННII1ЯТ:\ IШ ",\1.1\' 1I1Н1~TtI.
110

До РмаКЦИRта.
пари (81. боно оо 11 BanllCII)
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"
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3а D".JiI:t СТI\'ГИII И, рк..II:UI1I1«И:
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IIЪ странство ВI> ГОДИШl
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1\J .1,
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ПУСТНЖТ'Ь на г. Радоолавова да ЬYi дери

жира, като водитель. ОЛ-ВДОВ'I Г' Радо·
славовъ е пето колело въ Rолата. О ще :
Либералната партия, ако Допустнемъ, че

тя си е силна, такъва, каRЩ\ТО си б.tше
вържеННИЦИj RaTo че само г. Радосла
в\)вЪ ,има партия и партизани, а ,цругитrh , --:-в':hщо цев'ьв:можно, BaJ;1.\,0~O' Ц дв~шната

ПРОДМП съ

5000

коцто ппеа,ХЖ,

че

сме

се,

.лева на, праВllте.\~твото. Нщса

Ощс: оп зи день I10.\учихме

Ив. П. Ба/мовеца, IIЗШЪ абонатъ

ППСМО

отъ

г.

отъ гр. 3J1A-'

тпца. А To:it Пllше ето каквО: "До КIlТО ВЪ кър
В8ВnЯ реЖIIМЪ на Стам60.лова ,Вий AocTO:itItO се
борtхтс аа УL'Н6тени.ll
ДЪ,llгъ

Cqc-rоХl>

бъ.лгарпцъ,

за

свсщенъ

п I\ЗЪ да ви uuдпоыогнж съ петЬ

Л\JВа. срi:>щу едаllЪ брой

t

НО

отъ падаНllето ut\

orp.

"ЧЕРНО МОРЕ"

:3

тuраПИllа Вий изм'hнпхте паuраВJlеIIllето па B~ЪCT
ника сп, ХВUJlи'rе и IIJl1;TeTO В'lШЦIl на хората,
копто не пЬ·маJl.КО сж виновни ОТЪ СтаибnJl.ова,
а ругаете БОрЦИТD, на които единственно со
ДЪ.ilжи унищожението на тираНИП8. Вижда се,
че е BDpHO това, I~oeTO се говори за ПОДI~упва
нието ви. 3а туй не жеJl.а1iК да по.лУ'1авамъ за
въ бжджще в'встнш~а ви. 3а пр-Взъ BpDAIeTo,
което съмъ по.лУ'1ава.ilЪ B-ВСТПIша ви--сыlъъ ПJlа,

ПОJlУ'1ихме пова брошура

-

едпа

нията,
та

да

ВИДЫ5.тъ

хората,

какъ

се

Г.ileAa

па пролажнпцит-Б".;
Харесва Jl.И ви се, "Народепъ IIрuлтеJlЪ" и

:'

"Стража"? Виждте, туй е '1истъ ПJl.одъ на ва
ШИТ1I твърдения. Ако има въ ТУЙ ви поведение
Н'БЩО правственно и ДОСТОЙНО за васъ-горд-ВЙ·
те са!
311. г-на Арсенова въ Добрп'1Ъ пе струва и
да се говори,:

то е едио

!ыадо

MOM'1e

и

съ

и ний пр-Вди още

14-15

rолини;

е.

иыахме

а l',нъ Бай

мотивъ,

да

съв'Всть

поаво.лЛва,когато има ПО-ДОС1'ОЙНИ

'1ина (ииа

ордени

и' подаренъ

да се тури нейд-В

най-маJlI~О,

ако не министръ. Тогава не тр'Вбва да се ГJleAa
на нищо друго" ами само:

nборецъ .ли си би.лъ,

-шi-ти първото м'ВСТО еди'кжд-Б си'!" ГJl.упава
работа, раабира ce.-РаДОС.ilавовъ може Аа БЖАе
и ВСПЧКВJI СИ ЖИВОТЪ борсць "аа народа", но
той тр-Вбва, да иt1 бжде за туй беаОЧJlИВЪ и да
претендира М-ВСТО, което не е ва него, когато
поне сега още имаме бевсnорно по-достойни хора
ва таКВОВ1> MVCmO. Ако пъкъ той се МИСJlИ за
п6-достоенъ, OTKOJl.KOTO' ГО МИС.ilИМЪ ний, 'нека

се "бори" пакъ, и нека постигне
ний не можемъ, до

,KOJlKOTO

ulleaJla

СИ; но

тпквата ни равбирз,

да поддържаме подобна негова aJl'1HOCTI, къмъ
В.ilастъ. И нека за, туй да бждемъ кръщавани

като ,~uродажниц"".
ОтноситеJl.НО пъкъ туй, че

8UH08HUmV HVKoea,

:'
UMe

не е ИЗ.ilишно

"хваJlf;.щ"

да споменомъ,

че ако ТЪРСЮIЪ у еАНИТ-В стари гр'вхове, тр-Вбва
еАнакво Аа ги търсимъ и У другит-В. Това не е .ilII
съв-Встно? Щомъ пъкъ е тъй, тогазъ: консерва

торитi> еж ~ч:ерни души", 'а'Радомавовъ- )со
наджиsс. (Това никога не сме казваJl.И ние въ
в-Встника си, защото, жеJlаемъ Аа се вабравя МИ
НЬJl.ОТО,

и

така

сме

писаJl.И

9Щ~

когато се появи

С1>едuнената оnnовuцuя у насъ (ГJlедай статия
»Съединената оппозиция", брой 76, отъ 1893
, г.)
»Не е РВДОСJlавовъ сопаджия"-ни казваше единъ
приятe.ilЪ. Може и да не е .ilИ'1Н() той туй е

беараа.ли'1НО: за ,бъ.лl'арина е се-едно, когато со
наджиJl.ЪКЪТЪ ,е би.лъ

81>, неговото

вр'fзме"

както

му е се-едно и когато ПР'j;вратътъ 1881 г. б-Вше
8ptMeтo на KOHcep8a.mopumv, макаръ и Стои'

81>

.ловъ .Аа не б-Вше тогава дори въ,.уnраВJl.ението;

а б-Вше

въ

кабинета

на ЕНJlза.

тъй· на, старит-В гр-Вхов.е,

Ако

l'.ileAaMe

KaI~Bo тр-Вбва да пра

вимъ? Rжд-В да ham-Вримъто'1Н<?
та[~ива, KaK~
вито искаме? Д-В има хора, безъ погр1;шкп?
: Чудаци съ чудаци 1 Като сж ЗЯПНЖJl.И да
граБЪБТЪ В.ilастъ, защото, види се,

много llМЪ е

нуждна, мь'1жтъ се Аа оuозорblS.тъ вс-Вки '<:вой
ПрОТИВНИКЪ и го ПР-ВАстав.ляватъ за беВ'1естенъ,

продаденъ

1

СтамБО"lОвска

опозорЫ5.ТЪ Jl.и?

ROJlKOTO

тактика!

Но

НИ опозорпхж

ще ни
стамбо~

Jl.овистит-В съ ;,руеСlСИТ-В руб.ли", Ще даде Богъ
Аа се разберемъ кога да е и'тогава нашит-В IМ'В
ветници ще Jl.ИЖЖТЪ дори краката ни. Добърь
е ГОСПОДЬ! Жпв-Вемъ и ще жив-Вемъ, съ Во

~~ИJlта ВОJlЯ, по този '1УАенъ св-Втъ, Ний ще на
I~apaMe тоя маисторъ на .лъжит-В, PaAOCJlaBOBa,
да се хане аа думит-В си, '1e сме БИJlИ ПО,lJ,купени.
Може туй сега да е ГОJl-вма Аума, но ний 1iК
кавваме съ ПЪJl.НО с'ъзнание и ПОСl'ОЯНСТВО. Во·
гато ний търппмъ мутрата на единъ нищожникъ
въ дружество "Дружба" тука, като ни разиграва
аа едипъ ДЪJLГЪ отъ 80 наПО.ilеона, ГОР'1иво ни

ИАе обвинението въ "ПОДВ'УПЪ"

и aXka!Ie-ТОва

запомв-Вте като обnца на ухото си.

Черковнийтъ в-Встникъ "GMe1tU1t1>", кой
то се издава въ СОФИЯ, обявsва, '1e ще продъ.лжи
Иilдаваньето си и пр-Ваъидущата година,но про·
м-Внява името си на )G1>в'iiтнuкъ".

-

Внесенъ е биJl.Ъ

въ Народното Събра.

ние ааконопроектъ аа Ц-ВJlа мр-Вжа отъ жеJl-ВЗ
НИЦИ иаъ БЪJl.гария, които щс има.ilО да се по
CTpOblS.TOЬ съ една СУМ!Iа отъ 105 .МИ.ilиона JLCBa.
Не сме ВПД-ВJlИ законопроекта и мотивит-В му,
както и ИСТО'1ника на тоя расходъ.
Споредъ
п-Вкои в-Встници, суммата на расхода БИJlа сж

щата по ГОJl.-Бмия заемъ

отъ

145

МИJlиона,

на

правенъ пр-Вди 2 години; осв-Внъ туй, важното,
тая сумма б-Вше пр-Вдпазна'1ена само за центра.л
ната жс.л-Взно-пьтпа .ilиния отъ София до Шу
иепъ, а сега се пр-ВАнаана'1ава осв-Внъ за сжща

та Jl.иния, но още и за h-БКОJlКО АРУГИ KJl.OHOBe:
отъ къмъ Търново за Руссе, отъ къмъ Вратца
за Видинъ, отъ къмъ Шумснъ пр-Взъ На.шана
за Нова-3агора, Джумая-Османъ-Пазаръ, Нова
3агора_Ст. 3агора-Чи:рпанъ и прч:.
То ана'1П, че го.л-Вми кражби сж се ГОТВ-ВJl.И
отъ тоя заемъ, но сега ще ииа

да

се

употр-В

БЫ'iТЪ. Разбира се,ч:е при такова свързванье на
съобщенията пр-Взъ БаJl.кана, съ Дунава на Ава
I~райни ПУНI~та, съ пристанищата Варна-Бур
гааъ,-щомъ

е taka-ПОJl.зата

ще бжде

несрав

ненно го.л-Вма.-llПРU'1емъ,
не сме ВИД'lып още
проекта и не ыожсмъ Аа. се произпесемъ по-по
r\QЖПЖСoll.I10.

запит'в му C.Yi будни въ Варна.

е да

па

се

той

да

го

но

и

Аснъ

ВIIДИИЪ

пъ нужда-

параJlCJIна

'

па да направи постd'iПJ~И нр1>дъ Впсоката Порта,
I~aTo

ее УРОДЪБТЪ

номни права за ма[СОАОНЦIlТ'В,

IIJlИ

онпя

' винаги
се

ва

ВIЮЖАаньето въ

приготви

единъ

веднъжъ

праКТИIса, щото,

законопроев:тъ

напе

даме

въ

'1e

печата,

ставаJlИ

I~рIIТИКИ

Виж

ПО

ТОВИ

законопроев:тъ въ Събранието, но АБ да ВИДIlМ'Ь
и ние, тука БИJlО самит~ критиrси, .БИJlО законо-

I

~~D!

"

'

'

авт()

IЮИТО пр1;движда

- Утр-В ще става събрание на arщuонсрното
.спестовпо дружество ~Аружба" Ii ще се избира
ново настоятелство. Ний мшJJtимъ,
ХОДИМО,

за

че(;тьта

на

е необ,

'1C

дpya~eCTBOTO,

'Да

се

ис

хвър.lИ онан пuевица, А'В.лОI'JОДИ1'еJlЪ1'Ъ, отъ лру
жеството, за Аа И'БмамtJ въ БЖДi.\'iще расправии

за цинцарщини и твърд-В хитри .лични СIIе&УJlИ.

Нещастенъ пе'1атъ! Тр-Вбва да ПJl.аща па
особни хора, за Аа добива ваконопроекти, ващо-

НСlса бжле изв1;С'fНО това събрание, '1e тови отъ
НСВИД-ВJlица ПРОГJl.еДНЖJlЪ '1ОВ1;КЪ си ПОЗВОJlИ да

ТО' онил, I~ОИТО' сж Д.lЪЖIIII да ocb-В',rJtяватъ'пуб·
Jl.И'1НОТО MH-ВIIие върху A1;.ila'l'a си, сж занлти ...

не

- 'НОВОПОЛВИВШИЙ се въ СОФIIЛ Iio MaI~e

донскит-В работи в. "Право" пропов1;два, че раз-'
р-Вшението на макеДОНСКИJI въпросъ е l1e~e само
въ една македонска реВОJlюциа, и Iсани i ВС'БКИ
македонецъ да, се JIВИ на смъртна борба За сво
бодата на тая ЗJlО'1еста страна.

lIе'1атътъ' въ Бъ.лгари.н е своБОАенъ,

.

Богу, и поя:влепието на T&,[~ЪBa пе'1атна
в-Вдъ е .лесно облонима,
година и

до' днссъ пе

като се знае,

(;е

:CJlaBa
пропо-'

'1e отъ 18i8

исаЪJlнлватъ отъ стра

на на Турция ониа об-Вщ;,ния, и паАЪJlженил,
които сж. БИJlИ ПРИ,ети пъ Ьср.линс[tил Вйнгрессъ.
Разбира се, такъвъ еЗlШЪ от.ъ' "Право" нищо
друго не постига, осв1;нъ само нови паIСОСТII,. и
ний; на негово 'м-Всто, съвс-Вм'ь другол'1~ би
постжпваJlИ; както и се постжпва, но,

шконтирва

ТИIIЪ

избора

и затуй БИJlО' мирно въ

3еръ, тр1;бваше

и доказатеJlСТВО

ра2\ОС.lаВUС1'ИТ'В

мируватъ,

Събранието!

Alt.иvма,' че, ако

»-Вма

кои Аа прани

скандаJlИ и неПРИJlИ'1НИ гюрултии въ камарата. ~,'

"Вонсерваторит-Б", тиа "J1укави '1ерни ДУ
ши", особенно оня "ВеJlзевуJl.Ъ", ввеJl.И та м1;т
НЖJlИ ра,llOславистит-Б

ва зе.ленъ

него'полобни

прави.ilИ маминит-В независими, ла сеСЪГJlасJiYi,ТЪ
съ

една

несправедливъетъ,

за

да

т-Вхиа едпа несправеАJlИВОС'I'Ъ!
да Г.!lасуватъ

'1'1;

за' утвърждението

избо ръ, пъкъ и· БОJlШИНСТВОТО

се

приеме

н

се съглаСИJlИ

на Uвищовския

ужъ се СЪj:'.ласи.ло

да ГJlacyBa за утвърждението на Пирдопския из
боръ, т. е. за раДОС.ilависта И.лия ВЪ.il чевъ. Г ,,16Ааи KOJLKO хубавъ пазарлжкъ! Но ако е позво
.лено Аа се прав1iКТЪ тат:ива едни пааарJl.ЖЦИ, ва
що да не 'е позволено да пе се 'и ИСIIЪ.ilплватъ

т1;,? Важете, за Бога!

.иораJl1tlJ,mа

гJlед"а е се

тво за п6-ПОАробни

н-Вкои

св-Бдения.

Сега

отровни

ИJlЮНlШ е

прие.ла

горю\та

•••

тал

J1И

земнца

отъ устата на раДОСJlаВИСТIlТ-В, особ61lНО' на ,УМ
НltЯ И откровенния nравдОJlюбо Радоо.лавовъ!
Ив.лъгани, горкит-В, отъ ,,;repHIITi! Ауша"! Хо
рата честни, прав1iКТЪ чесrn1tu комбинации, a!Ia
те: ДРУГIlТ'В хора не ож честни, не АЪРЖ.d'iТЪ
чесm1tата си дума I
Ниi[ с!ш каза.ли Be'1e, '1e ПРВАставите.щт-В
сж партиааНII и, a[~O' не б'ВХЖ такива, не бихж
МОГJlII да СТЖПЪБТЪ на Пр-ВД(;'l'авитеJlСl~ОТО М-ВСТО.
'Гакова е нашето държавно устройство и ХИ'1Ъ

'1e

проШt.АНЖJlата

бора търси незаконности,

имъ се см1;е,

беi!Ъ

Чудно

ГЮРУ.ilтил

Събранието,

само,

из

страна

ка&ъ тъй

свърши пров-Врката

TOJlKOBa

когато

въ

а спе'1еJlилата

ни б-Вше

да се

страна

гюру.лтии

въ

ставахж

за по-дребни ра.ботщ но и туй изл1;зе на пазарь.
Пб-хуба8l' щ-Вх&. да станжтъ ивборит1; на 1I0ВО,
нон-Бма БЪ.ilгарил щастuето Аа ВИДИМЪ '1', Ра·
дославова, че се разшъта.лъ

-

IIo

ва нови избори.

ПРИ'1ина на материаJlа,

. .

много отъ

б-БJI-Бжкит-В Hll иаостанжхж ва СJl'ВДУЮЩИЯ пiYiТЪ.
Новпйтъ

-

въ 'На\Эодното

Вабпнетъ

БИJlЪПОСР-ВЩНiYiТЪ

Събрание съ най въодушевсни

акламации "Да:жив-В1iКТЪ u.

Ао

18-й того се заIIисватъ още членове у книжар
ницата на г. БОЖИJlова, ,[сакто ГJlаси и обаВJlе
нието въ 3,л С1'р.
-~-Е3Т5-·-g===т=г-·'====zг--zтт;;;

»Чер1l0 Море«.
ВЪ ИМt:ТО на ЧОВ'ВЩliната, ва qсв-Н'.г..lепие
на истината, еа ооравдание на, единъ Ч..lенъ

който несоранед..lИВР

се

наоада И IмоВвети, нuЙ.иокорпо Ви, МО..lБYi
г-не PeдaK~1'Ope, да обнародвате въ Нашия
В'hстни~ъ т,.вви редове ,а тъй сжщо и при
бавеното ми тукъ. отворено писмо.

ДвоВ {'одиаи и Н..lШО..lКО моВсеца има
отъ как':Ь, на Jll,eHb . <'ждбата б1>ше опрл
д1>..lи~а да станж "np1:>AaTe..lb" , да ивдамъ
тltината, ~оято н,.вкои прияте..lИ б'вхж,ми
оон,.врИ..lИ, и отъ тогава насамь и до днесь,

авъ с'Ьмъ np'hAM11T'1I на наи груби. наоад
ки и К..lоВвети. Н-Uн:ои В'l>стници въ своя.
та си ренность да нападатъ и К..l13нетJii>.ТЪ

рова,

че' ::шъ

ва покоиния МИ..lа.

IlouuBa и др., когато даже имената
пока

щшияj а че това. е тъи, вслкибевприст
растенъ чов1нzъмuже да се уn'ври, като
пр-ВГ..lеда Д-В..lото.Аi.lЪ АаАахъ покавания
ва г-да ltараве.лова, ЕИ.'1'анчева, И..l. Геор
гава и ПОКОИllИЯ Т. Геuргиевъ. А Покой.

ния 'Г. Георгиевъ само отъ моитоВ пока-,
ванил щ-Вше да пострада TO..lKOBa, ко.лко
то и ГОРНИТ'Б ..lица. Не моит-В покавания
а З..lоб<Lта на 'l'огаваШllИТоВ управ..lЛЮЩИ
погуби нещастни:! '1'. Георгиенъ. Въ туи
може A~ се ув-Ври, кuито сжди не по C..lyхане, а прuчете и

ивучи

д'lмото.

Да..1.И

т1>ви мои ио~авания, дадени ср-Нщу гор
нит,.в .JLица сж истинсв:и И..lИ ..lЪЖОННИ,
оС'11анамъ

Аа

~ажжтъ

Г-Аа Еара~е..lОВЪ,

ltитанченъ и Георговъ; ва покои ния Д.
'l'юфекчиепъ, ~oгo~o авъ Ааже не Вllалхъ,
че е братъ на 'Гюфекчиева

(което н'.вщо

подиръ научихъ въ СЖАа), в:авахъ, че го

ВИД11ХЪ да отива ПОДИРЪ г-да министри
авъ имамъ

т'.в, а пъкъ че туи е воВрНО,

и свидоВте..1.Ь, в:огото тогава, не покавахъ,
ва да не му причины'i неоризтность.

'Гuви

свидоВте..lЬ е г-нъ П. П. С..lавеИковъ, ко.
въ името

на честностьта

JSЮ..lJii>.

да

каже: да,..lИ авъ ..lъжа И.JLИ не? Ва пов:ои

t

ниа ItaparlO..lena кавахъ туи, което ма
съобщи' г-нъ IСУШ..lевъ, а именно, че n-u-

С Т НИ.

l'iIпнж.шй понед-БJIПИI~Ъ вечерь, КОГИото
въ София I~абинетътъ Ааде' остав&а, rукъ llDKOII

-

ХJlапеТИII

сж се сбраJlИ въ една отъ маХJlИТ-В и

поиска.лида

правblS.ТЪ

манифестации·

въ

на г. РаДОC.ilавова. Не СПО.АУ'1и.ли,'защото

ПОJlза

сж би

.UI ыalципаa ,и иск.лЮ'1и:rеJl.НО млади, МОИ'1енца,
,ПО'1ти ДDца. Т'В БИJlИ пасъcr~ани отъ НDI~ОИ у
СЪрДНП учuте.ли (1) и общински C.ilужащи (а 130

СтамБОJlОВЪ

1),

назначени "за вамуга" отъ г. Кме

та Ранкова. Поразвика.ли сж

ма.лко

се на АвБ·иа три

·,,;I\O.ilY СТОИJl.ОВЪ", ~OJl.~OTO Аа не БЖАе

в:ои хора еж жин11..lИ при пего.

Но, туи

да ..lИ е в'Ьрно, остава да каже г-пъ Еуш

..len'b. Въ моит,.в покаваниз се споменана'1'Ъ,
и имената в.а г-да Трайко ТраИКОВJ:IЧЪ и

I~. 'Г. Itуш.:tевъ и асо т'.8ви г-да МИС..lJii>.тъ,
че

авъ съмъ

..lъга..lЪ,

то

не

остава нищо

друго, ОСВ111iъда ме повикатъ пр'Ьдъ СЖАа
Ва ..lъ~ка. Ero т'.l:ши С&, ..lицата, ,ва I~ОИТО
авъ ма..lКО·МНОГО

съмъ

Аа..lЪ

за ~oгo

равни КJI.'hвети,
ва

че авъ

Ми.ларова,

Пu

A'8..l0,
ПОВВО..l'8те Мll сегн, г-не Ред,щторе, да

даllI'Ь н'Jщой: I~РI\ТI~И обнснеf1tш ва оричц.
пит'h, които ме uакарахж да ивдамъ 'l'.d'iВИ
таина, Не ПОДКУО:Ъ, uеuб,.вЩ!iНИЯ, не B..la.
то, а боя. uсmеван,uяmа,
и

н,аСU.Jl,uята,

о,м,асн;аряван,uяmа

КОИТО се вършеха пндъ мевь

йъ тогаВRШПОТО Соф. Градовача..lСТВО и
въ прочутия IV-и уч, ЕаЕТО ще видите
ao-АО..lУ,

накарахж

си годишна

ме да станж

въврасть

на 21-ти

На

»ap1>AHTe..lb".

18-й Мартъ 1891 ГОА. авъ боВхъ грабн.У:..'гъ
отъ дюа:еня отъ едивъ ОрИС'l'авъ и Анама

ПОМОЩIIИЦИ и С..l'hдъ

като б'hхъ равве::щ;.

дани ио равпJ,I -учас:r~ци, H,ai;i-сетн'н отве·
ДОХЖ ме въ II участыъъ 11 ме затвориха
въ еАна"стал;'С..l-ВДЪ в13ко.лко дена ~ачиха
ме гор-В, въ кзнце.;щрията на Il уч., тамъ
нам-Врихъ Луканова и '1'. .яКОВ..lевЪ При

обиска' пъ ДIOк(ша U13хжми baM-Ври.л1l в1>·

KO..lI~f;; писма: ?~ъ Е.АрСе'i.п;!~ва, ~АПО ПИСмо
отъ, р'И80па' и 'ёАна ,~:l~TYP~t . отоЪ' peiio..lотъ' МИ'l'ницата

KOI~TO

ва

i

б'hхъ. Иl\~ар:1..lЪ

Н. ,'l'юфекчиепа,

' Иа

С..l'hднахж 'ме' гОрнит,.в ..lИ:ЧНОСТII 'върху
T1HH:i 'I;IilC~Ia и Фактура'га,nо 'посаваниата

lIIисе 9граничихж въ АУJЦ:ИТ-В: ',,, нищо не
знзБYi". Два деня пр,.вАЦ ~ъщсресеаи~, еж

ща'l:а

год., IсаЧИХiJi

рията' па

11

ме,

naK'I>.}

пъ, каНЦС..lа

уч.и 'тамъ б'hше Beqe ц'!ыа

та ~ЬммиСсИЯ. ИСfIllтахж ме върхусжщи

покавапия.

Нев:Б. а:Вв:оц мц цов:uже Аа съмъ Аа.JLЪ ва

не. BBRJii>.'~ _ Въ ту,Й вроВме

.ilуrcаповъ Дiш'гуваше, а 'Готевъ пишеше
че ~обвивяемия ,С.' АоВпавцовъ не 'се ори
внава 'ва с~участни~ъ въ ваговора<, . но

С..l-Dдъ щiт~ Me:HI\~apax.i,,<1. подuиqxж ~уй,

което б~hхж ПИС3..lи,.ilукановъ се' объраж
и

ми

К:lЗU:

,,'l'И

ще: ее· ПРИВJIаешъ,

но; по

дрУ.гъ ,наЧIШЪ« •. На другия день д[\дохж
ми

постаН(jВ..lепие,

в'ъ' което

пишеше,

че

авъ; ~.,ApC~H\~e~,Ъ и :М. Обретеновъ.· ,сме
прави..lИ ваговоръ ва убиваuье на Н. Ц.

. МИl:fИстръ

отиватъ до тамъ, щото каеватъ"

че

пова, Ман:еДОlIСR:ИЙ и АР, сждеНI! по това

Висuчес'l'ВО

Госnодиnе Редаиторе,

гото

м

по в'1'СТНИЧI1Т'В

.ОТГQl:ЮрЪ: "в.ищ"

До nо?tШJZаема1JZа редаUU;tt,л па 61'ЬСЩnU1Со,

пъ обществото,

привнаINi,

T'ho~cJ>1a 'ц Фактура, a:ae~ъ, дадохъ: сжщия

по Б~ЛЧЕВОТО УБIпlство,

имъ не се (шоменуватъ въ моит-В

И

.

Може би, ще се иовърнемъ върху това' дружес

РеЗУJlтатъ: Г.ледатъ се n6-НQnр1JJЬ СВИЩОВС!l:ит:Б
избори, ,истъкава се ДJlатното. и, за ПИРДОПСКИ
Какви

въ

крито въ града ПИ Винарско Дружество" ГРОЗДЪ"

да

ПИАИ обществuто,

вери и. патрони,

съмъ да..lЪ иокавания

кассиратъ се ПИРАОIIСКUТ-В избори I

y'1-

византийщини.

едха. u сжща. A~Ia ко.лко nурuозно партизанство I

т-В избори оставатъ ржц1>т1; отвъраани.

ни,

-Y~BъpдeHЪ е отъ Внлза Уставътъ Ha~AHO от

хайверъ и' ТБ

.лIШНЖJlИ хаиверя съ рибата заедно. ПазаРJlЖКЪ

стопаиина

мъщава съ '1астнит-В ни см-Втки. Rрелитно
Р:!>ЖАение ,е то и не е добр-В да се лвлватъ

Ха, ха, ха 1,Ний се '1УАИИЪ, какъ: тъй
безъ особенъ шуиъ е пр'1;минж.лъ Свищовския
изборъ пр1;зъ Събранието и още да. бi.\'iде тъй

изборъ

на

му аа пом. Iшета и сега той от

-;,

мнрно утвърденъ, пыъъ Т<J'-[~рушката СП И,маJlа
опаШl~а !' Радославистит-Б' бl1J1.lI вързани по тол

II,о.ilица

I~аlЩа.тО Народната БаНl\:а. прие. Тамъ капризи,
струва ни се, н1;матъ м1;сто. Ний б1;хме. про

най-сет

н-В, ВС-ВI~ОЙ има право на субъективенъ въвг.ледъ
по работит-В.,

такы3a

ва да

съмъ Аfl..lЪ tlоr~аваllИЯ

за разр1;шепuе'r" велц.ъ~&ъ за винаги на тол 1\13nъпросъ,

кнкво е писано)

собствепно ав'!> СЪJIIЪ A:\..lOЬ оов:аеания' и
ва да ПР'hс'гана.тъ 0[1:.8311, които пръскатъ

граждани. I1равите.лството, като вз~мс Зf~тъ отъ
rия митинги, стаПЖJlП и НЪ други градовс, тр-Вб

I~ОДОПСКИ

внан

съ мъ JIЪГИ..lЪ. Т,jнщ кра'1'КИ б'JМ'l>Жl\:11 да
вамъ ги,

маI~СЛОНЦИТ'Ь, паши съ-

Аа

тогава аз ... еЪ~IЪ готопъ

Ще удари

• .

31.

Добр-В Н:lправихiYi

АIIСШСlIЪ не

IIспратенъ

писпахъ. бев'Ь

паР'fИ

Въ неД1МЯ, въ градcrщта градина, се
събра митингъ отъ мarседorщит1; въ граАа ни
върху работитi; пъ Макгдо[шя_

заладспил ВЪ

прави

14:

-

Чакаме ла видпм'ъ заIш[(Опроer~тJ. за па

не се ЧУДИМЪ,

-

Jl.И

ощаСТ.ilПВИХ~Iе

часовникъ" отъ

окр., управите.ilЪ

НУЖДНО

сс исп.лъзва

IIЗУ'1ВaIlЬС

'1а'l'анъ, да се пспраща Jil по редаКЦИИ'l't?

хора, защо

русския, царъ С1> портрета му),-и той ще т{>'Вбва

-

когато

не ни

то, ако е работата да даваме първото м-Всто не·
пр-Бм-Внно на борцит-В, само за туй '1e сж борци,
ще ИЗJL-Бве, че борбата ииъ БИJlа само аа първен
СТВО, 11. не и аа народно добро. Въ такъвъ CJly:'1ай и нашъ Че бай, кuй'rо е БИJlЪ борецъ, и не
само проти въ СтамБОJlова, ами и проти въ тур

O'fOЬ

же.il1>вница съ оиая на :Нсточната ВомпашlЛ ИJlИ
да се пр-Вдпочете пр-Вчистванъето на, р. Марица
и' приспосоG.ilСIшето
за водно съобщение.

за

}Jзеиеи първснството

нашата

Iсрие,

ношiикъ, който само да се распореди

ВО,ва (ващото, ако не нп въздържаше туй, бпхме
писаJl.И съвс-Виъ ипакъ), но пъкъ да се съг ..lа
този

со

Ншса г. Ралосл:шовъ да Чака на

напе'1l\танъ Д'В да е пзъ в1>стницит-В! Рано-кжс-' '1Jl. 23 отъ БеРЛИНCI~llil Договоръ.-С6l'а за сега
,става лума въ европеi:iски'.с-:!з дворове за ИСПЪJl
но, тр'нбваше Аа се llспращатъ внасннит-В ВЪ
пение'fО на БеРJlUl!(;[tил Догопоръ по О'I'ношснис
Събраrшето законопроокти и прDД.lожения и по
на Армения ('1.il. 61). Нс е з.л-В, заедно съ поди
релаКЦLIИт:Б. TOJlKOBa вече се писа по това Н11ЩО
гнжтия Be'1e въпросъ, да се има пр-:!здъ видъ и
изъ в1;СТНИЦllт'1> и - не стапж, нито ще стане!
неИСПЪ.шенuя още 23 '1ленъотъ СЖЩИЯ ДОГОIIОРЪ.
Н1;ма J1И, . най сети-В, да, се нам'hри единъ чи

уважение на бореца Pa,AOCJla-

въ упраВJlениеТО,-това

причина,

сам:остоя:теJlНО

просъ

се

ДОC.ilавиетскит-В органи. :Мe~KДY туй, ний сие от

сяваме, по

авторътъ

СЪРД'1енис индустрията,

това сжщото, I~oeTo казватъ и ра

Дlша.ilИ нуждното

по тжзп

за

-

.ловецъ се' разбира отъ думит-В си въ писмото:
Xba.il-ВJlИ сме ВIIНОВНИТ-В Н1щога, а борцит-В сме
ругаSJlИ, т.

'1e

11

R:ОММlfССИЯ, защото тоВ пишеХm, а авъ аод

'

п'bl~Ъ сж вабраНIIJlИ.

u

такива

МJlади понятия за J1ибераJlИJма, каквито

страна,

1I н1ш:ол резо

,
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П'81СО1'О АРУ1'ИГО пов:аванил ОР'8АЪ СОФ.
ВоеlllШЪ СтАЪ, (пе ПР'hдъ c~'l>ACTJjeHHaTa

шrъ, ц сж со разо·

Аа шшравliYi'l'Ъ

.ilЮЦИJI Ао Внnзti, за да CB:lJlII ТIIранина, но, ви
ДИ се и.,u ги , е дocpa~гlMO, , '1e сж М:lJlцuна,llJlП

друга, лвлва СС едио подозр'lшие въ l1'hрПОСТLта
па ИЗJlожеНllтh ФaIСТИ и стаТIIСТИЧСcrси СI3-};л-Вния
по въпроса. Сигурното полдганъе върху мн1>

ника

за

ТШПJlII. 'l'р1;uваше

шурата, но ~aTO l'J1eAa ЧОD'l>I~Ъ, че ВСИ'1ко писано
е въ ГОЛ'hма по ~за на ИсточиИТ1; жел'l;зници,

ТЦJlЪ. MOJl1iК, обнародвайте настоящето въ воВст
вп,

съвс'lmъ Л.i10ВО събираш.сто

~н,[;"oд"o думи

по В1>I!роса B!I-. 'Наuшщъ жеJl1;З'ltlщи" , пе'Iатаuа въ
ПJLОВДIIВЪ, анонпмна. Хубави МИС.illl има въ бро

отъ

Брой

Евяеа (~)

и

неговия

първъ

От., Оl'амБО..lОI~Ъ, ' отъ в:ойто ва·

ГОВОРЪ пи.два..tЪ убптъ

по~оиния ми

11

нистръ В'h..lчевъ. Аз'Ь МИС..l'ЬХ'Ь, че съ туи

постанОR..tение

ще се свърши всичко и че

ще се явЫ'i ПР'ВАЪ СЖДR, но, уви!" авъ се
авихъ не проВАЪ СЖА!i, а ПlJоВАЪ инкви-'
виция'га.-На ~9 Май 1891 ГОА. кждоВ 9
часа вечеРЬТ<1 В..l1Jввж въ стаята ми ори

става П, УЧ., Еировъ И ми в:ава: "оБJl.ечи
се виrcа, 'ге коммиссията

Авъ се об..l-hн:охъ

и

Аа, те ИВС..l13Ава".

въ

еАИНЪ

ва[~ритъ

Фае'l'ОНЪ, придружен'Ь отъ двама страхtари,

6hx'!>

о'rведенъ

въ

прочутия

IV, уч.

и С..ltАЪ еАИВ'Ь ща.те..lенъ обискъ, турнж.
хж }~e въ едва подвемв.а КИ..lия и авъ бевъ
по&ри нка и
уморен'Ь

и

UOC'1'e..lKa,

('амо съ едно ШI р,1,есю,

растреlиженъ,

ТР'Ь~У..lНЖХЪ

се

на веМЛ'l'а. Ежд'в 12 Часа ир13ВЪ .Rощьта
JIамбит-h въ кuридора ги сва..lИХЖ (туи
н-llщо ВИА13ХЪ ОТ'Ь ма..lIЩТО орозорче на
вратата, прввъ което Г..lеАаше часовоя и
от'ь ГА-llто ОIJдаватъ храаа) ~.лlOчътъ на
моит,.в врата се вави и дежурвил по уча"
стъкъ lм1;Внж при :мень

и

ми

кава

да

ИВ..lоВ3Ж. Щ()Мъ ИВ..l-Нвохъ отъ нрата'га, ва
UUИКО..lИХЖ ме двама етра:а:tари, ИСБ:UЧИХЪ

се оо СТ'Ь.JLбит'hи ИВ..lоВВОХ'Ь въ Авора; тамъ
се, присъеАИНИ: ори стражарит-Н и '1'ога

нашния старший: СоЙтаров'Ь. ПОАЪ негова
Вl\пов1>АЬ

"паПР'ЬАЬ" оuтег..lI3ХЖ оо У..lи

чата на гор'.в и авъ 6.вхъ

вавеАенъ пъ

тогшзашuотu l'раАонача..lСТНО нъ

ДО..lния

егажъ. Огвори се една врата, още еАна
и авъ б'БХЪ ВМЖlZватъ въ
която б'.вше оо тъмна и

едпа

от'ь ида,

Аупка,
каЕеТО

го описватъ. Авъ не можехъ да ВЮRдамъ

и се сор'.вхъ още, на първата ~рачса~ То
гава ЧУХЪ един'Ь~ Г..lасъ,· който иавика:
.IШЙ които го Д()lЗеАохте и В..l-Ввте". Вра

Tct.Ta

се ватворихж,

еАна рж~а ме

хпапж

ва шията и ме бутнж на паl1Р'ЬАЬ В~3ЩQ

5 раса:рача, друга me-хиаn,Yi, ва ГЪРАПТоВ
и тови IСОЙТО ме хванж

ва

ГЪРДИТ':!]

съ

еАИIIЪ вв'врски Г..lасъ иввика: "ще Iсажешъ

..lИ • . • . НRIЩГО даАе

реВО..lнерит-В и

какво си писаJIЪ на Ризова и Арсениева
и.iiи не"., Авъ отговорихъ, ч~ ВСIlчreо, коа

то имахъ да каввам'Ь, кавах'ь го на н:ом
миси'ата;' но ори тоеи отгоноръ тои ив

вика: "съб..l6чете го". H'hco..lKO РЖЦ'h се
ВТУрНЖХЖ, отгор,.в 'ми и авъ въ

нута бilхъ ГО.JLЪ,

еАна ми·

;waRTO Отъ маиса родев'Ь

аА

БРОll
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"ЧЕРНО МОРЕ"

•

9llдадохк,. ми

('(\ се СiY.ЩИТ'h въпроси. АRЪ

мъ.лЧtJХ'Ь.
Па е(,по ШIeОIZ() м Ьс'го свi1тпа
О'НЩО като l~lIбритъ, да се ва па.,..II. Азъ

<и.хъ ПОIШ.ittНi'Ь Ш\ вомята . .ti:t\HO .itице на.
6.л'hl'Uк.. ми Г.itIШrJ.Т/\ 11 ми iJаТИСlIiYi С'Ь мокра

YC'1'a'l'!\,

l~ЪPl1!\

дРУГЪ ми па'l:'ilIжашcl крarщ

'1'11, 1\ днама ДРУГИ ми 06'Г'hгахж рк.ц'hТ'h.

r.гUl'аuа
1l0В'Ь,

IlOtIUZ6.XiY. се мжчеuията.

тогавашеuъ

п()мощнш~ъ

Мари

uриетапъ

па IV УЧНСТ'Ы~Ъ, 11:01'0'1'0 авъ uовиахъ по
г.ласа

му,

а

QI)ДИръ

и

самъ

се

привна

че пе бll.лъ тои (еДИRЪ деаь авъ му c~
оп.ituu:ахъ,

К:U'1'О

псиЧкия съм'Ь

на

110М.

нн,

ПРИС1'ава,

че

посин13.лъ И че пе MOГK~ да

стаШ6, ~ОДIЖ и c'hAiYi отъ бо~ши ВЪ l~РЪС
та, 1\ '1'ои ми

кана:

"авъ

ае съмъ

пиш)

nеиъ, ваЩо'1'О .А.укаиовъ Ааде впакъ да

're

биIЖ, НО ще' ти миuеj авъ не ИС1~ахъ да
те биbl'i по кръста, но въ '1'ЪМIIО'1'ата съмъ

'l'e

ударй.лъ,

пъкъ

и ти мпого

се дниже

ше"). ТОВИ Маринонъ вахнанК>. д~ УАра
съ J111ЩО т,hЖfl:О и гра,мадно, но не вааш
що б-Вше, удр'1;ше KiYiA'h10 BaBЪ1Нle'
а
L
,
u

този,

които

мп дъраl:еше д-Всната

piYiKa,

ПО р'Ьвпостенъ и. отъ Маринова, сТ':.вгаше
С'Ь UСИЧG:ата

си си.ла

с.,шБИIIИТ-.в

МИ,

Азъ

ПОRРПВВЩ., кавахъ му авъ, "Братята ти еж
ВИ110ВIIП, защото ск,. братия па този r>:ой

ПОД!\Jltъ

",

нъ от'!> Н. Ц

"

първата

мъсти, 'I'ъй.

пеТИ5I

наll:аВl1иЮI,

А-h.лото се раечепв:а и авъ бi3хъ
депъ

да мъ още Н13&ои покавания на

гава.

riYi

10 lОаий:,

Тогавi\.

I-:,\ше

отъ

мепъ

да

Ll:ажк~ туй,

в:оаье,

пишtYi,

че

фаЙТIJИИ

това

ис

Авъ

той е убийца, моя отговоръ б-Вше, че Лука

носа.

новъ ме принуди на '1'уЙ? Но туи н'hщо
тр'hбва да помни хубаво само г-нъ Ге
орги Великовъ, Отъ ТЖ6И вечерь т-В ви
A'hXZ6., че азъ пе внаБYi повече, пр'hстаIIЖ

Ш\Тt\,

мушtсаше

lIШ

амошшъ

въ

О.it'}'дъ мu.лв:о врвме ми З,lдадох<'Б. сжщи:
Т'В llЪПРlJСИ и азъ отговорихъ СZ6.щото.
МЖG:ИТ':Ь се ПОАН<)ВИХiYi, В 'я се продъ.л:lКИ
И ПО гърба и по ГЪРДl1та, ЙilЪ не мо

да

XiYi

ме

истезаватъ

жахъ да принесiYi 'l..вва 1I1iYi~И и етанжхъ

на 28·Й IОнии пъ

на еАнатрета "пр hдате.ль·', ваЩ,JТО тжви
uечерь) аiJЪ Atl.AOXb 1.) а 1\1 о една '1'pe·ra отъ
мuи'г'в UОll:uваlllШ.
Кача ме С.it'hДЪ туи
Марпнопъ B~ кuвце.itарията на гpaAI)Ha

то е нев'hрнив:ъ,

ча.лшн~а,

турвж

ме

eNl,l,

на

llратн,

страна nадъ едно червено

A':hclll1Ta

01'Ъ

иерде

,б'В скритъ Лукановъ, азъ го съг.itедахъ,
в:огато се криеше тамъ. МаРИНОRЪ ме на
в:ара

д:\ ПовтОрЫ'i пuкаванията

I~UTO в.л-Вве при
турвж ме

на

.ityRaHoBI1

едиuъ

С'1'О.,lЪ

и

с.л-Бдъ

и се СЪВ'Бтва,
аа

да напишiYi

туй, което ЮШil.ХЪ. Авъ писахъ, но,

KaG:BO?,

само единъ 80ГЪ внае. Ова.itихtYi ме въ
подоеМII!\та Ауш~а. СЪМII& се, б'нше прав
ДllИI~Ъ Въвнесение. ПовторихiYi СС СЖЩII
т1> 'Въпроси

II азъ

пuн1.'Орu:хъ

СiYiЩОТО,

нев:а пр-Вгледа

Лув:а .
ма.лка

още

по

нататъ&ъ

съ

една

к:ни:аtка нъ рж&ата [~арагьозовъ. Стамбо
.лопъ, с.л'Бдъ &ато ми пов:ава единъ ето.itЪ

в:ава: "с1>АНИ". Азъ с-Бднахъ, а той
ДЪ.itЖИ:· :tВие

като правите

проо

ваговоръ и

гледва св:оро, авъ ще
те

H~

нав:авватъ

добрunо.лно, а ме

принуждавате

да пuС'

тк~пвамъ' тъй, в:а&'го снощи С'Ь тебъ? /\'"
()'1'Ъ васъ само съ вои може
аатъ покавания и

авъ

да се

иска

съмъ има.лъ право

ГД~TO запuв1>дахъ да те БИББТЪ; но при

все туй б.itагодзре'1'е, че азъ СЪА1Ъ б.лаго
рОАенъ, а ако б:lШlе на мое м-Бсто Радос

.лавовъ, щ'Jзше Аа ви ивбае, КиТО к:учета".
О.л'ВДъ т':Ьзи ВСТiYiПИ'I'е.лаи думи,

повторн

х'n се въпросит-J., в:оито ми вадавише I~O'

описахъ

моето

Тои ме прие.

ПО~10жение, ио

да

мо

навначtYiТЪ,

всич.ко

когато, два

стра~каринъ

и

ме

иав.ика,

в:ава, 'зе градоначаЛПИLl:а

б-Вше

деня

часа

KtYiA':h 7

като

ме пикалъ.

ми

rгуй

nечерьта и авъ оти·

дохъ при него. Там ь б-Вше и Благое въ.
насм'hш.ка обър

.ityRaHoBob ,съ една адска
HiYi се и Ми каза: "ти си

показа

но

ав:о

отъ покаваниата,

ще те объсБYi

нъщо

още еж-

V

7-й

хж въ

отидохъ при Слав&ова,

че ти си смегчилъ

'

кажешъ,

че

си

а

той

~ Лу&анопъ МI1 кавва,
покааанията

ти и сега ивмънишъ

ва Геор

показанията

битъ,

но

тогавашнитъ МiY>чени не

аащитничи,

е

. к:оето

да

се

ОПИШiYiтъ,

наЕарахК>.

испов':hда

да

туй,

внаеше? Да, привнавамъ, не тр':hб

ЕОИТО не вваехк. аа

ва противор':hчивпт'h

паше да исповъдамъ туй н':hщо, но само
к:аменния чов-Бв:ъ може ВСИЧЕО да пр'Jше
се. Ето В,,1атото, об-Вщанията и ПОДВ:У

Бъхъ пр':hдмътъ

пътъ, ,В:ОИТО ми даде

интерниравъ,

авъ

не

отв:ажахъ

че

не

въ

съмъ

за

помилвание,

които

пок:авания,

но

шо, Приатс,,1И

не

ме съв'hтвахiYi

да

ИЗЛ-h:JЖ

тогавашната

опози

отъ Оофия, ващото

поне

ция б'1; захваН,Yiла да мв счита ва ШПlЮ

нинъ, Най-аосoJ1Ъ

гров'hше сtYiщата у

тели\ на които имената ще обяшж сл'hДЪ ка

мътъ на най-груби и .НИCII:И нападв:и, да
страдатъ ва хл'hбъ, и то ващото съмъ
имъ братъ, Ц-Бла София внае нашето по

то ввемк, тз,хното съгласие,

помогаiYi,

"О ь Караве.лова само то.лl~ова .ли: си при

па Б'hлчева, а днесь? С;nдебния ПрИС'l'авъ

к:аЗLlа"l'Ь" "Само то.,l[ФUi\". "Тои е ХИ1'ъръ,

продалъ

uыzлIzоo дневно

за прl>врати, da господжи, ГОСПОДЖlЩИ и

т. П. И наИ·сетн'В се сар':Ь пра l\:араве.лова.

ваае да се в:рие. 'Гоiiс'ганж ПРИЧllна, ааъ
да вас'1'рi3.itЯМЪ пац-добрит"в си uрияте.itИ
Панова,

у вуцова

о

др.,

ва

к:оито

авъ

СЪмъ п.лака.лъ. Таи ва да си отмъсти на

IIапи:р;а, паl.Cара да го ИВАRДЖТЪ. Азъ ще
овс.л1>двамъ всич&о ва пего и

au:o

се YI~a

же п'вщо повече, той ще б;'iiАе петил, ко
гото авъ ще обi1сЫ'i« (А че тои още то·

гана

б'Бше

туй n1>щ()

рЬши.лъ

да об'hси, четарма,

таи го б'вше каза.лъ и иа ао

I~ойаия Попова, а покойuия I!опuвъ рас
правяше туй на всичв:ит':Ь арестанти)
С.л;Ь,\Ъ

туй lIBB~r\f)XiY.

ме вънка

и UОдирЪ

н·Вко.лв:о манути вкарахж ме .llав:ъ. Вада

доХЖ ми още и1шо~ко въпроса и с.л'Бдъ
туй оБЖрПR се и ми l~aBa: :tТи ВdС.луж
пашъ смъртпо накавание, но авъ н'нма да
те о б11Сl3i , авъ ще те OCTall1Z6. да ЖИU'В
еш'Ь ва да се самоубиешъ в:акто М,ы'Вева.
Авъ едни ОТ'Ь ПРО'ГИВПИЦИТ'h си об'ве
памъ, а ДРУГllтi1 IIрl:1пуждаnамъ ги: да
се самоубиватъ" ... Азъ ма.лко се' гриа~ж ва

себе си, но Вя lIIO~Ы'i да пустнете брато

нта ми, ващото ВfIЩО не внаь"'Ктъ по 'гава

н1Jщо. Мо.лIЖ тоже к:аже'l'е да ме не бц

hYi'1'Ъ вече и Аа 1I1И Д3ДiyiТЪ да Я1l1Ъ, ващо

1:О

86

часа не СЪМ'Ь "Ы,'Ь

11

Аа ми АаАЖ'l'Ъ

ложение прtди туй нещастно
И1\IЪ

всичката

ли на .цомашнит'h,

l~aBa

че ще раввальYiТЪ

ба на св:ороумр'1;лата

ми

ва

щото н'hll1а~'Ш да внесжтъ 20 лева! Това

хж,

ше студентъ въ :МОСЕва на свои равнос
в:и, во сл'hдъ топа убииство и слъдъ па
шето ОЕончателно съснпвание, той бъше
принудеаъ пон'hмание на ср-Вдства да

ШIIИОШШЪ

жение, съ МО.1б1l и

ИСТИНСIЩТО

поло

плачъ му се отпус

нк. степендия, то ТУЙ: ПОДII:УПЪ ли С, гос

то вършеше Uтамболовъ. Ав:о съмъ ви

но да

ОТЪ. то·

.'111

;

азъ п()вече не 1\IОГЖ да

съ ватуляньето

съ паСИ.1вание

а понеже

на истината,

па съв-В-

и

:моето

по

нататъ'

11 да Ви

на II:OЯТО е посп-Втоиъ

и Ва

т-hаи :ми
~IИ

ту&ъ

писмо.

Цюрихъ,

Оепте~IВРIlii

4

год.

1894

Съ OT.Hl'lHO ПО'lllтаПllе:

Спасъ А. Лiiпавцовъ.

В. Р. -l~акто СПО1lIеНiYiхме и к:огато
давах~ш отвореното ПllС1l1O па l'-Н::Io 0/11;папцоuа,
щето

нии данама

отъ

и на настоя

1II'hCTO

ПО~1итически

хараI~теръ

писмо,

в:ато публицисти, по длъжность. Заедно
съ по мъстеното
п6-напр-Вдь
"отворено
писмо"

на сжщил ЕЪМЪ г-да Rl\paBe~lOna,

I~итанчепа и прч.

това обстоятелстпенно

ивложение получава вначение, ю~о не бж

де

опропергнжто

както

се

види

уБЪдителпо.

отъ

Ващото,

твърдението

IШ

г.

Л-Впавцова, неговитъ показания въ сжда
противъ

г-да

Itаравелова,

Н~итанчева и

Илия Георг опа CiYi били ИСТIШСIШ, И днесь
той ги навовава пО6прсuа
о 1llClCyOll.iК1Ila чр lb3lJ .~blr.1[CU ил.

JlCJIY maiiJla,

.

ОБЯВJ1ЕНИIE
Л'i

1560.

.

Аирекцията на БЪJlгарското Търговско Па·
раходно Аружество, има честь да извtсти на
интересующитt се, ча Парахода "България с ще
тръгне отъ Марсилия обратно за Цариградъ,
Бургазъ и Варна, приблизително на 20 й теку
щий Аекемврии ст. стилъ. Желающитt да нато
варl3.ТЪ стоки отъ Марсилия до казанитt при
станища,

могжтъ

Руисъ &

Cie

да

се

отнесжтъ

и

до г. г.

въ Марсилия (l\1essieurs Ruys & Cio
blarseille, place йе]3. Hourse 11). Телеграфическия
имъ адресъ е: ltuys - bl3.rseille.

Варна,

7119 Аекемврий /894 г.

1-672-1
ОБЯВЛЕНИЕ
Настонтелството на БЪJ1гаРCItото ВШШ1)Сltо

Дружество

"ГРОЗА"Ъ"

въ

гр. Варна,

като извtстава, че съ Впсочайшпй УlШЗЪ
подъ ~o. 124 отъ 30 НоеМnРIlН т. г. е
утвърденъ устапа на Дружеството, 'МОЛII
ЖC.JШЮЩIlТn да бк.дк.тъ ЧJICнопе на въпрос

ното Дружество да прпбързать 11 се запи

llзБИl)aIШС

шатъ

за таЮlВа

nзеиать

по шсоро,

за да

участие въ оБЩото

ИОГЖТЬ

да

събранпе,.ltоето

ще станс въ нсдtля на 18-11Н

TOl'O

:за прt

.

наСТОJ1телството.

lIОДПIIСIШ С отворена пъ

юшжаршщата

на г-на llСНСJIШ1'Ь Божш1ОВЪ, гдЪто С на
расположеНllе и устава на Дружеството.

saxnaHd'.·

считатъ

на г-на Еараве

шия пвстникъ, да обаародвате
редове, l~a&TO
Il приложеното

к,у,щата

ОТЪ IIАСТОНПjlСТllОТО.

_._--------------:::------

мв ва

...- Печатницата на ХРИСТО Н. ВОЙНИКОВЪ

c'1'oliYi

търси Ава ма добри сnовосnаrатеnи.

работа, ва да же считатъ хората за ШIШ

прнемамъ да ПС1Jата~IЪ nсшшюш

ОНПl1Ъ, II Toii: сега радва се на туН, IC3.TO
вижда, че jJ'opaTa ]\10 еЧl1татъ па такъвъ

lсато: пiЮТШIЦII, брошури, JtJШШ аа П}Ю 1 1J11-'.,

Авъ

Фа1I:ТУРИ,

чи,

111Шllll

които

писите,

че

съмъ

ШПI10ИИНЪ,

не

говор-Вте

едпнъ дов:у:иеитъ,

единъ сnид'hте.1Ь

IcoiiTO

съмъ ЕлЪвети.1Ъ

нъв:ого, чо

теЛСТliОТО

б':hхъ осжденъ. Олъдъ н'hв:олко деня отъ

,

ра:нш канцелаl'CIШ

а още и ва ПОДlсупепъ. И Ви г-да Писа

да ДОICаже. че IШЪ

5

СЪ;\IЪ

шпи·

стот.

БИoJ10

отъ СтамБО~10ва, би.itО отъ и-ВIСОЙ пеговъ
РОZl,юша или IIриятедь, бl1.,10 отъ пра пи

нека пишжтъ противъ менъ, а не и про·

на ПОJlИDjиата БJlагоевъ к:ааа ми, че aI~O

и

за мене,

ОНИРIlЛЪ, че СЪJllъ вве.1Ъ

васлужвамъ нападки,

ОСiYiжданието lIШ, тогавашния инспев:торъ

j

ПОlllОЛliYi Г-не редrшторе, ва пъстаUОП~1СШiе

ме Г.1едатъ бевъ работа, много

празпа ду:\ш, а дайте

г-да писаЧllТ':h, да не RЪрШк,тъ туи, I~oe

тивъ т'hхъ, пъ нищо не виновни. -

пр'I>ДЪ

I\:лiшетпПIСЪ и 1I0ДКУШШВ:Ъ.

пода? Отамболовъ ги арестува и пр-Вс
лъд'Ва, ващото СК>. ми братя? Авъ мол1Z6.

новенъ азъ пако

ПРИСiYiдата

i

с. По

пи

въ

ТУlI:Ъ. "Ще lсажя да ти дадa'i.ТЪ паспортъ".
Влевнж г. Грековъ и авъ си ИЗЛЪ8Нк.хъ
ОБЯВЛЕНИЕ.
Да, Стамболоnъ отчасти СПО~1УЧИ да си I
lIодписаюшii ншшамъ па llС1I'ПШ ТnЗll,
отмъсти на менъ, 'l'oii]\16 освободи отъ
ItOllTO имать нужда оть печатни работи, че
ареста, ва да 1I1е опят ии пр'hдъ общество ! достаШIХЪ пъ гр. Варна бързо-псчатница,
то j ие ме остави да се залапа па п'hI:ОЯ
fel)MaHcKa система, съ haii-JЮllll БУJtВJI. ] Це

подписано отъ най Вl1ДНИТ':h Соф. търгов
I~ОИТО внаIЖТЪ

Il:aTO

8л-h да 1I1ИСЛЫ'iТЪ

дуени. А ако lI1ИНiYiлата година съ мату
ритетно СВИ,д;втелстпо отъ МОСКUВСI~ИН
университетъ, 'съ 6вдно спидътелство,
цИ,

стоение

Азъ 1I1У lсазахъ, че ТУI~Ъ хората

ли е подкупа? Още пр'hди да стане убии.
ството ва В-Ьлчева, малкия ми братъ б-В

се върне и да стане учитель въ

ср'hщу Н, .ц. Висо'ю

се ва наппшц сега т'hви редове

'Му, таи ме прие. "Защо искашъ да ПН.1-В
вешъ отъ Бълг:.tрия II RS,A'S ще идешъ" ?

гро

маИ.ка и то

кюс

шно мълчuние, може би, КРIlВО да се пс
ТЪДКУIЩ отъ обществото, то ПРИНУДIlХЪ

70

убийс'1'ВО

ПОЕжщнина,

и

щи ната

испраЩi\ТЪ :ни

л. и аэъ съ 'l';n3И су~пra жив-hliYi и се Y'I't\
ТУЕЪ. ПаСlIОРТЪ поми давах,ь, Пр:ШIIХ,У'.
ми разни Спк,шш.
Рiшшхъ се пarсъ да
IlСlсамъ ауденцин отъ Стюrбо.10Щ\, О.ТВДЪ

мисията. Пита ме за llаниц')Вия ваговоръ,

и

стьта си, ПР-ВМИПiYiХiyi граВИЦIIТЪ на чоn'h

двама прилтели прите

направихъ и тъ днесь да б;nд&тъ пръд

да

че вагово

Д:\ДОХЪ ПОIСШJанпя

итъ нападки и в:л'hвети,

в:охк. се на помощь, об'Вщахк. да мс под
държатъ. A:~ъ напустнi'iOХЪ Оофиа единъ
1I1-Всецъ ПР'вди падаиието иа Стамболова,

аэъ ги

HaM'hcTo

ще приuаШin,

а не

'на истината и

се въ

а не lIвG'hгахъ отъ БЪ.'1гарпя, както кав
ватъ и'hIСОИ 11 не СтаыБО.l0UЪ, а дпа;нА. прип

и

сап

.лу.кановъ.

чж н'hщо ва ПУСВ:ll.ньето

Авъ не б-Вхъ

за туй СIситахъ

нови

часть, Еав:вато пов:оиниа Миларова и др.,
и то не че T'h вв:аехк. нъщо по това дъ
ло, а просто отъ отмъщение (тъи поне
ми се ваканвахж). Но уни! ааъ съмъ се
лъжелъ

иа

к:авва

.10ва, но Н'llI~ОИ злобни личности, въ ево

види се.

други

да

и. над'hждата

се

сега т'llви редозе, ва да не бп да попр-В

цъльта

освободIЖ

пръдъ

мжк:и

отъ ОНЗII,

Iсръnожедиость

ПОв:ойния БЪ.1чевъ, остава да И3ДllРП пра·
'{jите~1СТВОТО. Анъ н'h:маше да наПUШifi

София бfJВЪ работа. Положението ми отъ
день на день ставаше по-лошо и по-ло

Il:a--

авъ

ав:тъ

на наИ·жеСТОIЩ напаДЮI

му. Но тои биде оправданъ.

битъ, то причината

влатото, а страхътъ

братията си,

ако

1z0ГОТО

ОтамБО.l0nа

отъ него самия и отъ г-да заЩИТНИЦIlТ~

Стамболовъ!Ако
сжда,

тира·

стпо [tнява, както 1'~1IlСIl въ обшшuте,,1UИЯ

евъ, в:оито вървамъ,

при

ме

тови

то cъ~xъ казалъ, бънасоченъ, само ср..вщу

и
Арсени

вихъ туй пЪщо. Това се истълв:ува l~PII
ВООТЪ г-нъ Георгопа иг-да неговит-В

не

по

При топа
рътъ, за

другия день лnихъ се въ Апелацията
Ccl р':hшихъ, Еахсто ме съв':hтпаше

чо

още ДРУI'И, които

еШllO

теве, чоп'hIСЪ, I~Oii:TO

На

пък:ъ да пр'hтърпа тъни МiYiI~И и униже
ния на чов'hШll:ОТО достоинство?' В:ойотъ

много

сходенъ

Ciyi-

че H':hMa да ОТI~аже
туй н'hщо, а и н-Вкои други хора, да
дамъ противоръчиви покаВIIНИЯ съ онъви,
дадени въ Окржжния Сh>ДЪ. Азъ напра

и

отъ

онова жедно за l~ръnь чоп'вче,

а особенно ;сега,

щия часъ ще бiYiдешъ интерниранъ. ..

меръ може да внае само Т03И, В:ОЙТО е
ниждалъ стаитъ на V уч.-Т'hзи истена·
ния

ПВJllъченъ

нинъ, които се кавва ОтаJl1UОЛОВЪ, п отъ

си или

в:огато ТУI~Ъ (~к. и пръдставителит-В,

уч. и ме турнж

номеръ, а каLl:ЪНЪ е тови

день

ето I~a.KBO ми каза:

щата печерь .ва люшаj помни хубаво ми
НZ6.логодишнитЪ нощи«. Въ сжщата ве
черь ме отведохк,. пъ

чени Ч.;Iеноnе,

ис.калъ служба,

иди при С.1авкова, таи те вика". На дру

Ll:a-

ти

жешъ, че си битъ или ивмънишъ

бъше не об'hщанието

истината

му

динъ

м:ол1Ж сждиитъ да

строго,

защu

и к:ажете

сърдце Пf)IIс&ахъ

гова въ ОI~Рd'~ЖНИЛ СtYiдъ. Защо си нап
равилъ това?" И слъдъ маого ВИLl:ания
и Ернсв:авия прибави: »У Тр'В ще се раз
глеа~да д'hлото отъ Апелацията, но ако

вахъ,

ив.л-Ввнете

Qгорчено

Лукановъ и ми к:ава.: "д'hлото ще се раз

сте то.лкова кураж.лии да убивате. хора,
не

съ

пр-Вди равглежданието на дълото на Ил.
Георговъ въ АIIпе.1ативния сждъ, авъ
стояхъ пъ кафе ,,:\fакедония", дойде е·

че

станК>. "пр':hдатель«. Може ли псъв:и

повъ, ,а

и

гия

види,

пиАНОВИ и авъ 6'вхъ CBa~eHЪ дo~y.

с1>д'вше СтамБО.10ВЪ, по нататъ&ъ

туй авъ и пе можехъ

T'h сж даваlIИ на
29-й Май, 10 lОний и'18 IОнии 189Jl'.
На 30-и Май 1892 год. яви се при менъ

нията и ще

лично

Ве

се

кахъ

Еой

което и вечеРЬ'L'а. Течението Ш\ ~ръви се
lIерьта KZ6.A13 12 часа искачихiYi ме въ ста.ата па l·радонача.,l.,1fа lIИса.лището nср'hдъ
стаата, об.легпжтъ на .л-rШRта си ржка

осв':hнъ

туи отговора бъше, да ПОАа:tl:ъ прошение.
IIодиръ H-ВlI:0ЛI~0 Bp'h1l1e Иl\Iaше едно ва
кантно мъсто при ск,дебнил при:ет'авъ,
подадохъ на Олавкова прошение и ча

и ме пр'hм'hстихiYi

m подучастъв:ъ.

а

дворе

лихъ го ва H-ВLl:aI~ва работа а на

не МОЖIIХЪ да ПР'вuес'Ж туй и ивгубихъ
Великова и авъ отв:аЗ<lХЪ и в:азахъ, че
СЪ~lIапието си. Не впаш в:о.лв:о ВР'вме МIШЖ. I името му не съмъ чулъ даже и когато
но авъ се съБУДIlХЪ и се HM!'l; [IllХЪ съ
пр'hдеi;дателя ме попита ва туй н'hщо,

f.it1\-

Геор

в:аваХт

бiYiДЖ дюв:енджия сръщо

ауденu;иа отъ Отамболова.

Ве.ШI~ОВЪ.

яхiYi uще, и тови, В:ОИТО мн Аържеше

j

шихъ

I~ой отъ присжтствующи'г'h въ Воеиния
С",,-дъ не помни, к:огато ме питахж ва Г.

ващо съмъ кавалъ пр'hдъ l~омиссията, че

туи

аа да не тегнtYi па гърба на хората, ров

каето не

мов:ра кърпа на гърба,.а Ая~(ыа'I'IП'h СТ,)

на

азъ съмъ еДIIНЪ от'!> неГОЩIТ'/l паii:-шшs.

да бк,Д<'Б.таI~ЪВЪ, по н'hмание на cp'hAcTBa. ви вагоnоръ IIаднж убитъ 1l0Ll:оания .о-В.1Всичв:ит'1; ми усилия да се вадошж ва pa~ I чевъ, авъ не 3ШllЖ и ие съ:мъ дал'ь 'ни
бота бъхiYi папусто II ааъ пр-Ввъ IOHIlll:, в:аКВI1 по.ка~JaEiIIЯ. А отъ .кого паднiYi убllТ'Ь

и прч. и да под

убиецата е Георги

на

A'h.10TO

Слъдъ ЕШ1'О ме пустнжх,15.,

да

цътъ

знаяхъ, а и:менно: КЖАВ живiижтъ убиii
Ц tlТ-В И а&о сж ивб'Вга.ли, то кой имъ
да.1Ъ

Еав:то си е от:мъстидъ а

ми чръзъ посторони лица, че азъ не мо

да

Но съ nСИЧLl:О туй не се свърши ВСИЧLl:t.>.
На 18 IОdИИ азъ пакъ б-вхъ ПО.10:lI~(ШЪ
въ uн[(;визичионната СТ.IJl.

В. .княва, но по чие хода

дк. к:ато свид'hтель по

ПРИIIУ

жеДСIIЪ . ва КРЪВ'Ь чов nreъ .itу&ановъ

ПОJlШДIЩ

3

юr.сно, правдата ще пъстър:«естnува. ще
дойде день, l~oгaTO :шъ що се ОПРЦUДI1IiYi
пр'вдъ обществото, п то ще Ш1ДII, че и

авъ к:ато арестантивъ не JIIожехъ да бiYi

ио

по-гор-В,

б-hхъ

СJI-ВДУЮЩИТЪ ми редове, па освънъ

по СZ6.щиа начинъ и по МIIОГО'ДРУ

ги наЧIlНИ, В:ОЦТО споменжхъ

и

Иат1>епа,::Io пъ туи н-Вщо ще вп cn-ВрIЖТЪ

1V' уч. Тъй дадоХ:ъ ав ь

'грета отъ 1110 ИТ В

оспоБОДl1'iiТЪ.

болово, то тои ГО направи, ва да си от

день. Авъ ОТЪ ТiШъ б-hхъ закаран ... Ш\"'Ь
въ В:Iыиит-Б на

мо

тайство ие ШШIZ6.. НО ако е би.lО по Стам,

Ще ти се

'

НО то се ИСпъ.лни: ча&ъ на

ще

шение за П f )lIl1lлвание

И8е.л-Вдuамъ и aLl:O еж неПИНОВIIИ ще ги
пустнж." При теви ДУМИ тои М'И кава да
си ЮМ'.hвн.Yi.' "Г-нъ Оl'аll1бо.ловъ, МО.itIЖ ва
даде

ваявление

Авъ ва ~OBaTa 1893 год. подадохъ про

то пс&а' да ме убива; по авъ Пal~~ ще

храна и покривка" му казахъ.

Стр.

j

то

ПрИВlIаliYi че

а;ото

готовъ

съмъ

сщщество

на

еъ:мъ

~1ъжецъ

готоnъ

и

да

паii:-,.'I;ОД

свъта, Но рано ll.'lИ

спадбепи

Уlсрашешш

н ТЬРГОВСIШ

и ВII311ТJШ

съ

110рlt\ЧIШ
lJСflIСТРИ,

IШРТИ,

y~rtpeHa

С1.

цtна 11

чиста работа.

PV"""'

даджтъ

умолнnамъ
enoJI.'Г'h

заПIlтересоnашштt

порк.ЧIШ пъ

на печатшщата МП.

вото' здание
ПаlНlа на

на

ш~ето

УЧllтелн

lIоnоошрптат(\

да.

управ:rешюто

се намира въ но

БОIlШОВ1.
у.1Шца,

В1. Г.

бюшо до

Варненшшта О.кр. Пост. I{ОММIIСШf 11 Град.
ОБЩ. Управление.
гр. Варна,

9

ДСIЮl'tшрuii

1894

1'.

11.

ПетjJово.

Стр.

J!тъ~л@уит~ЦпИGтавн П~I~illt. ОIПJlМL

Това

каТ8

ПU БаЛЧШtСIШ участ'Ьк'Ь, па основанио ЧЛ.

31
10

5

настоящото

та

деш)

1'.

Варна;

с. Чаушъ-l{ьой,

които

No

въ

ШIllЦОЛЩНШ

IIоемпрпii

465.

lIсва и стаllали~'·.в' раз

ЧIШ ПРОД1:1НЪ, съобразно Ч.I, 1021 и 10~5
от!> l'p. СЖДОIJРОИЗВОДС'ГПО, Ш1 сл'1;дующti
отвtтниковъ имотъ: еДJlНЪ ДЮi,енъ и юi

i

фоне - подъ еДIIНЪ ПОltрПВ&,

гора

до 'litхъ:

сто, въ с. Индже кьой, 'нри със:вдп: КЖ~

и ДИШllудаШКII СПllОРЪ, оцtпеuu за 1ОО

щаТ<1 па ОТlltтиика и отъ трит'~ страни
IIЖТЬ. Всичкитt пьрпопачuлно IlРПЦ'~нени за 400 лсва.
.
\
lIр;ща.жбата ще извършя пъ каlЩО'

лева;

l'tЗlI имущеС'ГIlR ще сс 11 родава'l"Ь за

УДОI:lлетnореllllе искът'Ь пе Риза МУС'Ш'
фовъ, отъ 1'р. Валчикъ но ИСП'ЬЛlштел

.'

ларията си.

пий Лнсть No. 2042, отъ 31-Й Мар'1'Ъ 1893
l'ОД. на БаЛЧИl\скиfi МПРtJJШЙ Uждъ, със

.'

,жОЛtlЮIЦИТ:В да 1СУI;ПТЪ l'о'tНШЙ lоrотъ

тоащъ се отъ 1000шшаJlихвата по 12% HtKa се апятъ liрtзъ Ооlрt:t'ВЛСНИЙ
отъ 31 Августъ 1091 1'одина, 50 л. рuз ropt ср(шъ.
1'. Варна, 12 Ноемnрпй 1894 г.
поски и тtзи които ще послtднатъ 110

въ

ОБЯВЛЕНИЕ

капцелнрпн-

No 4Ul

.

l'p.

На оспование ИСН'Ь.lIllИ'1'еЛНЮI .IШСТЪ

Валчикь,

11.

1{)

ОКТО~IВРИ:Й

lЬ94

издаденъ отъ l-Й ВарнешJКИЙ
МИJ}ОВИЙ Uждиа нъ полва на ИВI\ИЪ Вой
чевъ от'!> Варнп uротивъ И~маплъ' Хали·
.lIОВЪ отъ с. l'ол'tма Франra. зз 226 лева
11 станалитt разноско, оБНВЛI!амъ, че отъ
денътъ на послtднето трикратно обнаро-

1'. .JIi 1619,

Ожд. Пр~стuвъ: Ж. Ивановъ.

(3-647-3)

двание .настоящето до

ОВЯВЛЕНИЕ
~,

1754

1

Подписанппй п. Ожд. llриставъ при
Варвепский Ul:p. Ож.дъ на 111 Y!JUCT. оОя
вяnамъ: на ИМU'1'lIтt на Вожилъ Иllановь

отъ с. МеМПШJ)оОофуларъ,

СllомеilЖТll въ

оБЛВ.JIението ми No ~57iJ обнародвано l!Ъ
броеве 88, 89 и 90 на в. "Черно .море",
ще нроизпедж втора публнчна lIРОД;lНЬ,
която ще почне отъ деньтъ на носл'.вд
пето трикраТIJО обнародnuние ШIСТОЛЩtПО
до 31 Дt:lн'ь, съгласио '1д. 1()21 и 1025

'1'У&iшiното

1894 1'.

п. Ожд. ПI)ИСТа.въ: И. К. Кутевъ

3-645-3

Илил Инановъ, НеД'hЛ'IО~

l'OMo;:,r;' и:

първоначално

за

IIО;IJ.ПИСtШНИЙ llОМОЩIIИКЪ

Uждебспъ

ПрИСТ8.въ нри Вl1рпенский Оl\ржженъ сжд'Ь,
па· Il l'раДСКIlЙ: УЧI1СТЪК'Ь, на OCH0J3i1I111C
чл. чл. 1004-1021 и 1025 отъ l'Р,lждап
CltoTO ОЖДОllРОИ3ВОДСТllО, обнваnам'ь, че
отъ послtДIlОТО

трикратно liуОликувание

"tlepHO

нродажбата ще се ЩЮДЬЛЖliва
едипъ день,

съ право

Il 11'1

десетъ

паддавuнио

5%

Ыоре",

тридесетъ

дпевенъ

срикъ

нърху llослt,LJ;

ната ц'Jша, въ 1'. Варпа що нродавшuъ
сл'.hдующето педвшкнмо имущество, ирина

ДJl'ВЖllще на Тома Васuл(Ш'ь и Хрусня т.

.кОС'fllдипова: едва кжща паходяща се въ
Варна IV участъкъ подъ ЫО 1206, ност·
роеНI1 отъ дьрвепо-пр'ьстtШЪ

матеvия,ilЪ,

нокривъ керемиденъ, само двt стаи, нос

ТJЮВК8та заедно съ дворцото м1юто около
160 квадратни метра, ири съсtди: llliro~
пи reopl'HeBIl, .кирикъ Димптроn'ь ,Хрис~
ТО Тодоровъ И llЖТЪ.
О~rОJlорВl1~Ъ

:_11,

ЧебаЙ.

260

лева.

въ Itапце

ларната на

II рИСТUВС'fВО'ГО.
JЕелающп'гt да КУllНТЪ упомtнжтото
JIОЗЬС нtlШ се явят'Ь IIр'ВЗ'Ь ОIJрtдtлепий
срокъ.

Г. Варна, 26 Ноемврлй 1894г.
п. Uжд. lIрпстав'ь: И. И. Иутевъ.

отъ

Ащшлпй:

7

1890

1'ОД., ИЗ-1:адепъ 0'1''Ь

лихви,

аДВОIШТС&О

вадио ЧJI.

ирапо

1021-1025

Ождсб. Приставъ

при

ИИТСЛIШЯ дпстъ .Ai 937 О'ГЪ 7 Аuрилий
1893 год. шщадепъ ОТ'Ь 1 Варн. МИРОI1ИЙ

1025 отъ Граж:данCIЮТО Ождопроюшодство,
оояnавuмъ, че слtдъ трю'ратно'1'О I1убли·

IЮRtlНпе пастоящето В'Ь вrвстника "Черно
Мере" ще почне Ii продължава публич

ната продажва на долtОЗll81IeIIИЯ имотъ

депь, слъдъ това ще има нравопадда
ВlШП6 5% въ десеТДllевон'Ь. СРОК'Ь, въ
M!I

въ

1'р. Варна ще се

ПРОИ2веде публичната му IlрDдажба, при

надлtжащъ на длъжницата,Вита Влпева,
а той е: Едно лозе, находище се Б'Ь Варо
ненс~птt лозн, въ ~I'JЮ'1'НОСТ1таШ1ЗИВl1сма

"Франга-Дересп«,с'ьстолще Q'rъ около 'l//я

декара, между съсtдитt: ФОТaIШ ГtlОР

гиевъ,

Казанджи Отойко, I1едочуко1'ЛУ

Димитръ и Дядо Димо, оцъпено за

лева, отъ която оцtпка

Дl1жО!1та.

ще

почuе

400

про·

.

lllJловината оть Jшзаното лозе ще се
продаде за

удовлетворение на

истцовпа

искъ, ио понеже отвrJ)тшщата е ЗfiНВИЛd,
нри описа, че ще бжде въ иепнъ инте-

3

.

Н08МВРИЙ

1894 1'.

п. Uжд. Приставъ: И. И. Иутевъ •.

.3-663-1

дол·tознаqеf.pIД ИМОТi,

ОПЯВЛЕНИЕ
No~ 355~.

ОТ'Ъ ГраiКДlшекото ,

31 Ae:IL,

ще има ЩН1ВОlШДДi],rшшIC

слНдъ к\)ет()

6% . Н,'Ь

(\JCCT-

лария'ш MII В'Ь гр. Вщша,. ще се пр(}из
JJ'hде ПРОД1\жбiШL ~IY,.. той. е: CaMJ [10.10

Подписанний Uждеб. llриставъ ПJlИ

ВщшеJl. Окр •. Uждъ па ОСНОВi1I11Ш ИСIl'ЪЛ~
IIИТeJIНIJН ЛlIСТ'r. No 13-16 .ОТЬ ~-A lОнВЙ

'1'.1'.

I13Дl1ден'Ь

от ~

llаРЮ:ШСltПЙ:

1

!lиро

ВИЙ О.liдъ, нъ JlOJIза на l'аича Х. Хрис
то въ ОТ'Ь Bilpl:li1, НрОТИ8'Ь lJ,')Ш\ Х. Хрпu

TI)BIt, ТUЛ liОСД'В,.I;uата да му 3Шlда:гп О'ГЬ
п:и:ущеС'l'вава

на l14ш}й,ша си Uин'ь

Н/tсъ Х. ХРЮj'1'ОВЪ

2\)0 леНIl,

за водtние на дtлото

A'l'u.-

ОждеБUlI и

лена
11 1U25
пипата иТЪ една кжща въ гр. ВарШI, II 0'1''1 Граждансt'ОТО. СЖДОllрtШ3водс'гвu Uoн
уч. No 315, ]\rclК/LY С'lеtдптt: 'х. МаlIП внвам:ъ, 'Ш сл'.вд'Ь нрикратно'rо uубдю,у·
ДуруджаКИЮI, Хад:}ш Хрис'го, хiшс)
Вdние 11I1С'ГОJIЩtjТО B'~ "Llерю)·Иоре", ще
донова, .Бад'lIШЛ.У.. 'l'illШС ь и uж'гь, .ноетро почне n ПРОДЪJЛlШIЩ, lJубл П IНUТd 11 рода
'
сна па два еТilжа,
ВЪ
lI;ОЛН!IЯ-СЪ еll;иа
жба на До. [ .. о,нЫ1lепия ИМо'гъ 31 доuь,
стан, въ горпна ~CЪ Дll'h, съставена. от],. мt)(ъ том ще ИiШl. праВОRi1ДiЩнние 5%
jtхтъ полуuрогнилъ дьрвеRо~керuиqенъ
въ деСНТДElОВt:JН'Ь срокъ, IlринадлtЖ!1ЩЪ па
и др. и на ОСi10В1.шие

разноски

чл. 'IЛ.

11

1021

ryo

нокойuиа

Атанасъ Х. ХIШСТОНЪ,

въ кан-

цмарпнта ми ПЪ гр. Варна ще се uроиз
ВЕде продажбата му, тои' е: EДH~ лозе
отъ ОКОЛО 80 кв. ме'.гра оц'fiнеJIа liОЛL1ВП с'Ьстоаще ОТ'Ь uколо (1 1/2) уврат'Ь, . пахо
ши'а за 1871/2 леВit, оть която цtиа ще дяще се В'}, Варнеllскит'l; дозя, въ MtCT110qпе наДД·~ВftлИС1'1).
. посты'а на3ИRfLеМI1 "Вuяларъ" иди "Оинри

Иuтересующитt се М'i1'ЖТЪ

да се нвл

патъ въ юшцела'риата ~IИ въ 1'р. Ва'рна

вс'Jши UрИСЖТСТВСilЪ дl3НЬ И IIilСЪ за IIре
глеЖД8,uие IШИЖ!l'J'а по IIродаd~бi1та.

Гр. ВарюJ,/

Ождсб.
. 3-666-1

ЧеШАШ", nЪillДУ с'Ьсtдит'1>: Яни В03U1'ЛУ,
Камбуръ J:lиколаки, ДИМИТРJОl'ЛУ 11 IIМТЬ,
оцtпено за ,Но JIeBI1, отъ
ще по'ше

Ное~IllРИЙ: ~894 год.

26

Интересующитt се могж.тъ да . се я

на, . nс$КII присжтствеп'Ь день н

.т

Гр. Ba.p~a, Ноемврий

Uждощюизводство, ~"~.'{ВI1В(ШЬ7 че на 20
Дексмврий 1894 1'од., чам iH. 9 ~рtди
о O'Iщъ , IlР'.вд'Ь ШiJ.дървана въ гр. Добvи'1ь,

4)

л.

удовлетворение

Два вола, ОЦ'В

ще се ПРОдilдЖТ'Ь

за

иек'ьт'Ь на IJтоннъК. Ко

ВI:\'Iевъ, отъ гр. ДоБРП'IЬ, но ИСIl'ЬЛllител
ний JШСТЬ No 132~ отъ 10 Uеuтепврцй

lЬ92 год. ШI. 1I ДuБРП'I. ~IIIРОВIlЙ Uждъ,
с'ьс'гояIЦЪ се О'ГЪ 500 Л., .JlIIXlllI'1't нм'ь

l'ОДИШПU оЗ'ъ 16 Ноемврий 18~1 год.
Наддuванието ще НОlше o'r'Ь ОЦ:ВlIкаТll.
Интересующитt се могжтъ да се нватъ
па ОЗШI,'JеIШЙ день и' час'ь на м'Встото и

12%

да наддава тъ.

Добричь,30 lIоемвриtt

3-,-673-t

1894:

г.

'ОБЛВЛЕНИЕ

Ср-Вщу патентованатаотъ българско'
то правитеJICТВО цигарена книга, навива'

ема ,:5 nеть ОУ.llлnансlCU 1{;нигu" , I\:ОЯТО е
общеповвата отъ страна на всичкит-В у
потр-Вбители на чисти цигарени IШИГИ
и е сполучила гол-Вма почесть отъ ц-Вла

България по чистотата и не вр-Вдвость-'
та си, други фабрики, като искатъ да се

ползуватъ отъ :М:ОИ:Т':Q етикет':Q: сж Иdда
ли имитацията, кито п:м:-Всто ,,5" и "Сул
танCIЩ книги"

сж

писали

,,15"

и

"гра

сияни" и "Еженка" . C':Q това счита:мъ се
ва длъженъ да обръща:мъ Ениманието на
употр-Вбителит-В, че Т'ВВИ, кои'rо желаINiТЪ
да употр-ВБЯЕатъ отъ т-Вви чисти цига
реии книги ,,5 петь ОултаНСIШ книги"
:мог.&

да

испраща:м:ъ

на

адресса

и:мъ.

Ц-Вна на една ЕуТИЯ е В лева, състояща

100 цигарени' книги (тефтерчета) по
листа на вс-Вко тефтерче. Стойно·
с'rьта се получава съ гербови :марки. По·

отъ

96

щенскит-В

1 П. Ождебепъ Ilрпставъ: д. Иапитановъ.

3-667-1

22 1894 1'.

Ожд. Ilриставъ: г. 3ахариеВЪ8

5311.

ПодиисаНllИЙ Д. Ii:апитаповъ, Помощ .
Ождебенъ flрИСТ<1ВЪ нри Нариен. Окржж.
Ожд'Ь/ па 1 Добрич. участ'Ы,ъ, на основа
ние !IЛ'. ~Д. 913-915 ОТ'Ь Граж);аНtШОТО

l.'jJ.

Вар

час'!> за

преl'лещдапие книжата по llродажОа'rа.

ОБЯtlJIЕНИЕ

130

която оц'1ШКi1~

наддаВI:\ИИСТО.

внватъ въ капцеЛI1РИЯТI\ МП въ гр.

ПРПСТtlН'Ь: Г. Эа)(ариеQЪ

равноски

сж наши.

Симонъ Мариньянъ-Варна.

10-8

31

канцелариата

ДШЩ,

и др. и на осно

Ождопропзводство обюшвамъ, че слtдъ,
'l'рпltратll')ТО пуБЛIIRупапие нас~олщсто В'1
ед'шъ. отъ мtстнпт:В нtСТПИЦII, ще 1I0'lПе
и ПР:>Д ьЛ!JtаНIi ПУОЛll!Iш\та ЩЮ.JщкбiJ, на

Т1>зи имущества

Ожд'ь, на ОС1l0lщпие нспъл·

Варна

, 1'.

Барнен. МII/ЮВИЙ Uждпя, въ нолза на·
Вuрненката Елепа l'рИ1'орова,. противъ
lliflюлаI!:Н, Лн:мбрп, 3афира иЛафорета
Янсви ОТ'Ь ll1JРШI. за 268 лева 8и стот.,

нени

ом 361~.

Oltp.

102

и· Ш;'Тf1 -

1

ЛI1'Iе, оц'Jшени 1зи л. 11

ОБЯВЛЕНИЕ.

IIОДПlIсаНllИЙ

със1щи: llIlIlUЙ,JТ'1. оКIIСТ.он'ь, Дцмо ИеТ«ОJl'Ь

горъ срокъ.

з606.

чен'Ь отъ с. Евибей, а тt'сж: 1) Два коня,
оц'Впепи 200 л.; 2) Два вола, uцtпеuн
120 л.; 3) Двt БИВОЛllЦИ, мната съ J\Ш

3-665-~

Варпси.

"lНaдъ ТJIIIJИ",

. ЖелаЮIЦпт1I Дll КУIЩ'ГЪ l'орни'r;.h имо.
ти н'hltа.се. ...юшт'ь IIрtзъ онрtД'hJ1еlШfi lIO

ще продuвам'Ь слtДУIJщитt движими пму
щеетва, lIринадлtжащи па Георги Въл

раЗdОClШ и на основапие чл. чл. 10:Н и

3183

настонщето пъ В1JС'ШИКЪ

ПрИЦ:ВIlС1l0

lIродажбu'га ще иавърша

джть,

UЖДПJl въ полза на Евдокиа Николова
отъ Варна, протинъ ВIIша llлаева отъ
смщия 1'радъ за 60 лева, лихви и др.

ОВJIВЛЩIИЕ
~

llpOH-

llриставство,

Оltтомврпй

12

день ще

на с::~дующий отвtтников ъ Имотъ
лозье отъ 2 ДtJ:.. .въ Варненскитt лозя,
м1)стностътli. "Теке ~ituаач'Ь", със'hди:

.

1'р. Варна,

31

що зеМлище, ~1'1НJ'1'(IOсrги'а

Нvодажuа'l'U ще б.);.Д,О и;нnршOlЩ 'нъ

C'fBO

l'дtто отъ кпшката на IIродажбата, ще Mv1'.жтъ да изучатъ ИМIJтитt и тtхни'rt
од'.hПКII.

Г. За~ариевъ.

3-670-1

юзедж публична продань). съобразпо чл.
чл. ! 021 И 1025 ОТ'Ь 1'р. СЖДОIlРОИ3ВОД

отъ ГраЖД!ШСltoто СЖДОllРОИЗВОДСТПО.
Же:Лающитt да 1'И l'yllНTOЬ iJ:CIШ се
явh1iтъ llр1шъ опрtдtлепий срокъ въ кан

целаРПЯТIi' па

О.\Щ. Прие'г.ав·~.:

материал ..., uокривъ lteрем:иденъ, llъqбще

да Bl1lJl-

датъ юшжата Ш) llродажбu'1'U nс'.h~и при
IlUсъ

Варна

цълото здание е llолусъборепо, 1I0CTpl)eHO
па около 60 кв. метра, ,нъсто, съ дноръ

3-664-2

Наддаваllьето ще почне от'ь оЦ'внката'

та мн.

па

п. Ожд. Приставъ: И. И. Иутевъ.

ПСllълнепието.

11

1'1).

день II 'lасъ за .11

ДU8t t енъсрокъ, .1финадл·Ващщъ па К;1зit
една стая, дам'Ь (оборъ), uлtШШJ{Ъ, заед-. Ш:I'rfi llO-:ГОР'Jз .дл ЫIШIЩИ,. но lraсдt;~J'Г~О
но съ 'два и llОЛОlllШЪ деЮlРП дворно ~r'Б' 0'1' ъ ПОltОЙ:Юl'ГI1 Доми.и Я;1l8iJl1, нъ lt(чще~

Сl'ыа "Чат.шъ.чешме", при съсrJщитt: llп·

СЖТС'1'вепъ день

щшсж'rС'1'венъ

IIОДIlПСШШИЙ Г. 3ахарцевъ, Ождеб,
Прllстапъ ЩШ Вi\рпеп. OKP'hiК О,}ЩЪ, на.
оспование ИСIIЪЛRJIтеJIШШ ЛIIСТЪ No 4429

носки, обнвнвtlМЪ, че отъ деньтъ на нос·

кола Кирияковъ, Itател.И Дончо, Uтuматъ
НшtOлов'Ь и отвtтника, оц'Jшенu за 40 л.;
4) Пивата 0'1' 1 2 унрата ВЗ, J\('hCTHO-

пъ

КО u'rorl н\Въ и рtlШ, 1I'!.РНUUI1'ШЛIIО lIJН{~
ц·ыlt',l •• :щ ;ИО Л8!1tl; 2) Нива Н i,eK. еж

ptJ- със'Iщи: l'uеllОДПНЪ Маркопъ, р'hlШ II IIЖТЬ
1'.1l0ждаllnе Iшплш'га НО 1I!.юдшкбата ..
- 1iO Jr{Hltl; iJ) НIIlЩ 5 дек п 6 ара С.Ь
Гр. U;tРП:l, ~~ НоеМВРIlЙ 1894 год.
щО зеАl.i1ище М'ВСТlIос'Гьта "f\ошу .ВaJfРЪ" ,

не'1нш

No.

л1щнето трпкра.'fПО обнарl)днапие пасто
нщето, до 31 день ще нроивведж' llубли

3) Нива въ :M'l;cTHoc'rIOa "ч.учур'].
Баши" отъ 5 уврата ЩШ сжс'1щит'l): Ни

се МОЖIh'l'ъ

ват'ь въ Шlllqедариата мп

ОПЛllЛЕtlJIЕ

На основание ИСП'Ь.1IиитсЛlШП листъ
2752, пздадеп'Ь отъ II Варнепскнй~Iир.

дже. кьон ЗI1

.

ц,tл()то.

ИН'j'ОРUСУIOЩН'j't сс !10ГЖ1''f, д'l сс шш·

зtШЛlJщето на с. f\YIJ '''Ь ДерlI. М'ЬСТШJ(~ТЬ.
Тj~"ЧЮ"lфlt'l'а", с'ьс'Вди: Ин. ИII1'8НЪ, ДIl

канцелариата ~1И.

ТllВЪ Кара llбрамъ ЫСХJ\ШДОВЪ отъ С. Ин·

лева;

ИнтереСУЮЩИ'1't

Дilа.ба на

г.

1894

Uждпя НlI'.hЗъ М. г, пъ ПlJлаа 11!} Петко Ив.
Друмевъ, жriпущъ въ с. ГЮII'Ь Аласж, нро

лева;

Добревъ,

час'Ь,

No 4088

2) Нива В'Ь м1юшостьта "Чuтал'ь·Чош
мь" отъ 31/» уврата при ,със1щптt: Яии
Виколаки, Жм'.hз'ь ОтоаНt!ВЪ II Чешма,

КUJlа Шоповъ, l{ОСТIlДIШЪ

се мо гж'гъ да впж

ОВЯВЛЕНИЕ

имотп

1) Нива въ МЪСТНОСl'ьта "Четuлъ,
Чешмо" отъ 10 1/з ynpaTu uри съсtдит'В:
Ilатръ Янаlшев'ь, l{uтоли ДОН'10, llJТръ

30

О'ГЪ ОЦ'Нll·

1)(\1~'!. да ео lIj)О!~ад~ ц'Iшото,. '1'() на това
основание обl1!lJI на се 11 уол Jl,lIIIfI,'га 111'0-

3-65U-З

иму·

ушъ·!{ьоИ.

9u

lJо'ше

Л. и др.

Брой 118,

п. Ождсбенъ Приставъ: ;::.. зnатевъ.

се памирамъ въ землището па ни с. Ча

Илпевъ Чола1t'Ь, од1шена ЗI1

и

12

щестnа, припадл'l;шUЩИ lJa Uимеоп'Ь Алеlt·

оцънена за

437

}ш.

В'Ь В.

посл'l; об1щъ в'Ь гр. БаЛЧИItъ ще

0'1"1

що

400 лепа.
JlнтереСУЮЩll'Г'В

сжтспепъ

день, съ lIравоиад.
ДШШСIl'J, СI)О'"'Ь, ча·

продавuтъ слrJщующит'.h пеДВl1ilШJ\Ш

спевъ,

IIjЮ)(а)I,е за

датъ юшжата ло продажuа'rа вс'Jнш IIРИ-·

ЧЛ. 1004, 1026 От'Ь Гражданското Uж
доuропзводство, оБJIВНВUМЪ, че сл'1цътрн
обпародвапье

Нuдщванпето

.

110ДJlисапииfi:, Ж. Ипаuопъ П. Uждс5.
Прпстав'Ь 11рИ ВарuеllСlшfi ОЩЫiЖ. UЖДЪ

»Черно Море"п до
ДШШlIье по 5% въ

ще се

РОlшfl сждъ СЪС'fОШЦЪ се 01"1,

No. 3295.

кратното

IШУЩf'СТВО

удовлетворение I1Ш':'j,'ГЪ IШ АuаеТI1СЪ ,\[ар
К01l'1 110 lIСIIЪЛlIПТt.шппn. ЛШ\'l"l. No 1105
ОТ'1 29 Апl'УСТЪ Т. г. на III ВаIlIlСП. Ми

ОШlВЛЕIНIЕ

са до

.

»ЧЕРНО МОРЕ"

4

оваВ.JIЕllИЕ

No 4058

еТЕФАПЪ д' БОПЕВЪ изв-Встявамющерии·
т·Ь си, че прiJм-hсти IсупдураД'IШЙСКИЯси
дюгепь

въ

.J1~

10-та .линия, въ вдапИl~ТО па 1'.

1488,

IV

уч.,

Ташъ-ио.лу

f',югень

ПаСТ.&РI\IaДЖИ Воня.

Рi.lбота чиста, вдрава и бърва.
Ц'hни ум1>рени.
Оообенни ОТСТ'&IIIШ се праnятъ па уче
ници и работници.

1-671-1
Барва Пе'l&Ж. Хр. Н. ВОЙВl1g0В:Ь,

-

.

