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В. "Сво60денъ Гражданинъ" щс lI:J.lII:Ш IJсдпажъ въ сс;щюр-Четвъртъиъ. Ц1,ната му ;ш IIЪ .J)ЪдГарllJl: [) .1ClJa па ГО,J,ШJaта, 3.1сва за шес~}, мf,сеца, а за въ 'Странство 8 .1СЩ\ па l'U,щна И 4 .1. ;ш llIССП ~гl;ccцa. ОБJlВ,1еllll1lта: па 1 стр. 10 ст. на дума, па ~ и H""C'I'p. 110 (i СТ; пристаnскиТ't оБНВ.1ешш се ЩШ'.'Ш1.тъ пр'f,АII.щтспи И но 2 С
Единь брой 10 С'.
на д) ~Ш :ш 4 стр. Всичко, що СС ОПШСJI до в'l;стпика, ИСlIраща сс напраuu до tl.;J,МИlшстраЦИJl'fa му въ гр. Варна
Единъ брой 10 ст.
..

Износъ за Яйца.

.,

j

Сър(iи. и.1И народа ни, начело съ да се фОР~lулира сюю въ с.1tдtую· ~ р'l;шепил. Ако се вземе за изходепъ
Екаархията, ще капитулира, както ЩИТ'Е точки: 1) Българското пра- i пупкТ'Ъ иден та за общото благо, па
каПИТ)'.1ираха В,щствующитt, ужъ, ВИ'I'СЛСТВО, ОТ'Ь която партия п ,:Щ Iюето С.'IYжатъ училищата, или ако се

i

ЕДIIIlЪ СО.1иде1lЪ тъ рговецъ 110 тап

lIOДЪ пр'Ед.l0ГЪ да си нерааваЛЛlllе исхожда то, да води сююстоятс.1lШ, разгдедватъ училищата като учрежде
'l'ЪрГОВШJ
въ IПвейцаРИJl,
же.ше м добрИ'ГБ ОТНОШСНШI съ Освоводите.'I- външна политика и но юшои на- ,пин, пр']цпазпачепи да удовлетворнватъ
ПР'];ДС'l'аВ.1Jlва ЕI>СПОРТllрание1'О па Яйца ката, а въ СЖЩПОС1Ъ, да се закрх: чиllъ да пе прави ОТС'I'ЖШШ на коя- : такива потр'Мпос'Ги па учаЩИГ]J се,
ср'hщу

IIроnизиона.

coGt:TB!!lIlIa

Ще

пж.тува

Il pI1eMU

cM:l>'1'Ka.

J

па

пятъ по,яко

ПОД'Ь "Postfach 2661 Interlaken".
2-]

унраВИ'l'ель

.тБltарь

ua Варненската държавна ПЪрВОI>.шсна
бо.1IIIща.

IIр'БI'.lСДlJа
бо.ши,

ПР'hди 11 подиръ

спсциа.lIIО

Хllрургически,

.1lJСТИ.

очни

И:ШЪРIllВа.

IIЛ1lДI1't

С'l'ра;ЩIOЩIIТ'l;

отъ

и В!!lIеРIl'lески

бо·

ХИРУР!'И'lССКИ

0llераЦIlIf.

H1JMA

I:YII)'n3 6ЪЛI'аРСКIJJl

'ГО

и

.да било

СЪС'Една

и ве.1Пка, които отдt.ШИТ1J лица Il'hыатъ въз)lOЖ

СПОl\ОЙПО uжджще, 'голкосъ повече,
че дек.1арацшгг'l; на РУССI\ИЯ посланникъ въ Царпградъ се отнасятъ
ощr и до в;щгаllИС'ГО на l~каархия-

гарскато нраВИТС.1СТВО, да се иа;щ- криватъ отъ СР'Бдстватн на държавата;
де ,една ДСl\.шрациа KblIЪ ВСИЧiШ ако .1И П'1КЪ се има IIр'I;;(ъ IJЩЪ C1l~1O
ОllШI ПОДПИСIШШ Нер.шнския ,1Щ'0- : тол факТ1-, че народпит'l; )'ЧИ.'IИЩ;\' С.1У
воръ велики сили, ;ш да ивискнатъ : жат'], да УДОВJlеТВОРJl1ЩТЪ чаСТIII1Т'l; ,ю
заетжпничсството ЮIЪ Щ)'!;Д'f, Тур 1'fY!;{'iIl(H"I'1I 111\ УЧIIЩИ'J"I; ('Р то ще 'l'p'M-

та пи,

ция, да НРИДО;I:Н

llOlН~a:c нс й би.'IO )I'!;CTOTO

ния 'l'р.штатъ.

'1:1.

23

ОТЪ I\а;ш

солис пr)'!;,J,'1 Руссиа а<.lIlQIшта'I"ЬШ-)
ното ни ПО.1И'1'ичееко сжщеетвупапие. }~ добр'!;, кои UЪ:lгаринъ ще
се съгласи lШ живота си да подпише I10.штическата IIрисжда на

I()ЙТО же.1аlJ ди своето отечество и с.т:l;дъ

25

IIIIДУСТРИJJ,

саыъ да

НСIЩ

шенъ

Сl\оuодrнъ

ЖИВОТЪ,

Фаi'iрlll;)'II;lВЪ отъ първи'!"l; б1>.11'ар-

oii.lII

2()()

50 гра ма

!

50

I

RO

I

оО

1оо

,,250"

:!,'ю
100
IO()"
" ,'''00
(i-ti
Цtни най-износни.

ВЪ хшюта

на чуждото

РОЫIШ'I"I; равхо;щ,

В'1зпиква nъпросъ,

издържани е

:\IOiI;е

;щ

пож)('не

на

на

КОИТО Illнши ПО
НОИСl\И

и УДОН.lе-

4 11[(/ й 1.')();} /,

въвсдс рефОр)lИт'j; ВЪ Jlаl\СДОНШ! и
ОДРИIIСI,О и то П<ЦЪ т);хснъ (;o(iC'J'Bell'!> I(ОНТ!Ю.'1I,.

CiТ,:IГПРСI\ИЯ

Hal)();~'!> ПО тин ;1;ИВОТ[,'!;ШllllIOЩИ въп-

' роси, осв'!;нъ заС'!;;ЩlOщето на иавънрС;lна сеССШI Наро;що U'I,(iрпние,
Г, 1', HapoJ,НlI1"1; IlР'!;,J,ставите:ш
аналтъ 'lyi>cTBaTa 11 раЩО.l0а,снието
на (iъ.lгарСlalТ!; граа~,:щни по в<:и'll~итl; тин ;lага;lОЧНlI

Па рна,

!II1. 1'О'!IШ,.

опил

ученици,

естествено

IШI,ВО ще СТ<1ве съ

които не сж, въ С'1СТОll

творение пуждит!; на стотшш хиляди души е:\шгранти отъ Jlal\cJ,(j·

Иъ тан шшута НlIКОИ другъ не

ОТНОII!РШI:lна нашата

lji.

110

ТР'tБВ:1 да

то ще li~!3Mf' с'М'БСОН'Ь 1!1I.ЧиН'Ь 311. покривзние
разноскит'!;
Щ\
УЧИАищата. Кой О'J'Ъ тю! спuсоба 'J'Р'.!Jбва
да се признае за най-цел'IJС'10Gразl'ВЪ ?
Ако се въведе Вl'орин спосuб'!> (да

I

1I.IОСIШ

!'i\:JIIЩ'I;I1'J!:

U\») 'ШС'1'ни'юство Н'Б G;у.,i~iЫЦН С:.iУЩС·
ния на ВалкаНСJ\ИЯ lIо.1УОСТРО1\Ъ,
но и съ ПО.lОжите.'IНОСТЬ да сс СЧИтn. IШТО д'blicТВУlOщъ фаКТОр'I), ШШIЪ
еВСlJ'гуа.ШО ЮШИl,ШIТЪ С~lущснията.,

ски фаr;рlll,а 11'111 .ва този саПУIIЪ д' На .1Ит'I; си съ ГО.тI;Шf УС:I)ТИ, да се I\оиствието lШ .иСТОI\.Ъ и осво(iож·
рагеновъ & C.le Bapll:l, при I\ОИТО пока;l:атъ lIСТIШСКИ бъ.лари, достои- дението на Пъ.ларна отъ по натn.CI:' lIаШlраТI, с". Щlf 11 (:I(И 1"1. МаРСИJlСНИ ни водите:ш 1I В'БРНИ еинове на '1''1Ill11иТ'J; еЪ'J'рясении. 'ГБ тр'!;(iва;щ
сапунчета в·!. КЩ'СИ ОТЪ Пl:
! ШЮI'остра;щнното ни отечество,
;ШС'ШШIТЪ неПОС.Ч ШlllШ UУ:lтаю,);щ
"

Ч\'

ва учИ.1ищата

ние да ll.1ащатъ? I1РИПЦИItЪТЪ, който
.1ежи въ основата на систе~Iaта да се
патентовn.ни русофи:lИ, които ищl ния. Ако ве.'IИIШТ!; СИЛI, ча<:тно lI.1аща УЧИ.1ИЩlJа Tal'ca, изисква, щото
t:
"
" учепици да се недопущатъ въ
защо .:Щ ОТП.1ащатъ на v.lагод'Бтенашата (') СВООО,ЗЯ'I'е.lка
же.ШИТ'!> спо- б''ь;J,нит'~

(('Н IIУ"Ъ на ра.ц'Б)

:ЮО
200
200
1ОО

IIрl1;JIIне~IЪ,

годи- В'f.дгария с вече истощена 0'1''1 01'- се вземе такса аа учение)

'~'еГЛ0'~ Никои, и за чсс'I'J, на Бъл
гария, бихле же:Ш.1И и ДНeIПНИТ'Е

SUIfLIGBT SCAF

110

,Щ

ИЗ;(Ърilшата

ТР'I;бва ясно и открито да се I\<\;I:C, се ПOl,риват'Ь отъ ВIIОСКИТ']; ва Y'I!!IIIIчр ПОЛOiI:енирто на ltНЯil,ество 1)'1:1- : ЦИТБ, т. е, IШ'l'О се взема плата за
и ОЧНИ
новиа выlосъъ отъ страна па Нра- гария, тнка както е поставсно съ)ш ; nриво 1Ш !/чеuuе (Sсlшlgil<l)
Най·
~ - 2
вите.1СТВО, Народъ и ЕкзарХ'f, с все КС;I,ОНСl\ИЯ въпросъ аа ссга, е отъ! ceTH'h, ако се вз!!ме за I13ход,евъ "увктъ
едно да сс направи
едно х.тМо- ('ст('ство не С:ВIO;Щ ес по;нхшра въ e;(BOlip'lall'1Ii1O 11 e:L1J3Ta и другата 1'.11:';1,·

СС вщ)'tгне

100 саllУIIЧlJТ<l

Ва

Въ тая ДСluараЦШI

рия. Значи, да се остжпи безъ ниКaIШИ други оuлаги по ФИР~lИJ1ИЯ

въ БЪЛГАРИЯ,

IkE 101 6'1,,1I'a рИII'J"

УGtди-

въ столИlЩ'Ш на Ошшнскn.та И)ше·

ФАЛШИВИ МАРКИ и МОНЕТИ

IЩ~Д'J, рж а (i'J,J: !'а РСIШ та

В.шстьта.

)Ш.1КО пе ни вджхватъ в'!;ра аа едно

ДОЕТОрЪ Н. Ивановъ
БИВIIl'Ь

въ

ТСЛНП1"1; )lOтипи на прn.вителсrпото, сила, щомъ съ това се накърня- i пость да удовле1'ВОрЛТЪ съ собстnеlllпt
че 'lJlyMBa да )!Ир~'вюre и кротува- IШ'ГЬ национn.лнит'l; ни п по.1Ити-! си СIl.Ш, '1'0 ще дойдем'Ь до :ЩК.lIоче
МС щУl;дъ же.шнието и исканието чееки иптереси _И 2) Отъ името ва пие, че раЗНОСКИ'I"]; 110 иаДЪРЖIШ'I'а на
на Руссия пQ.. тоя в'Ьпросъ, ни най Народи. II р'!;дстаВИТС.1СТIЮ п ])'1.1-: уче6НИГБ заведеНИJl 1'р'Мва да се по

офрерти

Uпоредъ наеъ, тuаи е СДШIСТВСННШI

У'lи.1Ището. Но това искаlJие е IН~изпы
нимо, Остава, С.1'hдовате.шо, едипъ из
ХЩЪ: или Т[У:>бuа да се освоi'iожщватъ
от!. УЧИ.1Ищната такса, ши пък'Ь учи.'IIIЩШlПJ

I отъ

такса за 'I"];хъ

да ее внаси

б.НlГотворитt'.:lIит'Б У'1реждеНИil. Въ

ПЪРВIIJI

С,1учай

ЧilСТII!1,!"l; интереси въ

сферата па uбучеllИРТО Сl нъ РПII'IIНО ес

IПС<!IlS Vi"!!II<li, за ;щ )lOа:е ВЪ'I'!)'БIII- ИI'норирuатъ. Въ IIOСJl'!JДIIИН ('.IУЧ!JЙ Ь:н.·
но гра;l,j(aIIИТ'!; да СС щ)'I;J,а;щтъ на, KalJOЬ 'I"Б и да ,IaC'l'd\llВaT'1 на дадснъ
~{ИIНlИ'I"); си аЮШ1ИН, да сс заl\.р'l;пи I шапъ, до ItОЛкото ра;,: ПОСltll т'l; се 110реда и тишината и ВЪНШНО - да' криватъ 01''1 обществеllllит'l; ср'!;дства,
l! н('о(iJIСllЮIII сс В'Ы'lIР'!; Be'I;I~al\Ba ТЪР1'ОВШI СЪ' НО, ОТ'Ь ДРУI'и. CTp'lHIi, ОТИlJа'l'Ъ ваllр'БlI,Ъ,
~,~
IllУIютвнта
па
О'J,.II'Щ'СI~ШI
Ut'В(НЮ;ШТС:I'

наро;l'I.

IЮIIСЖ!!

~"

ООЩI:'С'!'Щ'III1i1та

".1аГОТПnjJlпе.1-

еа н нрiiШI'I"J; ХрalН'НИltll: 'I"h вихl;. OTl. рааllИ ,:руt'офИ:Е'" 11 "РУt'офо(lIl". , IIOС'l'Ь ЮI11 :,(\ Ц'!;.IЬ ;щ y,~(IB.llJT'НlPII '1'(\ха (:'1. l:aI;BO r;НШО;lУIIlИР ВСИ'IIШ. ОТI ра;ши ФНР~III:IШШОВИ н JРУПI I:Иi'а 1I0'!'р'1;i'illоети, I(ОИТО 110 ('d',Щt'СТВОl'

Вурнта, неочнквано ПОН;ШI'натn. граа;J,'ШII. (i'.'iI'f. paa:IllI:a на партии: въпроt'Н, и наи ceTH'I; ;Щ ('С J,ндР' то на ,('Б.1I)ТО тр'I;6ВilШР :щ ср УДОВ.1е
отъ профРt'ОIНI'I"!; па Висшrто У'ш- I Н у(I'!;;r:;lРНШI, наеха y'la<:ТIIC ВЪ вее i едпо сстеетвснно и нраlШ.ШО ра:-\ 'IПUjн:ва'l'l, отъ ОТД'\;.IIIII .llща. IЦ,' Iшже,
.шще по ФИРШI.IIIJIIIОШIJI BbllpOC'!> наРО;ЩIIТ!; )IIIТlIНI'11 ПО ФЩ»)IИ:IШI- : питие на ВЫfШНО в.ШНШН~. 'ш:о та- 1I0С.1'];:ЩIJН IIЖТЬ иа!'.'It'itца, 01'1, 1I1'It!lЦИ

Il уеН:Н'Шl еъ чс<:твоваНlfCТОпа ,,~;) ПОВШI ВЫlРОСЪ; '1"1; анннтъ. че ВС'}; I къвъ С нсо(iхо,:I,ЮIO аа странатп пн,
ПЦIlШlllIН IО()И.lеii на HCI'OBO B.la· /;O!I 1'.IP;la ;Щ ;-\апа:·Н! OTP'leCTBOTO! Но l~ОИ ('.Чlllа шшътъ и:п, l'орпта1

;1~('HeTBO ~~I';IЩ)Х'И'Ъ".
утнхна. О'П, (I,У,.l,.hЩС С'f.трнссние и понатn. !_
II.ra~юшшт't стаПIII на в'hстНlЩИТ'!; тъпши I10.lIIТIJ!Н'СI\И ОIШТИ. I,ОИТО ШI- :
Il реа о .lI1ЩIfII'I"I; па всепа!ЮДIIII'I"!; :\ш- llуриха lIf\опmllI'IССIШ страната ни; :За
ТИШ'Il. С'!;(,aIIiЪ, (I'];:-.:a I:УРШУШI ВЪ '1'1;, HH!I-еСТН'\;, :-\НШIТЪ. че всички:
j

1

въ:цуха,
'-.JСl'а, 1,[\'1'0
НСПlIтерссува.
кш;во

'1(' 1II1КОЙ

ес
щ(' стане по

lIaTaTы'I,' СЪ въпроса за РЖl\<ню.rt\-

.

граждани еж Н:'ПlOрсни ОТЪ JI.ЮВИ I
UOp(l1I и шштъ ну;r:дп отъ "ЩШИ!

IIШЦIЩ ГД'Дllа ТОЧlta, 1I0-Щ''1l: "рнви ..
Tp'bflBa да ('1' I1риij-\JI'IЩ КЫJЪ
Т:Jlюна СР'!;ДСТВО C;lblO B'I, (1111111 С,'УЧ(\II,
когато вы!J)сът'I,' :ш \''111.1. Т<1КС(\ се

,II~IIT. НО

НарОДIiОiО G~раЗGQание И:;D~~~. ОТШН:II до 1111'11I,IIIИТ\; ~ 'I;1 1 I1ща, I!ОI!!!ЖС
(п I'О.'Ъ,)Ж('f!Н(' 011,

Ifзr)оРЖ/Шl1ut

"1")11 2' 11,

IЩ IНljЮrJ/шmn

У'Ш·

оiiЩl'СI'Щ'I!I!:lТI1 (i,11I1'IIТlЮРIlТl'.11I0l:ТI, ~I();КС
,J,:~ (~ lIill"ьp(i1l ;~и, YiIOB,ll'TIIOIHIJI(l ('ЮIO
IJ<lCTO)j 1'('.11111'!']; II)'f1ЦИ, КЫI'Ь '1IIt',I'ITO па
I(OIIJO 1'(' ВШI),ilТЪ :IСIЩИII'I"!; 11,\ СР');:ЩlJтf;

ааНJlТШI :ш /IOBJ,III'[\lIIle (i:rа!'ОСЪСТОЯ' ! .l1Iща. \\01'11'1'0 ее Р'!;lIIав:1. IIЪ11 РОС'},Т'!"
ПllIllСТО на ФЩ):\IlI.lIIшra. Т. С. Щ~ IIIlrTO ЩI етраната,- шrallКII щ,·tJ,Ъ но К,lIаIJЪ lIаЧIIII'l, да ((' 1!:I~!I;р!IГJ, 11 ВlIСIIIИ У'llJбllИ ;ШН('Дl:ПИН,
ее ЩЮ;l,ъ.1J1:I! .1П (jop(jaTa ПРОТИВ1> Вlцъ ВСIIЧI;О това, СЮIll ще ваеЩl'!"f, ep'!;:J,CTBa аl1 lI;църiКliата lIа 11311Otl1l1l"l;
('О.шото !! IIO-ВIIСОКО. 110 'I'1I11a сн,
ПО:НПП'lt'СIШ'Г!; нпстоявашш на пра- IУ!;ПН'НlН' 11 ще :,ШСТНВJlТЪ ()Ъ:lI'ар- УЧI\,'lИЩН, ~IOil,!! ;щ еР Н:\\"il;'щ ОТ'\. .~lla y'll'iiI!OTII аа В!!.l.енН!!, ТО.IКО!Щ НО \'о.тБмо
ВО('.швна PYCCIIJI ;щ ес ПОt'ПJl'НС CI:OTO праIlIПС:I<:ТВО ,'Щ го IIСIlЪ:ШИ. \НliJ.1IJЧIfИ IIplllJЦlllla; CllupeXI. това i! въ iJlf<t'Юllllе 1Ij!II;щбиuа, Hap(':~ъ (:1, IfНTC
това :шв'kI'lЮ жr.laIше па (iрптята Спорr;I,Ъ насъ. ТОШl Р'!ШlеllIlС )lO;I:O реЗУ:lТuта се 1I0.1у'щватъ :Щ'l; pa:;,III'Il!ll рееа lIа ц'Б.IOТО общество, ИlIтересътъ

Стр.

2

СВОБ(,ДЕНЪ ГF.dЛ~ДАНИНЪ

па CHJJlJl''h ученици, които ПО.1У'laIJaТЪ KpaTJir!ll'Be сферата па 1J,1tCTHOT(} обу чеобра:ювu ние, и тол ItOHa по-справедливо ние, R' 1'акова еДIIО СЪR~тнваl1ие става
ще бжде С:l'Едоnат. да се взема ylJJf- само като се във('де бе3'ПJНlТНО'Fе~ учеJJИЩllil.

'l'анса.

Напротивъ,

110 е.lрментарно
дава

въ

УЧИ:lИщето,

чаСТНИJl
тава

КО.1КотО' е

обрщющшието,
то.шова

ИIlтерсс'Ь

назадеllЪ

па

росът'!,

да

И./И

не

П.1аиъ,

се

по С\fЛUО

учащиl"В
и

взеиа

УЧИ:lИщпа

да се освоGОiIцаватъ

б'}JдниТ'l; ученици,

ос

такса

данъкъ IJ

СЛ'lJд. вЪП
так

Отъ нен

НJIИ llыъ'Ь да н нла

щаl'Ъ за 'ГВХЪ 6лагuтворите.'Шит'В
уч
реждеПИJl.
Обаче и въ об;1астътана
самото

образовапие

C.H.'JICIITapno

нит'!;

и:н'оди

част

Иl'РUJfТЪ още до толкова

I трtбва даже пъ обязапостъ да iI ('ео вм'Ени,
I да бди прtди НСИ'IКО IIрО'IИВЪ ра~простра-

22.

lЮЛ'ГО може ,1I:';110.11де Cr,wвHeHG: еамО' еъ опал

съ .uЬмпел и Херкула'аIБ.. €еН'J,-Пиеръ е

НJlванието :щархинта въ стр:ша"" да не
."
•.,
се изч"'рпш\Тъ t;KOPO СР'Ьдствата, E0I>ITO, нъ

на gападниТ'D 6р'Ьгове на' АНТJJJFСКИjI ос1'роБ'ы МаРТЮltIКU; б;ШI>О до' Гваделупа,

ние въ народнит'.в уч илища.
такива случаи, се JfВШЩТЪ Ш1ЛОЖи'l'ttJШИ за най I JJaЖНОТО плtщtние па фраRl~lЗИтt нъ
НUЙ'I10СЛ'В, та~IЪ rll;lll') има все5.vщо уетаНОПJIвзне нормални отношеllИНJзападна Иидин. Gтоличшш: градЪ-" КОЙТО
заДЪ.'lжите;1lI0
обучение,
УЧИЛИЩН:i'Jа
" . . . Жестокости и насилия,. lЮИТО лежелъ па морСIlИJl бр'llll'Б~. билъ едно доб

по

се

толкова

гол'вмо Значение lJO.1Учава,
са,

KO~J'O се

.,

Броi

се

НИСШИ'l't

lшква'l'О
защо

нвн ва

като

пада

съ така,ва

слоеве

на

тлжеСТJ>, на

населението;

само

влошили

положението

за ОТМ'Бнението

да

Оl1ШI съображенин,

полза

на

на УЧИСlИщната.

се приведатъ

всич&и

lШКВИТО llривеждат'Ь

освобождаване

до.1Нит'В

KJ1aC011~ ОТЪ ПР'БМИ'ГБ налови.
Изобщо,

задължителното

него.

търговинта п'Б- ОСТРОllа: и съ

Т.амъ сж бiJ:IИ ВСИ'lltи

обществеНIiИ

обучение

внт'Ь всичко

за

лата, 1\атедра.llIаТl!:l църква,. t;tдалище па

пра-

да И3J,аратъ ТУРЦИШ пи-

влаДИRат.а, театъра и воеlllшта БUЛ1llща.

но ва'ш , прt.сл'tднаЙки Оllр1щ1.лената щt,ль.
~."

чрьзъ

Щ)'.ьдизвикване

на кърпави

и

схnt.\ТКИ

Оепъ>-JJиеръ е OC1IOBal/1j, въ 16,3:5- год.

паселышето

телно

и МJlтежи ;щ 1l0ДТИJi/JaТJ. llасе.lепието'; отъ

съ

му

се

аанимаnало

ПРОИЗВОДСТ1IОТО

па

И3К;;]ючи-

a:IJ

ромъ,

кон

то ц'nль въ центъра на грн;щ., се ИЗ;l[(f3.ла

съсt.;I,нитf> ~траllИ към'!. пеобыи~лени, по- великол:!шна фабриьtl :Щ, 'Гот!., питие'.
СТЖШШ.

Мартиника,

~. паеелеuъ

:шца отъ УЧИЛIllUНRта

дава още оснопапие да ОТМ'БПЮlе учи- неотдавна въ съгласие t;ъ РУСКИff каuинеn ПрОр'ВЗIШЪ отъ три lыltНИИ<'/iИ псриги и

ще

тр'16ва

съзнанието,
грижата

да

ослаби

да

УДОВ.lетворяватъ

си нужди.

По-нататък'/"

вземанието

УЧИ.1Ищна

JI

об~ТЩlтелството,

зование,

КЮ,ТО

се ц'1ни

цата·

по ма.ШО

пепь

отъ

топа

ницитt

дома

и

тъй,

димостьта да

И д-В

1l.1атепо'l'О,

наб.1Ю,J,епието

.

пие

КЪМЪ д'лцата
,
отъ r,abIaTa природа.

)'IlИЧТОЖИ

висш ит'.!>

слоеве

за

па

прtслiJдваые
камо

ли

нуждит'в

на

обществото,

съ

териториално

разширепие

тамъ

да изчезпс педо

lюето отъ години

сжществуваше

между ДU'!;Т-В империи и да ОТСТiYiпи ы';стоО
на нриюелскит-В отношепил. Тр'Мва заедно
да

не се ПОЛШ1'1'Ъ

отношения,

БНОСКИl''h Ио1и съ училищната такса се

RОИТО биха докарали накъ старата опасна
система на тъй парiJчената престижна по·

покрива една

литика

пезначителна частъ

ОТ'Ь

разноскит-В. За това съ УНlIчтожаване

училищната такса

въ началнит-В учи

на

(Pl'estige-PoJitik)

на ви~шит'в и нисши своеве въ обще
ството. Истина. като се упичтожи .учи

задължение

да

не

сс

пр'Iщнрисма

нищо и да не се допуща НИЩО, което би
било отъ еСП.'l:Т!JО да нодtйстnyва за на

лищпата такса въ начаЛПИТ'Б училища, рушснието раl:;i<1 1 1I;cпсто на нашата раnно
отъ нея не се осв060ждаватъ l.Iе само

до.1Нит-В, но и горнит'!; класове. Обаче
отм'.Iшнванието УЧИЛИЩНltта

явява

едно

защото

тол

об.1екчепие
родъ

впоски

такса

за

се

бtднитt,

отнема имъ

несравнено ГОЛ'Бма часть отъ т'вхнил
приходъ, нежели )' състолтеЛПИl"Б. По
ел'в, УJlичтожаванието училищната такса

може

да

на това,

се прtпоржча,

пр'l>дъ

че като е раЗПР'kд-Влено

RИДЪ
не

равном-Врно IJационалното богатство, да

се помогне повече на бtднит-В слоеве
на обществото се ПР'Бдставлява нсоб
ходимо.

Още.

може

да се желае

съ-

подлиеТНИRЪ.
I-Iова

у,гопил.

(Расказъ оуъ Джего~!ъ

-

iI,жерома).

Като отивахме llонататъкъ, обърнахъ
най-подиръ вшншние,

че не вижД~мъ сж

щинt;RИ ltжщи; въ ;~ъла.та безкра.и рида
ее l1ротакаха

нии

отпрiJдt. ни сюlO

едни зда

подобви на lшзар)IИ, едпообраани на

nид~ и величина. Тр,Ъ'--:''1'аыъ на .У.глитt
ни се попадаха

Музей",

Cpt:(II1I

"ПОЛllIща",

зда нил съ надписи:

"Оъв'Вщате.шо Съб-

"
" "1
' " , " А ltадемиа
рапие",
"Папл,
ИШIaЗIШ
на наУIштt". "llЗ.10женпе на промишлеп

ностьта", "Учи.шще па RраСПОР'Бчието" и
Т. н., нъ НИК.11дt
частни

CI:J

пе виждаха

от;~tлпи

RЖЩИ.

за да

l\ъзмu;r;l/ОСТЪ да ни еltсплоа

тиратъ аа собствепнитt си ц'nли, по' и да
рр1;махваме почвата за образупане сфери
на влилпие, което силпо би изострило 0'1'ношеПИJIта ни съ Русин.
ВСИЧКИТ'Б пи усилил аа отстранение
вс'1ШaJШИ нарушеНИlI на ыира въ онtаи
страни ИЗИСlшатъ беЗУСЛОIlПО съотвfтствени
М'БРОПРИJlТИЛ отъ страна па ТУРЦИlI, ltOНТО
ТР'tБIJа добр-В да иыа ПР'пдъ видъ че, ако
да

другит'в uе.1ИКИ сили.

в'ватъ

lЮИТО

?-

"Черногорската"

-

ПРОСИJf и..

..

Катастрофата на островъ Мар
тиника.

На

того

8

(н. с.)

въ

1О

часа ПР-ВЗ'Ь

нощъта, въ о. МартипиItа се почуветпало
силно землетресение, слtдъ което е по
сл'ьдвала {'два ужаt;lla катастрофа:. стана
ло

е

вуЛJtаничеСltO

изригвание,

жертва

на

иоето е отиш.13 цtлата столица па остро
ва - Оепъ Писръ. IIр'];полагало се, че въ
:Jагинали

н,итt жите.IИ на С1'олицата,

зали на повече отъ

25,000

кои';'о

всич
ВЪ3.1И

души. Въ т'вх

число е БИ.1Ъ и управителя на остро

ва, Муетъ, сенатора ltнигъ и :\llI. др.
Разuит-В европейски телеграфни бюра
сж получили разни свtД'];нин, но ОТЪ всич
ки ТЪХЪ най в1;рно И3Г.Iежда изпратеното
отъ Каракасъ въ Хамбургъ, споредъ което
Сенъ Пиеръ е ОItOнчаТелвО раарушенъ и
отъ

него

сж

остана.1И

само печални остан

ки. Отъ дълото население па градътъ

25,000

душ!'!

-

спасени сж само

32

-

души.

на овощил. Два П.У.'l'И въ Нед'.влнта lIИ да
смокини. Въ G часа - - чай, подиръ I\ОЙТО
всички огнове се угаспатъ и гражданит:!.
си легатъ да сп.У.тъ. 'fattЪВЪ животъ жи

легла,

по

100

въ

трапсзарии

и кухни.

Всъна

сутрипь

а въ ежбота

-

- llпй и ll'пмаме нужда отъ таки па
ltЖЩИ. Сега ВСИЧIШ сме социалисти. Ний
ЖИВ'1;емъ
ВСИЧIШ наедно п'ь братство и.
равенство.
Въ т'Ьзй щаниа,
КОИТО вий
виждате, ний се пом'Лщаваме. Всtкой кор
пусъ събира 1000 души граждани.
llъ
1000

в'пемъ ний всипца, равпи помеацу си
и пнсарь, и БОК.1УКЧИJl, и бaJtЪрДЖИJJ, И
аптекарJI ... "
Ыжжет-В живtiIТ'Ь въ тааи
частъ .на града, а же ПИТ'.!> -- на другин
ltр8.Й.

сс бие :.JВЪHeцъ; всички С'l'аВrtТЪ 11 по
стилатъ лсглата си. Въ 71/2 гра;кданитt

пъ

А семеЙНИ'l't КaItъ? - ПОПИ1'ахъ азъ.
О, У пасъ еега съпружество пtма,
отговори той Ний УlIичтожихме (.РaIЩ

отиватъ
въ тоаJlеТIIИТ'll
стаи, гд-Вто ги
минтъ, чr.шатъ и бръспатъ.
Въ 8 часа

още lIР'hди 200 години. Виждате ли,
семеЙНИJI жинотъ не УЙi~исваПlе на нашата

става aaltyClta въ общата трапезария. За
КУСJщта t;ъстои отъ llинтъ*) овесена ltl1ша
и l/ОЛОВИПЪ пиптъ топло прtспо млtIЮ па
вс'Jшиго. Всички пий сме строги вегита
рианци. Въ ПРОДЪ.lжепие па миналотО сто
Л'Бтие ЧИСЛОТО на пегитарианцит'.Iз се уве

система. Въ основитt си тоаи животъ мно

--

7 часа

личили колосално и, БJlагодарение на ху
бавата си организаЦИJl, тъ имаха Р'hшаю

- Вий сте рtшили да правите глу
пани з~б'ЬJltЖl,И, отговори ыоа спжт'
никъ; И дtйствителпо 11е отстжпвате

ще зпачепие

на ВСИЧIШ избори нри Г.13СО

подавапието.

ПОСЛ'll,

отъ програмата си! Какъ вий ПР'БДПОJlа
га'1'(', ltжД'л т'в могатъ да ЖИВ'Батъ?
- Това и азъ ыисл'Ьхъ. ltждt 1"1. ;ки-

обtдъ,

ШIТЪ

и

*)

парода

се

въ

1

часа пattъ зва

завръща

въ

кжщи

за

който се състои отъ бобъ и вареАlI1'лиlJска мlIрlШ.

постепеннит'.!;

ву.1Iшнически

логиата, Д-ръ Густавъ Лаубе, на П'БМСКИЛ
~

I

Азъ никждt не

стан, послt вапни, стаи :ш тоалета,

вече;

кога съ годипи.

пр'lщатеJlства!...

ватъ нудинк'Ь съ слаДIЩ

него се памиратъ

пали

му русофили изб-Вгатъ нъ l\IаТУШlutта зfu. на вушшна Mont-Pelee, професора ва гео

и

правото

има на разположение,

зrtбtлtжихъ

lЮИ'fО се на-

lЮJlКО отъ т-Вхъ, и:lИ постепепо едни с.тnдъ

по-

пид'1;хъ частни lt.У.ЩИ.

BC'llKa

гео-

ЛИТИIШ па г. министра Даневъ сл-Вдова:г.
Относително ПрИЧИШIТ'1; на ВУ.1Iiани~'lI'O l'огато
парти"апит'"
може да струва пь , , '
,
,,:.li шштt, изригванин пъ Оt;Т}1О11Ъ l\IаРТИНИltа

Петнадесеть
кораби, заедпо съ стО/шт'];,
съ I\ОИ'ГО сж били натонарспи, били уни
щожени и безброй кораби поnрtдени.
Топа е една безподобна катастрофа,

и се оспорва

да се Оl/ълчва срtщу ылтеЖИ'l"Б съ всички
ср'пдства,

110

вvлкани въ МЪСТНОС'l'ИТ'Б на Ант.lfШ1'ичеСКИJI
.
океанъ II-Вма. Обикновено въ дtйстuие се

да е аRЦИЛ па Ис-

1101'0

пе само

Нима шшой отъ хората пе живiJе
въ l'рада? IlОШIТахъ азъ.

-

к:нша

грижливо да се 1):),;1..1'1;,(;

не може

По· тан lштастрофа, ето що е КitЗ:ЦЪ,

не тр1,бва да· Д~pъ l'УДОJlфЪ Херперъ, IIРОф(.'(·ОJ)'Ъ

токъ, безъ вс'!Jкакъвъ апгажамептъ пр'вдъ, д-БikГВЮI се ПРОJ,'L.1жав!tтъ новече, по Ht-

впезапното избухвапие сж

и да

нал'Ь вулкаш\.

заеми и реф9РМИ.

правность съ Г: (.'j)! нъ Ориента. Спорt'дъ
това, вс-Вка на.чJ;Сil :;ъ вжтр'1;ШНИ'l't работи
на О'1'Д'ВЛIШТ'Ь Ба,Н.Ulll:iШ държави тр'Мва
пе имъ даваме

така и

на първо

щото ниrЮН Сила не може да пр-Вдприrме- нитf> вълненин на вулкапитt сж ПР'БМИ-

на свой рискъ

Турннето край на тази погр'1;шна по
литика на ыиналото бtше именно Ц'];.lьта

ното

_

въ Македонил и Одринско. ЕвропеЙскитt. други, сега, въ тон С~lУ'ШЙ, е стана.Ю по·
" р'" fл"'теIIИ 110 ме"')'у
"И слtдното; и може да се lШ)l;Iшаме, чс си qиптереси сж тъи П.liI.ь
ш.,
'"',

ПаЛIШНИl"n).

на ПетерБУРГСIштt съглашения, чийто сж
лища ще се достигне СЪОТВ'БТС'l'вующето
щеt;твепъ рсзултатъ е именно въ щщим

изравнение БЪ П.-Jaтежит'1;, които 'l'сжа'J"Ь

е

U

Rрtпа, руб.!и и ВО.IOпе,

lЮрИСТПИ цtли на И:зтокъ, а

же, логически ч)'вбваше

да бдимъ,

ос-

намиратъ само нtкои, отъ T'r,x'J>, 110 н'1кога
J
,
Ф ъ l 'ОЛУХОВСIШ,)'неlIIIlИ'l''''.1> пл"ств\'юu'и
л'Ьжатъ народа за нtКНIша си руска под- обаче с.У.щеврЪмено, д'hЙСТВУВrtТЪ по нъ

"Отъ момепта, когато положитслно можа
се установи, че пито ние, нито Русия,

п:!.рие1'0,

Вт ВИ~ШИ'l"Б учебни за.iедения, lЮИТО

t;ъ ТУРЦИJl t;трани,

Това се liaaBa: дв'!> и дв:!; правн1''Ь
.
четире. Нека подиръ тая декларацин на

(II~В.lечение ОТЪ р'hчьта на Г··. ГО.IУХОВСIШ).

)l,a

Острова

метра висока, il1vпt Р'еЫе,

1350

всичко тр'Мва да се постарантъ да об уз- редъ дtйстоующи ву.шапи,

Abctpo-УнгаРИfl.

учи.lищпзта

служва да се сrlOыснатъ сл'БJ.НИ'l"U.

-

съсъднит-В

гра

па

жениа. Отъ тон родъ съображения за

едната,

Антили..

дая'l'Ъ мшсжническитъ си е.1ементи, юю, мират'Ь па една 1'0Л'вма, ЛИIllШ, И:Jхол,дайкп
не ИСI\аТЪ да б.У.датъ подозирани пъ съ- отъ 11ИХl1Н Оl,сапъ до м'Ес'I'НО.t;']J'ИТт, ва Ат
участничество".
лантическил, OIианъ. Jlо;щбеllЪ типъ на

за учи

ОСllоваваме на ЧУЖДИ:J!\ д'!>.IOТО съобра

най главно

(Сл'Бдва}.

Въишенъ отдtлъ

на уче·

отъ, маЛЮfТ'Г,

се спира'fЪ lIрЪ'Ъ нищо за за усми- логшша пъ l'рrtJЩИil ушшерСI1'I'етъ: "Въ
lIалагана па 'l".!;хъ....
............
РJlвапи~ на възбvдепитt духове и ПР"!'ди· островитlY па ма.lIШ1'.li, Антили, има l(l,.lb

и

такса може да се дойде само като се

служатъ

да из-

троuъ

rO:lt,MII.:t

Но както ТУ[1СКО'l'0 праnителс'гnо иска на с'Iшеръ отъ столицата, 1';1,'1'.'1'0 е избух-

м'всто Оърбил и Б'мгаJ7ИlI,

се подбуждатъ ca~:o

и

направихме пр1;дъ Портата.

ПЪJlНЯТЪ своята ДJlЪЖНОС'l'Ь по отноше-

сте

областьта

сме праuи.ш

"
СЪВЪt;ТНО
да изпъдни дългътъ си,

образование за необко
се

понеже то се въвежда

ние н1нюлко ПiYiти

нссобщото sаДЪ:Iжитедпо обучение, ро-

ДИТ~ЛIlТ'h

на роДителит-В.

даже и въ

елементарното

пода

по-малка

ПрИо1ежанието

лището отъ страна

II

изобщо

р(lдителит'!J

MHOl'O

се подържа

пе

такса говори още

нежели

нъ

личнит'в

противъ

I\СИЧ1,О

JJищна'l'а такса,

.1Q жи не за интерееиТ'!> Еа Държава'rtt: съ

че безплаТlJОТО обра

и

рено,

сп()ре,~Ъ

у т'вхъ

че на т-вхъ еамит'!>

които

175,200 души ЖИ1'ели, е най

~ъ

заинтересовани'!'};

,

"Въ този духъ се движеха пост.У.пюпt,

КОЙТО

само

,

не ни

на бt'зредицит1>,

които СТОiIТЪ далечъ отъ ltyршумитt,

че освобождащшието

ШIaта

разбира се

центра' па

улеенили

ро.1Ъ,

зна'lите.1Шi

ПО себе си

и

съ задачата. на Ol/'R:m скрити наРУJJlIIТ~IИ па сгради, ,;(ържавнип· оъn'nтъ; (Jждебната на

сж и пр'l;митt даждин. Ето, мира и lШДС1'рtl\ате.ш

такса може·
въ

llрИllудител.еи,ъ 6иха заcf,.l'Н:lЛИ и IIИI!ОDВИЦИ uевиннИ!,. биха ро ПPJfотапище, 1\оето е прiJдr,та'IIJ{ЯIlaЛО

го

ПрОТИВОр'БЧИ

па

социаЛИЗ~lfi. Хората
много повече,
ОТ!tO.ШОТО за държавата. Т'.!> се тру;щтъ
но· скоро за б.таГОСЪСТОilнието на споя до
ыашенъ кжтъ, ОТIЮ.1RОТО за б:lаl'О1'О на
общестпото. т'n сж заинтересовани nовсче
за б.У.Д.Yiщето на д'Iщата си, OTJtOJJKOTO за
б.У.дащето
на ДЪJJ1Кfl.пата.
ВРЪЗl\ИТ'В па
Itръвыа и люБОВИ'а раЗПОltъсватъ хората
М:ИСЛJiТЪ за семействата си

пражки УНИllерситетъ,

кю,то

е

дяването отвънъ

на

вуЛl,ана

О'ГЬ

пеьюгатъ свободно да излизатъ, lШIПО това
CT:lBa обикновенно при дtйс1'ВУЮЩИ вул-,
кани, газовеТ'Б и нарнит-В ма.терии СР'];щатъ
силно

съпротивление

т'Ь на вънпшото

отвъnъ;

надuилтъ

съпротивление,

ли

то всич.

ката ВiYiтрtшна материя на ВУЛJ'allИ'гl; из
лиза еъ такава rO:J1'Ma сила, щото изхвър
ЛJlТЪ ВСИЧIЮ навънъ - това сж тъй наре
чепитt бомби ИЗВ.11трt, изхвърлнпи отъ
плаllИНИТЪ, които начесто отхвърчатъ изъ
п'ЬЗдуха и запа.1НТЪ вt;ичко паОlЮЛО.· На
тartЪВЪ слу'lUЙ ТI)'I;бва да се отдадо· :ката
строфата въ островъ МарТИllИ1ta, и упи
щожението на гр Ов. Петръ и три села,
отъ

ОКОЛlIОС тъта

му.

начала, не еж устойчиви. М.11же, п."lюбени
пъ ('воитt жени, ги считатъ за н'l,КaJШИ
висши сжщества въ сравнение съ други'!'·в
жени и не се ст'1;СШlВатъ да пзка:шат'Ь то

па ОТJtри'!'о.
мж;ке

жени

В.1l0БСНИ'l"!>
ги

м.у.жественни,
пр-ВдстаВИ'l'ели

п'Ьк'Ь

ЮН!lIратъ

и

въ своптt

по-уыпи,

п по

и по· хубави ОТ'Ь другит1.
па СИЛНЮI ПОJJЪ. ЫаЙfшТ'I>

се У'l"Бшаватъ съ I11ИСЪЛЬ'l'а, че ТO!,XlIlIT'B
д'нца сж по-хубави отъ чуждит'Б. Въ д'Ь
цата

пы,ъ

сс

норажда

О'ГUРЪТlIте.шата

ересь, че тъхнитh родите.-IИ сж пай-доб
РИТ'll хора въ СВ'lIта. Оъ една дрш. о'Гъ

ItiYiiltTO
1IЗI)'],'1'е,

и отъ I>аlшато l'ледпа 'fОЧIЩ да се

СС)lеЙПf)ТО начало наllс'IШ.У.;I:n ни
се лвява врагъ. Н'БIЮЙ сИ щастлипецъ има
IlllIO!'О хубава жсна н дв'!; адрuпи ;'I.'Ьчица,
тогuзъ, когато еъс'}ЦЪТЪ му uлачс псча.ШО
С.11щеСТlIувание

въ обществото

чената си жена 11

11

капризни

о'Гъ

НЗыiyi

и болничави

дт,чица. 1'.11,'1; е тукъ равенството? Подоб
ни н1;ща не тр'Мва да се допускатъ. Лю
бовъта Toua е нашъ вtчепъ врагъ за·
едно съ неиното ц'Вте-бракътъ. Jlюбовъта
прави раnенство

неыисJlиыо.

то, стра;ЩПИJJта

равенство,

ни и влtче подир~ си гибеЛh

на СЫIеипи'l"В

1I}ЮДЪЛ

жение lIа вр-Вмето, задържа ВУЛltaничееКlJТ.Iз
материи въ вж,:'р'Ьшпuстьта ТЪЙ, щото т'!>

па малки групи, nMtcTo да ги съсди/ш
ватъ въ сдно общо семейе'fВО 01'Ъ цtлиа
народъ. ОаМИ'l"ll нринцини на nсеобщо'l'О
при господството

съоuщено

въ n. ,,&hemies", е Еазалъ п'ыъъ слtдую
щето: "Отъ дълги опити сс :Jlше, че С'I'3.
ритt бе:щ'вйетвующи ч.-шани, по;~новяватъ
дtйетвиша си и:шънредпо силпо. Това се
облсннва отъ обстоятелс'l'ВОТО, че и::!Сту

Тя е llераЗ

Д'!.ЛIШ съ Сltърбьта, радостьта, б.Iaженетпо
предителни

и др.

екстази.

подобни

на

1"nХЪ

Тя смущава душата

За ЧСJоut-

Брой

22.

ХРОНИКА.
Градскил пи Кметъ е получидъ

-

Стр.

СВОБОДЕНЪ ГРАЖДАНИНЪ

неже нъма съ подоi')яи имена

по дв'!;

По р'вшението на Окржжвил ни
Игиеничесюm (;ъвътъ, на 6 того се

лица

откриватъ

и Сждътъ ще утвърди т'ия много шумни

наГОДНИТ'Б УЧИjJища,

които

бtха пр'Iнiратили заШIтинта си, по при
па

върлующата

въ

града

въ Добришката Община,

избори.

ни

затова

разни административни чиповници. Тъй
постжпватъ истинскит'в прогресисти.

_

НаПОСЛ'БДЪКЪ

чина

Екзархътъ:

шарка.

да отбtл'вжимъ

DЪЛI'ария е изнесла въ странство стоки

четохме въ пtкои

-

стапалил копгресъ па

града ни

е па

водненъ отъ проспци, които се влачатъ

1l01>азаЛ7> си po~ama, Заслужва отъ други градове,

СЛ'Бдующето писмо отъ Н. Блаженство

3

па ако щhте

отъ

други държави. Обръщаме вниманието

Благодаримъ Вамъ и на почитае- Външната ни ТЪрГОВИll Пр'БЗЪ демократ. партил на 19 м. м. ВЪ сто· на административuиТ'k власти да се
мит'в Ви съграждани за поздрав.lенинта м. Мартъ '1'. г. Споредъ статистиче лицата. Подробности за 'l'ол конгресъ заиптересуватъ върху тоя въпросъ поне
сега, когато прtдлежи да се г.оС'hщава
и 6лагопожеланинта,
които ни отпра
с[шт'в данни Пр'БЗЪ м. Мартъ т. г. П'Бмаме никакви, но OTL това, което
вихте,

по случай

I'ОДИШНИЯ ни юби-

25

лей, и пр1,даваме на всички Ви нашето за
блаl'ос.l0вепие.

Призоваваме на Васъ Божинта 6лаl'одатъ и оставаме.

за

лева,

22,623,574

дипа пр'l;аъ

а миналата

зюt.110чаваме,

1'0-

лева,

18,142,886

раз.1Ика ции и че никакво

СЛ'l>дв.

4,480,688

тан година въ повече

че

демократическата

11

пар'l'ИЯ се е ра3Ц'впила

сжщин М'Бсецъ е изнесено
лева.

ния

кюстеЕДИЛСКИ

деМОltратъ,

морски".

Екзархъ ВългаРСIШЙ Иосифъ.

СЛ'ЕДУЮЩИТ'Б артику.1И: 1) едъръ до-

партия, билъ раЗВ'l;нчанъ,

На

нил

Май се отпразднува име-

2

день

па

слtдника

Н. Ц. В. Прtстолона-

съ !Iодобающето

тържество.

е имало

за

бит'LКЪ: биволи, биволици, волове, крави

и телета за

лв.

714,536

mЩа

2)

лева, миналата год.

2,050,851

за

прtзъ

Едпо само биеше на О'lи, че чуждиТ'!> Мартъ само за
консулства

си,

1Ia

пе б'I;ха дишали

фдаговетt

R:ШТО други пжть отдаваха
тar.ива

ревица за

5)

l',нъ

Петко

шефъ

тютюневи

листа nеобработенu

и

не може

I{аравеловъ,

B'tpBaMe,

че работата ще се

довърши ПРЪДII сезона на баНИ!"Б,

па младата демокр.

-

СЛ'БДЪ катО

ПО.1учи

се

въ

редакцилта

пока за лъ рогата
на копгреса съ
"
ОТЪ
пепристойни думи КЫIЪ своитt послt- дическжи лсисrь , . а оК~lIие памъ~~
г-на
' тояuов'J;
ОЩИНСКИlI nметъ
дователи. Нии искренно желаемъ да се
'п
11
О
Л
въ с Кьопеклии
роваЛИllска
к()ли
освоБJДИ демократич. пар"ил О'\''Ь тол'
,.,
смахнатъ и въртоглавъ шефъ, когото въ което г. Столновъ се оправдава отъ
u

.'

I

u

може би основа- всички обвинения, съ които го е обЗ

те.ШО 1'Р'Ббваше да почитатъ, до като сипалъ н'.ькои СИ ,юша
"

,'I,u

Г

Вчера, по с.1учаЙ имений день фурда отъ т'!;хъ за 1,095,810 лева и;шышатъ на лице

-

пи

едно писмо адресирано до в. "Перно-

си

882,882 лева, 3) ~a
6,054,919 лева; 4) ~paди
др. CJЬ:MeHa за 178,346 л.; младитt демократи

честь 1 нарСJЩ ?~

праздници.

самозванил

Съв'1>тъ за закривание съ ка

налъ нечистотиит'!; пр'1>ДЪ хотелъ "Ilри

Най много износй съ го.тЕмо увелича
тал годипа

Похва.1ПО е р'l;шението на Об

щинсктн

л'ьпило, споредъ вид·

Вашъ во Христ'}, молитствователь

вание ПР'ВЗ'Ь

_

па дв'1 фрак

да я СJI'НПЙ.

t

вtстници, града пи отъ гости за Л'БТUИJI сезон'Ь.

демокр.

б

ричъ въ рое~и

а може би и до 4 и 5 отъ "Периодически лист'Ь ,
като го узналтъ ' въ та6ихети'~'t му. като залвява, че автора на писаното

па Негово Царско Височество lIptcToлопае.l'.Iцшнtа, ОТЪ страпа па всички
Митропо,шти, Негово ВисокопрtОСВJIщснство Варнено-Прtславски МитроПО.1ИТЪ г. г. Симеонъ му поднес'Ьлъ

(мипалата година ПР'lJзъ Мартъ само
за 484,8 [) 3 дева); 6) розова масло за СЛ'БДЪ тридневно заС'Бдавание конгре- въ В'Бй пика го клевети и пагло Jlъже.
131 N, 8 9 .1ева (миналата год. прtзъ сътъ се закрилъ, като избралъ една. Отъ т'ова писмо се вижда, че автора
Мартъ за 2] 3,494 л.); 7) кози кожи комисия която да изработи програма- па ТИН JtJlеве'l'нически доноси е н'вкое
сурови 331,960 :тева (м. год. пр'!>зъ ,'а на ~аРТF.ята и да свика другъ кон-! социади~тqе, което се крие ва.дъ пс8в

една изящно изработена икона на св.

Мартъ за

t

гресъ наЙ.късно до ДBtL мъсеца за прие· I донима Звяна ГрllЧ ъ, 1\01'0'1'0 Г. Отол:
На добъръ час'Ь да бжде! новъ MIIoro д?брiJ позl:tава. и му np'J;A-

лева).

99,518

I1Р'БЗЪ изтеклия м'1;сецъ Матръ манието Й.

Борисъ. Негово Вnсокопр'l;освtщенство
жеска коляска.

района на Варнен. Търговско-Индустр.

_ Подучи се въ редакцинта ни рича, че MtCTOTO е въ ватвора, защото
едно писмо отъ един'}, граждани нъ, въ е извършилъ Н'БКОИ икономически сд'1;дки

- На 11 того се очаква да пристигне Негово Ц. Височество Кннзьтъ
въ Руссе, придруженъ отъ Военния Мипистръ l'енералъ Паприковъ, гдtто ще се
окрие памятника на V Дунавски пол къ.

Камара на сумма 175·036·9Gлена.
Причини'!"}; за огказванин изплащапието
сж различни. Д06рв е сторила Вар
ненската Търговско-Индустриална ltaмара, като е публпкувала поименно

по раЗllореiКдани~

е бидъ завt;J.енъ

въ двореца

съ кня-

сж протестира,ш

полици само в'}.
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което се възмущава отъ повtдението
на ПолицеЙСRЮ( Приставъ въ 1 участ.
г. нъ Стояпчевъ, който е ходялъ въ
пуб.1ИЧНИ MtcTa съ Н'l;кои дами, които
на влаСТИТ'h

по уреждание дълговетt си съ г. г.
Терзиевъ и д. Костовъ отъ Провадин.
Понеже писмото има чаС1'енъ характеръ,
не го пом'встихме изцt.10.

нtма.1И

-

Избран ит'!> делегати отъ лозар

СЛ1JДЪ това, ще дойде въ Варна и, по ОПИСЪТЪ па протестирапитt полици, достх.пъ въ такива м'Бста. Той даже ското и винарско със.1Овил, между което
BCtJta в'l;ролтность ще отпраздпува 18 защото, само по тоя наЧИRЪ ще може една вечерь е беС'Бдувалъ съ тъхъ въ влиза Пр'hдс'};дателя на лозарското съ
Май ту[ш.
да се види и узнае числото на неиз- са.1Она на "Гроздъ и, който се намира слови е г-нъ Георги Андоновъ заминаха

- Народното Събрание заС'l;дава правнитt длъжници, ltoито, инакъ, се
отъ Нед'1;дя. Занимава се съ провtр- КрИJIТЪ задъ името на търговцитt и

на

ката на избраНИТ'Б нар. прtдставители.

lIодбиватъ изобщо кредита въ страната

IIрапителството

не е

ни. Jltел""те.шо е и ДРУГИТ'Б Търговско

това до частпиа животъ

прtдстави.ю на нар. прtдставители по

Индустриални ltl\~raри да нубликуватъ

гласпость,

заема и даже бюджетътъ не билъ още съ-

подобен'L описъ за районит'в си.

официалната сп форма и ако го оскърби

нията

п,!;кой,

рени сме,

до

сега

нищо

ставен'Ь. Изглежда, и че сегашнитt МИнистри

ще

па есеnь,

се

молнтъ

да ги чarштъ

което, друголче

к,азано, ще

ДоБРИJlШИ Общински изборъ

-

е

вср'l;дъ

МусаЛlI:та,

('рада.

чена;

най-видното

Колкото

пие

и

р"l;шихме
защото

да

той

ври такива

отнасп

на г. Стоян-

да

му

за София

MtCTO

се

дадем'Ь

ВС'Бкога

носи

с.lучаи непрtмtно

I

да молЯ'Гъ правитс.1СТВОТО

и

събраниато за да взематъ м'Вр[tИ, щото

за напр'ЬДЪ

да се ограничи вноса на

чуждиТ'}; вина, които сж нечисти.
се присъеДИНlIваме

и ние

Като

къмъ иска

на лозаРИТ'Б и винаритt,
че

ще

уиt

се погледне

много

още пеутвърденъ. Сждътъ е pPJ['.I:',J,;:~,l'"

ще го даде подъ сждъ за оскърбление

сериозно

па

тоя въпросъ

отъ нрави

всичкит'Ь контестации

при служеБНИТ'Б обязаности.

телството

и

)Jепутатитt,

защото

ди l'лани. Нещастна БългарИJI! Съ тон

тричленната КОМИСИJI, че отъ изБРUШIТ'!~

СКИJI ОКО.1Тийски Началникъ

начипъ

'грима СЪВ'hтници

вилъ разпореждание, щото И3Ъ Околията
да доЙ.:;ат'} lJсичкитt ОБЩИНСJШ Кме·

производството на випата. д"hйстви
телно, ЧУЖДИТ'Б вина сравнително на

никакви имоти. С6iДЪ'l"Ъ като взелъ пр'вдъ

тове и подаджтъ телегрзми

ШИТ'Б вина се Itупуватъ много евтино,

видъ,

Ц. Височество Князьтъ за благопо.1уЧпото му избавлении отъ нещастието,

мипистерството

Дапевъ окончателно разруши
тета си пр'!>дъ
Бистката

гражданитt

партил

оТ'}.'

пе сж записани

~;;).

автори-' членове на общината и непритежаватъ

и Цанко-

се самооплю, като на-

пакости на отечественпитt пи интере-

даватъ

си,

както

дltдеШi

съ

само

дtйствие

СВ'БД'I;пилта,

е {,'Щ)Н.П,

каже да се учатъ да бърснатъ на qyж-

на

върху

и се

никой врагъ на държавата

че

тил

лица,

горнитt

проти въ

св'вдtния,

които

сж

се

ПР'БД

ПРJ'Ьданна

-

nоли~иll.

ставили съ особно заявление официа.1НИ

което щ'Б.1О

пи. Има да съжеДJIваме, че и 'l'ОЯ пжть

писмени доказателства,

нанапието му да открие

бълг.

и плащатъ

народъ се излъгва въ наД'Бждитt

надлtжния

че

имотни

Cih

данъкъ по кни

СИ, които СЛ'lшо възлагаше на "па'l'ен-

жата на Общината,

постаповилъ

товани'!."h

запита 'fрич;rенпата

!шмисил,

русофили".

Шl тол русофилски

Видt-щемъ

краи

бtсъ!

по дв'!; лиц'!. нодъ сжщитt. имена.

чеството. . .. Ето защо ний унищожихме
всичко това. Сега у насъ н'I,ма пи брако
ве, ни разправии; пtма наслаждения, нъ
ма и скърбь, JI'tMa JIюбовни възторги, н'в
~Ш и мжчения отъ отхвърлена любовь;
п1;ма цалушш, н'1ма и сълзи. Всички жи
в'1;емъ
общъ живот'L всредъ абсолютно
равенство

и не

знаемъ

нито

радостъ,

нито

скърбь.

датъ особ ни инспектор!:!

Д1;йствително това трtБUct да е
МIiIОГО снокойно, - за6'I;лtжихъ а2Ъ. Едно
само ии обяснете - нитамъ изключите.ШО
въ интереса на науката - О'l'Ъ кжд'h вае
мате lJalПИ'l"!; нови граждани: мжже и жони?
- О, тава пий устролваме много
просто, - отгuвори той. - Приблизително

тъй както въ пашето пръме еж се развъж
дали конет'!; и крапиТ'Б. КiYiдt осеш,та,
исканието

па

държавата,

при

готвлтъ се ИЗВ'БСТПО число младенци, ко·
ито се раждатъ при посл'ьдовате"lеIlЪ и
nпимателенъ

ласпо

модицинский

паЙ-lIOВИТ'];

надаоръ,

УКftзанил

на

съг

науrшта.

Щомъ се роДнтъ, веднага отд'hлнтъ ги отъ

майкитъ

имъ

(които иначе можеха да се

прtвързатъ и.ъмъ тtхъ)

и ги отгдеждатъ

пъ общ\ЗствеНИТ'Б приюти, а нослt въ учи
лищата. Тукъ дtl(ата столтъ до 14 год.
Въ

14

годишната

възрасть

ги

ПР'f,глеж-

По-

нсички се считатъ пълнол'l;тни и добиватъ
нраво на гласъ. Между м;у;жетt и женитt,
нрi;дставители на младuто ПОКОЛ'lшие, не
се

прави

се

ползуватъ

пи

никаква
съ

рааЛИRа:

еднакви

При бродихме
св ол

двата

пола

нрава.

Какви права? - lIопитахъ авъ.
Т'яаи, - отговори той: - за които

ра:зправихъ вече

града.

и

около

половина

часъ.

още н'ыtлкоo мили изъ

Улицитt на вс1а.ждt съхраннваха

Ю13арменъ и

мраченъ видъ.

-

Нима въ града H'hMa ни дюгенче
та, ни мага:JИНИ '( - обърпахъ се азъ к'Ы!ъ
споя

СПЖТНИltЪ.

-

Не! отговори той аащо ни
сж? Държава1'а ни храни, облича, дава
ни прибtжище, цtри ни, иие пи, чеше ни,

грижи се

за дlщата

ПОГР'hбва ни.

газии?

-

и най-сетн'в

--

дюгени и ма

Не може ли да отиде ЧОВ'lшъ пей

дt си да пие?

-

ни

3ашо ни сж

-

попитахъ азъ.

Да ние ли?

Какво да пие? На

об'hдъ ще се даде на всtкико по полови

па литра КaIШО. Помислихте ли си за това?

напра-

дО Не 'ово

при :зами-

извънредна

сесия на ХII Народпо Събрапие.

оплакванил
билtJ

отъ

такива

припуждавани

-} 5

лева за да

Да

т'ъ нравителство

то и имъ опр1;дъллтъ "призванието". Съг
ласио съ това Tt получаватъ и поната
тъшната си подготовка. Въ 20-си година

-

съгласно

да се

ако има

е

да го спохhти

1

Варнен-

му

Има

Jt~eToBe,

да харчатъ

по

му

нри

Kpa'fJto.

ВЪ ОНИJ1 с:rучаи, когато П'fшои отъ
се отличава съ свонта СИ.lа и
отговори

той:

-

за

сназвание

на всеобщото равенство му се отр'1,зва pJiката или JtpaIta. Jlрирода1а, знайте, ноп'в
кога остава назадъ и не се съобра:Jяпа съ
духа на BptMeTo. КОЛItoто можемъ тру
димъ се за иапрnвлението И.
- Мисли, че не можите 11 уничтожи
съвършенно, забtл'tзахъ а;JЪ.
- Съвършенно - не, отговори поч
тенил старецъ: - ний желаемъ само въз
МОЛШОТО. Обаче, нрибави той съ юша гор
дость, - ний сме направили твърд'!; мпого.
- Е, ами !tЮ,ъ постжнвате въ таки
ва случаи

-

Нопитахъ

uзъ

-

кога се лви

н'1шой отличенъ по свон умъ челов'lшъ?

повече

но пе ТР'вбва да се испуща изъ ПР'БДЪ
че Т'Б иматъ таJшва прим'1;си,

I видъ,

IЮИТО

се отраЗJJватъ

много

здравосл()впо отношение.
това

ИСIШIJие

ще

се

лошо

BtpBaMe,
подкр'БUИ

.1Озари

спжтника си: КaIШ() значи това?

-

у насъ

И ще се разр'вши въпро~а

- Добр'В. Помислихъ си. По-ната
тъкъ, срtщнахме един'Ь чов'hl\Ъ съ здраво,
силно 1"ьлосложсние, но азъ З'tб'1лtаахъ,
че 'гой бtше само съ една ржка. И по
рано СI)'I;щахме подобни субеl\ТИ. IIОIlитахъ
нашит'в
ръсть -

развие

ствот()

това и съвършенно Gезполевно, тъй JШТО
той пищо не щ'вше да разбере. Отгово
рихъ

се

всички

законностьта на

че не съмъ въ СЪСТОJIние,

да

че

моята пе "социалистическа" жажда се чув
ствувахъ,

чение,

ще се даде насърд

1О

нравятъ реК.1RМИ на

обясннвамъ

раЗР'Бшепието му

и винари

въ

въ

че
отъ

Княже
пъ

много бла['онрилтна СМИСЪJIЬ.

- О! По този въпросъ имахме 1'0лtми разправии. Но сега такива неПРИJIТ
пости, като феномалното развитие на мо
зыш у П'1КО1'О, НИJtaltъ не ни плашатъ.
На 'шкъвъ

субсктъ

правимъ ла главата

му една малка, безuнасна и спасителна
операция, съ номощьта на кuято го И об
лекчаваме отъ излишпата порция м()аъкъ.

Мпого съмъ МИСЛIIЛЪ за това пробър
боря ~lOн спжтпикъ че е мниго прtс
кърбно за насъ

в'l;чпо

да се

мжчимъ за

уравнението на ВСIIЧIШ ТИJ1 непраВИЛIЮС'l'И
и

-

аномални

рсзу.'J'l'атъ

ОТЪ мипал::то ~

Юl'всто да се заемешъ съ нодобнп задачи
за б;кдащеmо.

Но, разбира се, това е не

възможно.

-

II

-

llий мислите, че сто нрави
казахъ азъ
като оБС:JоGраЗJIвато 110 този
начипъ народа?
Разбира со,
нрави сме
отго

--

-

-

вори той.
Обаче,

вий, тъй да со Jtaже, сте
много самоувtреШI, заб'ьхl;захъ азъ.
3ащо о нъltъ това "разбира се, прави сме"?
- Защото, това е Р'I)lпено отъ бол
шинството.

-

110

е праВИЛIIО?

защо Hыъъ това р'1шенпе да
- пастоявахъ азъ.
Сл'hдпа.

lIишата 1т ото с. Армуmлuu,

-

Добриuша Околия, слtдующето: В'В
колко се.1nНИ нароДвnци НI1ПОС.'l'ЬДЪКЪ
се IIровъзгласиха <!а Цанковисти и стък
миха си едно цапковстко бюро,

най

Брой

СВОБОДЕНЪ ГРАЖДАНИНЪ

4

Стр.

папр'вдъ

общата

парична

криза

спос06ствуво.,

не кредитни'l"В учреждения,

насл1>дствени алкохолици,

не JJ ихва-

каквито

епилептици,

имаме вече н'.hКОЛRО.

1'11

хвърли

РИТ'!> способствуватъ

Напра

пространеното въ гол'вми разм'врн пиннството--този смъртенъ врагъ на чо-

виждаме пинни момци и д'fща, отъ които
ие може се очаква друго, осв'впъ ож

вfJшкото

даще прtстжпници,

едпо заяввение

до

Добриruкия

ОrЮЛИЙСltll Нача.шикъ, въ което изказ

тъй,

както раз-

здраве и ВС'.hrю благосъстол-

ватъ на неВ'БРПИ мотиви 1I нарущениn

ние.

и

да Ви се ОIIлачемъ j проти въ това зло~

сж

го

нр1>дстави.1И

подписи,

ИСJlалжпени

Нача.1НИКУ

въ бюрото.

основа това заnвлеllие
чалникъ

е отишелъ

пров1>ри

съ

Възъ

Око.шЙски
и

което е коренната,

На

пенната

причина

да

дългове,

на

въ с. Армутлий

оплакваниnта

lIрОl'ИНЪ този врагъ

подписитt.

:много

nзви,

ние искаме

пр'Ьката
не

много

и

а именно

чатъ

бързото и сигур-

въ

нитель

вратътъ,

пилнството,

заявлтъ

др.

ВИНОвния.

че подписа

и

иска.;)и

имъ е фал

наказанието

УcTaHoВlBo

се, че въ С. На

дtжда Н'.hкой си Тодоръ Илиевъ
писа лъ имената

лени, безъ

под

съгласие.

Въ село

сж измамили н1>колко

и имъ взели

подписитt

се

ужъ

за

съвс1Jмъ друго н1>що,

а въ сжщностъ
изл1>зло, че т'!; подписали заявление за
раЗl'УРJшието

IIри

все,

ва

че

общинския

всички

ства сж установени
дописника
не ще

тип

ПР'БДЪ

се съмн1>ва,

да ПР'Бдстави

обстоятел
Началника,

че НачаJ1ника

истинското

жение въ тал Община,
направи

съв1>тъ.

ПО.1О

а ще иска да

lllитt мжжове и селяни.

едно съ дtцата си СТОИ мъ
ПОltрllВИ~

защото

вече

за

т'!; j

много

дългове

бждеще

т'!;

безъ

насъ

ще бждатъ

сво-и

еж разпродадепи

направени

0'1'1,

ца та съ челлдьта

всичко

въ

това,

Армутлийската

носа

на

вм1>сто

тил

да по

въ кръчми-

съ

разтургаuие

на

съв'втъ.

IIp(J-

1'0

на мжжет'.h

СИ;

незаконно протакание общинскитt дtла

()тъ управницитt.

Свъдtнията,

по тон изборъ,

Варненски

тол изборъ

които

еж слtдую

отъ

пиnн-

НИ1".h

мжже и на всички

5219,

до

ВарнеНСIЮТО Окржж.

Къмъ това
началото

на

отчално

пилнство

ГОД,

01''1

се родиха постоя ннит1> скандали и

боища

изъ

110-

кръчмит1> и ВОЩНИ'l'1> зло-

дtян'ия И3Ъ селото, които р'.hдка нощъ
да не се случваl'Ъ.

Сбиванията,

скроnватъ

ва ЧУЖДlIтt кжщи,

мирово

ното

отъ

обикновенно

виновния

и

синъ,

братъ съ бра тъ.

ление,

ста нало

помежду

може

Въ долнето заJlщенне

могат'ь да се оглсдатъ

~шого села отъ ра:ши окрж.зи. Не сж. само ИИJlП
ството инсразбранното нартизанство, които съси
паха п СЪСlIнватъ наШIIТ'!; зеМ.JеД'!;iЩII.
Рий смс
нранствснна

криза,

КОJlТО

съ

НИЩО не ще МОЖС}IЪ 11з.1'1;'111, оснtнъ с'l. ИЗТII'!аиие
то на редъ НОКО.1tНИJI. Л'1!.ПlОТО С, '!е TOIl от

11

трсвожи

заПН.1еНПJI

пзучнанпето

коли

да се

си баща

дългове прt;I,Ъ

200
4- 5,

ста

кжщи,
всички

сж

подъ

кръчмари,

раз

11 б'1.1гари

зем.1е;I:!>.lческа

се със
които СЪ

каеа.

11 само

Ако има

села въ Бы га рия, КОИТО почти изц'IJJJО

,7J;a

еж

продадепи,

и раз

животъ

и

редовни

И.lII

ни,

взема голt

нравствеl1ната

развала

ще

пыъъ

да

подле

жатъ и;щ1>.1О на разпро;r,авапие въ ед
по б.ШЗКО бжджще, то въ това ЧИС:IO
(iсзъ пикакво СЫIiJ'Бние спада и пашето

и

коревъ.

на което

испина

въ

Но това зло

вашето покол1>

горчивит'!>

му вслt,li,

Лри ГО.11>мата сирома

конто ви е ваЛ'l;гнала

НИJJНСТНО, наIПит1> д1>ца
натъ,

да

си грижи
поне

на нравитt

нашитt Д'.hца видимо 11 бързо

-

се израждатъ!
шия,

чистотата

изъ

въ

раста'l'Ъ

пъ:шин

основенъ

възрасть,
на

едва

краката

КР'БП

майчинскиТ'h

и да ПОС'l;щаватъ

още

01'Ъ това

BMtCTO да

11011,'1

си,

училището
курсъ,
току

се е спавило

още

махванието

на онова

зло

въ

.10'1'0.
въ

и

б'.hдни хора
по

малко

и

ще

тукъ

ГОЛ'.hма

както

е направено

поне

на бившата Ихтиманска околия.

ВАРНЕНСКО

вамалnватъ

по н'вма

ние СР'.hдства за Itупувавие книги и др.
nотрМи. Отъ заllисанитt да посtща
ват'Ь учи.lищата
трета пълна.

д'!ща,

Мвого

ТОIШОСТЬ би хариза.1И

спа,,"

u'lаЮ.1КО

Н'.hколко

Пр'БСТЖПНИЦИ

останат'?>.

Ние твърд1> се над'.hваме,
и състрада'l'елни

сево,

само

Сt'ленки

ще

бжде

че ша

той

отъ

чутъ

l'орнл

и прозбата

въ едно б:lИЗКО

бждаще.

когато това ще стане, той

най великия

въ който

бжде

то

день за пашето

ще

осыше

Подписали

и дано

по близъкъ.

с. Горни-lIасаре.1Ъ,

1О 1

}6/II 1U02

жен:: и

В.
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г.

мжж",.

n ИЗl'Р'ВВЪ".

~al'Ba

ЛО3АРСЕО

ДРУJI~Ес'rвu.

ОБЯВЛЕНИЕ.
---~~---

Подписаний ПР'Едсtдатель на rарненClШТО ЛозаРСI~О ДРУil,С~ТIJО,
считамъ за своя ДЛ'1жность да обявя на ВарнеНClш'Г'J; Лозари, че 0'[''1
направеНИ'f'Б отъ специална 1{ою!Иссия опити, съ фабричшшит't въ
работилницата на Парненеца

Н:ИСИМЪ Е. БАРУХЪ
ПРЪСНАЛНИ

ЗА лозя "БАКХУСЪ"

се указа че 'rt въ BctKO отношение, както по ЗДРnllИЮ1Тn, си~те~lа'Га,
прюt'ГИЧНОС'lъта и цf,на'га ПР'UДСТalШЯllатъ несравнено по ГО.li;~1И ПР'!;·
имущества отъ други ТalШllа изработени ВЪ СТрtШСТВО, а при това,
ВЪ случай IШ изгубвание или ПОllР-ПЖiщние на Н'UI~ОИ части, '1"J;xHaTa

поправка се изв'ьрпша нем'J'дJенно ВЪ р'uченnтn раuоти:шица на Ни
симъ Б. Барухъ, когато ИЗВ'БСТНО е че ПрЪСIШШШТ'f; отъ чуа:;щ фа()·
рики, веднъжъ повр'Е.J:ени или счупени
слtдователно да се оползотворяватъ.

Н'.hиа пи едпа

ОТЪ насъ съ

Д'Бца'1'а си

НЮlОl'n'ГЪ да се поправнтъ и

ПР'l'дЪ вид'1 прочее на тия пр1шмущеСТlЗа, прtПОРЖЧIЗЮIЪ на Вар
ненскитt

лозари,

които сс нуждаятъ

отъ пръскашщ

да сс отнасятъ

до Господинn Нисимъ Б. Барухъ и се снаuдп'l''Ь съ такива,
датъ ув'J;рени,

че ще ОС1'анатъ

Ю1ТО (jж

крnйно ДОIЮ.ШИ.

Гр. Варна, ~O Априлий НЮ2 год.

ПDtДGвдатвль на BaUHBH. ЛозаРGКО Д·во

се

за пр'Ьхрапата и обл'вксе

ще

повече

нtко.1КО

въ дв'!; сеиа

'l'ръгватъ по

Изъ ГОДИllа въ година ученицитt

училището

вече

това,

l\опече отъ

чътъ па насъ, злочести'l".h жени и майк\\..

на кръчмитt въ се
района му - И то за вс1>кога,

нъ

що

чуждит'.h врата черни ратаи, слуги и
слугини. По околннт'!; села въ Само
ковт. въ Софнл сж наводнили Д'Бцата
ни и ПР'Бдлагатъ С.18б{l'г1> си ржцt за

работа

З3М'lша
ще

Дър

и

всичко това.

тип лзви,

'Г. е.

въ

110

дано платци

ще бжде

чрtз'1 околийското управ-

ми размtри

изправили

'Дfu'Нuсmре,

Ct':ICK\lT'!>

ни лихвари- t'вреи

ковската

които

ВиждаЙIШ лсно това н1>що, за llр1>-

часъ да събе-

1ЮИТО да ПОТВЪРДН'l'Ъ

ранна

Се.10ТО ни Горпи-Пасарелъ
изключение на

му

до

ГОС110дuне

ОКО:IO

с1;мейниn

IIочитаемото ми

вс1>ки

Въ успоредъ

поправиыо

накаже.

крачка

M'.hPlta

въ околийс

достатъчно

е

ва смърть

интересъ

общината да се ПР'.h

въ

биятъ

ствия

1'ОИ отъ

сж,

които подкопаха

има въ тия го-

Пияискитt побоища отишли до тамъ,

ре свtдения

на

КРЪЧМИ'l't

Д'.hла отъ пашето

за разсл'Бдвание.

щото

ние

IIIШОГО

гдtто се изсмуква

Въ Самоков-

а сжщо

управление

чеС1'ВО

скроявали

сждилище

сеАО за сканда.1И,

стоятъ въ

е

се

маса заведени

единъ мtсецъ,
не

сж

въ КРЪЧМИ'I1>.

нистерство

ва нtкой нрогресистъ чи

ГОЛ'Бма

раз
плети

БЛ'.hдн1>е прtдъ друго едно, което е не

С!lIIрСННИ

сж,

което

именно партизанството. Отъ тил двtтt лото

се покваря

по

патента,

ли първото въ още ПО-ГОЛ'.hми разм1>ри, ното затваряние

избllратеJJИ донеСJJИ прокурора и иска'1'Ъ

ва

ни.

степенъ, друго радикално ср'.hдство въ

умишлено забавлние на кни~,ата н1>кои

надъкъ

lIасъ,

момента вие не виждаме, освънъ пъл

и до сега,

ПЪ.ша

животъ.

за

прtннуцитt

се прим'.hси и

1899

селото

въ

вериги

и

друго едно зло, което като че ли уси-

а 01Ъ тогава

защото

сдна

разорение;

кове

'1'амъ.

\

даде БЪ ржцtт1> на опозициnта. 3атова

потънали

и

пълно

да

внуцитt

биха въ ОСНDвитt

тил страда-

нил, иа'rо че н1>ма свършъкъ...

Окр. Сждъ е утвър
и съ писмо .N~

2 Априлъ т. г. е испратилъ всич

издири

робство

н'lшолко домакипс'l'Н3

нашия

все 01"Ь пиянство-

много

ството па М.iYiжет1>

дини

и се ЧУДJIТЪ на това

ватварппе

едно исти пско освобождепие

4

КРЪЧМИТ'.h

екото

се

пълното

спази

ГД'.hто сиромашил е кавала и

разориха и тъй ма.ШОТО благосъстояние

е билъ утвърдеш,

да

-

желание

вр1>ме

страна

на кръчмит'.h нъ селото пи. Тази м1>РК8

вtденил ние виждаме не друго, а ко

въ храна и 06л'.hкло,

вад. Окол., че Общ. имъ избо ръ още не

партиnта му,

хуманно

BctKa

вачници,

Това еж IШnЖИНИТ'В,

си; много отъ насъ

и се

на

О'l"Ь

О'l'Ъ

11,1>цата

ивхвърлени на ули-

кражби

нопникъ,

и

гатели и разбога1'Jшатъ за СМ'Бтка

продължава

въ едно близко

нитъ

и

въ скоро

нашето законно

ще бжде

съ дtцата си ТЪРПJlТЪ ужасна нtМОТИJI

Съв'Бl'Ъ.

Пишата ии ото Пара-ачо,

чекмеджето

го ноднаСlIме ПР'.hдъ Васъ

B'.hpa

да УДОВ.1етворитс

Въ дeHLТЪ,

Добришrш Общински

става

пълна
за

ни, притежателит'в па които сж разбо
на

Kp'I.'i-

жавното съкровище ще изгуби, наистипа

нощ

вече

селото

отъ

благосъстояние. Въ тин напочтени за

подпалвания за отмъщение,

Управление,

въ

е

васъ подписавшитt l'ова залвление, за-

щата,

книжа

чеТИРИ1".h кръчми

сс

съставъ

къмъ папр'Вдъка. Съ тази

много

брави

КИТ'.h

бtдствин

общинскил СЪВ'ВТЪ,

-

вашето здраве и нашето разбито вече

Мипистре,

къртваниnта

отъ

бждащи

на на

нр1>дъ пай

Отъ тамъ пс може:u'Ь очаква УДОВ.lет
вореuие на нашата МО:lба. Ние съ

удовлетворена

които

lI,илъ

коренъ

е

това си зап

отъ

l'осподине

правnтъ вежди, lJадлтъ очи. Да се веза

щит'в:

причи

злини

ЖlIте

отъ ДЪ:I

мари, роднини и приnте.ш на кръчмари.

него,

свои партизаН8,

събрахме

и

властъ
негонил

подкопаватъ и овова малко н1>що О'l'Ъ

натрие

-

въ

и

БЛИЗltата

мипистре,

го папрnвихме

китt юмручни удари и ритни на пил-

ще

случал

крие

ни

наше

Г.завнил

че прtкия

не

треперnтъ и се пр1>гъватъ подъ жесто-

върши

и

харак-

че най

l'ОСПОДllие
вление

бюро

Община отъ заМ'Бвени партизани, които
за Д'.hлата си взема тъ куражъ отъ На
чалника, ние нег) бимъ BtpaTa, че Окр.
Унравителъ ще се заинтересува отъ
въпроса

"

това

вече нетърпимо,

на

говеТ'Б си въ ГОЛ'ВМИ раз:u1>ри.

защото

на тил страдания

стоnщит1>

качество за повечето отъ на-

черти

ПШllJетвот().

за да се отърватъ

та ще работи за раз

разгласnваме

се

ва нашето село

на

ЛИТ'.h му

па

и замогвапието

Пасаре.ть,

сегашн: л Общински

Като
което

послови~енъ

ще увели

ограничение

Toгawa

още ПРОД'Ioлжаватъ съ бързи крачки да

турение Общината,
макаръ и да е
убtденъ, че селениТ'в пакъ ще си пр1>
избержтъ

IIОРРКЪ е станалъ

да

отъ

си j много отъ насъ

кефа на новостъкмен{)то

въ С. Армутлий,

Този страшенъ

терното

души свои се
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TtXHOTO

ЕарaItжшла
.1ени

на

на

които

е станал/)

Вие виждате,

иото осиромашавапие, злодtянилта, раз

Н-ку,

оБЩl1

KOt'TO

тегло,

Прлмолинейнитt селени, като Драгни
Атанасовъ и др. сж имали куража да
шивициранъ

нестието

и 6езъ това опаснил тонаръ

нистре,

на

на д1>цата и мн.

имаме

Като Ви описахме, Господине Ми

непоносимиТ'!;

израждане

пие

обществото, на държавата.

кос-

злочестини;

Да,

-

ГOJl'};MOTO

а

се

се

да

село j даже н1>що повече може се каза: ако има кой да ги прибира. И чудно рJJIIието на КРЪЧМИТ'h въ 'l'ИJJ д[ув CP,IU.
то е най-злочестото. 3а неговото окая- ли ще е, ако се виждатъ дъца слаби (Живково и Хаджи-Амза) отъ llР'ВДII
но lIltономическо положение днесъ, нс и кекави въшпно, изхабени в'ьтр'!;шпо, н'!шолко години е ииало ва JЧ'Зу.1ТilТЪ

върху общипата и н окупира.
ви

рtши

което

:!2.
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