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...гдем
чикъ, който е уп

Новия агентъ на 
ги Касабовъ от-ь гр. 
номощенъ да събира 
на и записва нови а! г 
тите сй въ града и околиятр9 д 
Касабова пълно доверие,и се наплат 

С*що молимъ абонатите си въ 
тБ градове и села да пОбързатъ'и 1 
абонамента на вБстника ни. било въ 
ски било въ (ербови марки на наши 
син. Съ това ще пи насърдчатъ въ рв^, 
то издавание на вБстника, иойто до сега ме 
е прБкъсналъ редовното си излизание.

50000 лева. . ^
Търгътъ ще ее проияпТ.дч. съгдясн» .закона за пу: 

ГиичнитЬ.търпшс. .„и;, • ,
ЖедашщнгЪ да взеиатъ .учаотае въ търгътъ трТ.6 

на оферТвтЬ си да прТ.дставятъ въ общината нап къс 
но до 11 часа прЪди обЪдъ ин 26 того. като слщс- 
нрТ.яеоно се придружен, отъ спидЪтодства за честность, 
право способности, и редовия акт. съ които да удосто- 
нЬрява чс е вложил, нуждиии о иа сто . върху пред
приятието залигь.

3« търп.тъ въ схщий день слТ.дь разпечатвание 
офсртитЬ ще сс обявя переторожка

Пдаиътъ. описанието за постройката. посините 
условия, сметката и другите книжа по предприятията 

< сд. въ канцеларията иа общината, гдТ.то погатъ да ее. 
ниднтъ всеки ирнс&тствснъ деиъ а часъ.

н. Кмет-ъ: (Ишааи-в»

Секретарь: .1. Коларов»
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»
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Редакцията.1—2 ■-

Въ неделя 18 того, въ ц+ла Бълга
рин ще се произн+.джтъ избори за члено
ве на селскигЬ общини. Населението гл^- 

, да да постави на чело управлението на 
общините, хора честни и имотни, за запаз
ван ие интересите си. Обаче до сега где 
сл. избирани кандидатите на техъ! отго- 
карями никдде. Все ще се яви изъ сре
дата имъ, некой чорбаджия, който има ин- 
тересъ съ общината и за да избере, не
кой свой, който да му бжде слепо орджие 
въ рдката, ирибегва къмъ .други средст
ва. Б«тто влиятеленъ помежду население
то, скккза това, че раздава нари съ лих
ва 50 на сто. отива къмъ страната на пра-

Й* Ъ' В В С Т I I К
, ( *>±и и' >: ? 1Н <‘*9еобешвеината са 
ца се въ гр. Цал- 
'.рахъ .уа.*.1сса,и ед

ШШШШ <»»* щ
ЧНжРШ. са по-г е та а а съ но 

матфакъ,.съ дворово .чн,сто 
гъиокило 200 к.ч. а отъ нрш)ъ
Ш/м ,«%;„«/«« ой,,.,,,

* ЩМп,г<я$0т, <■* нцСпшврн Да.мптрооъ, браншн //- 
нагьо-шянъ, нмшъ а дере. За
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Огр. 2. БАЛЧИКЪ Брой 20.

за'кандидата на правителството'. И щомъ ! ваше Iражданите да учим вунатъ. Всички 
се избере правителствения кандидати, ода- | се затекоха а. семействата си, а п[ и дру- 
годарение на техните агитации между за- , гиг1. и ний отидохме. Но що да видим-].! 
рОбеното население и всичко почва длета- Които ел отишло рано. приб| али столове 
ва но неговото изкание, само за това, че ! И;, а останалите отоятъ прави. Гледни., 
властьта за услугитЬ му, върши всичко. | да се яви нЬкоя членка или комисарка за 
Тогава се питаме, где остава общинско- | да нанравитъ разпорежданис за столове, 
то самоуправление? Отговаряме, че такт.- никой се не явява. Общо иегодование огъ 
во нема. И ще видимъ въ деньтъ па из всички ирис*тствуюши Даже некой отт.

чорбаджии, агитиратч. за членките на настоятелството насядали на 
. своите кандидати и горко на оногова кой- столове никакъ се Н(' мърдаха или да ис- 
то даде билетъ противъ чорбаджийски кан- кап. извинение или иъкъ да намЬрятъ сто- 
дид^тъ. Той бива опропастен!, отъ чорба- лове. П.г1;дал. да прибират!. пари. Нашия 

* джията. Така щото и нъ тия' избори, ко- кмегь и той нриеластвуваше но и той сто
ико' не еж изразъ на избирателите, ще се еше хладнокръвно. с1,кашъ че ли него не 
ийбержтъ чорбаджийските кандидати, та 
с.гЬдъ това нека отиде некой бедняк-!, за 
работа. На него ще гледатъ съ лошо око, 
като го сметатъ че е опозиция на те.хъ 
и ще нротакаТъ работата му до где.то не 
отиде при некой чорбаджия да се оплаче.
И що ще видимъ. Чорбаджията засме.нъ 
дсу уши, отива въ кметството, за форма 
ще каже неколко думи и хайде се свър
шва на бедняка работата. Бедния ееля- 
]№нъ, следъ туй Ще отиде ири чорбадиш- 
ЙПу-катО'мисли, че той е причина за свър- 
йганкО работата му изказва му благодар- 
нШЙта си, а1 чорбаджията гордо, гордо 

>у каже, хайде си върви, че още е- 
дине1 Нжтъ като има избори да давашъ би- 
лЪШ за“моЙте хора. И това било общин
ско1 самоуправление.

го възмущаваше тъзи случка и не даде за- 
пов1;дъ да донесатъ н1.колко стола общин
ски II; исжтствукнците като гледаха, че 
нема да се яви нЬкой, взеха сандъци и 
газени тенекии, подложиха на госпожите 
си Намъ много ни стана чудно, даватъ 
обявление, но не правнтъ никакви приго
товления. а само ио единъ екенлоататор- 
ски начин!, гледатъ да скубитъ Г| аждани- 
чЧ. Такт.во г|)адинско увеселение въ Бъл
гария не става, то става въ „Патагонил.“ 
и то е достояние само на нея страна. Ни
какъв!. редъ нГ.маше при раздавание на 
спечелените предмети. Просто неразби- 
рошь. И настоятелството на дружеството 
безетеснение следъ лотарията извади ед
на кошница и единъ диско,съ, та продава
ше едни билетчета, написани за щастие 
и такива глупости, които излизатъ отъ ума 
на просветени г-жи-и г ци. -Снехъ, и общъ 
смехъ, Те не мислеха, че има и малки де
ца, които вземаха такива билети. Бехме 
очевидци копгго едно 3 годишно дете тег
ли единъ билетъ и колко се очудихйе съ 
съдържанието му, „да сбичашъ жена си.“ 
Това не е ли подигравка. Ний като се 
възмущаваме отъ дъното на душата си за 
разиграната комедия отъ страна на жен
ското дружество, не можемъ отъ да не 
скърбимъ. "е нашите дами съвсемъ я уда
рили па експлоататоретво и не мислятъ, 
че изъ помежду приежтетвующите се на
мираха и чужденци. Така е.*що ,не мо
жемъ да иростимъ нехайството на кмета 
ни. къйто беше длъженъ да помогне на 
др ужеството съ стЬлове й др.

Това нека поедужи за урокъ и за въ 
блдлще да не се разигрйватъ такива ко
медии, защото тука не е „Патагония.“

а. ч* •*
Въ тоя случай, ний канимъ избира

телите въ околията, да не слушатъ при
щевките на разни чорбаджии-експлоата- 
тори, а да даватъ билети за хора. които 
достойно ще представляват!, техните ин
тереси й пр&Дъ нищо нема да отстжпягь 
на такивато лихвари, а по закона ще вър- 
шатъ работите на своите избиратели. И 
това е тъкмо общинско самоуправление.

Й"ТУ С Т и IIКН «Т» ь •

Патагонско увеселение. Тукашното же
нско благотворително дружество? на 15-й 
тото, дйде1 градинско увеселение за въ по- 
лзй’ на сжщото. Въ 5 часа подиръ обедъ 
Сег тегли и лотарията, азавходъ вземаха 
пО 20 ет. То'не беше градинско увесе
ление, а подигравкг съ гражданите ни. 
Преди 10 дена, настоятелството, бе изда
де* обявление за ежтцата целъ и призова- Арменспий произволъ Ермепците сми-* *



В А Л: Ч И К ЪВрой 20.
лева Джин: авънковч. наналеонч 21.1^0. панг.ншо 21 44*11., ли- 
ра турена 24 лена Ьаикош. ьурсъ 2<» дена 74 ст. чд. ЯЬ. ут> 
правилника ан ЖищигЬ ттржищн на В&)>н. окражпе, има ду
ма Iа чичоТяннсъ >•»<- * 7?

гранти. които не са накърниха въ Турция 
а Гя. иариа ги остани на свобода. много 
го.гЬма конкуро:!иня приют, на еснафа ни. 
|»1. града ни има елит чех.шръ войто и 
ма 4 двоена. би.ть се оц-лаканъ н^ Анг 
диискид кенсу.гь въ Варна, като т>нсцп. 
иоддцникъ, че билъ об.ю.кенъ много ст. да
нъка Заннтие. а други е»ъ оплакали на Тур
ения. Ний просто се чудимт, и маИмъ, за 
ЩО нашето правителство търпи, конкурси-

• •
‘ •

ВАЛЧИШСКИ РАДЕВ. ПРИСТАВ^ 

ОБЯВЛЕНИЕ № ллн г.
Д ,'Тл

ИзвЪстниьмъ, че ма огнонанйе испъ^ццпл-, 
ний лис! -V *«•» и.1д» |еот. 4.П Валчи. Мйровий 
Гадин йъ полза на БиЛч. земл. каса .дн.тивъ Ди- 
митрь СтоЙноКт. Балчикт, за ЗЛИ л. ,|о и съглагрр 

1004—юаб оп. Гражданското сждищиш». 
ЦИЯТЯ НЯ такцктг чужди поданици* КОИТО | нодстно. гдЪдъ днукряткото чбннроднание кастрт 
нам ериха нрибфжише ВЪ Вългариа И не- ящето в-ь и Ба.Сшкъ. ше геае *1 дет. до 5 часа 
искатъ да нлапштъ «икакни ТСТобИ. а мТ. . "ОСЛ* млади I. ще продавам!. нъ канцеларията си

И! Гр. Балчик! . <*4гЬ |уН)11!Ит4 нсДчижими 
прииал.гйжгщи ..а д гьжника а именно:'

! Една ('жиш н*ь 2 уч на гр, балчикъ, «гь 
дворъ отъ '28 квадратни метра при съседи Ад- 
жемт. А II хи Син-ь Алиея!. Георги и Плть оце
нена 450 лева • ’*

чл. чл.

стнин еенафт. оенкнъ че Плаща много, но 
дава и войници.

'Ний канимъ правителството да 
0 доВДе мФрки и настои за мрфмахвание 
на тия чужди поданици, които но плашат, 
нищо, а ирфчагь и станат, причина да про
падне еснафа ни, като ги прати въ род- 
нитк имт. мФста, защото Турция отдавна 
ги амнистира.

Пуг.кмть пухове НЬкиц зл*н >мЪ|»епи дичи»кл*и, и у е

имоти

1М0ММ

. Няддянннието ше почне Отъ ■ , (ГЪнкаТа на- 
горЪ. Жел;ющкТ, да купил. гпрнйгй имоти мо
га гь да се ннянагь й-ь канцеларията къприежт- 
етиеоитЧ; пия и часове за ааддавапие' Ако въ про
дължение На 24 Ч1С1 оп, при< лжданието се ями 
М+.К1.Й и на пале А па сто. ородаж, га ще се про- 
Д-ЬЛЖИ още 24 часа с.гйдъ кой го срош. имота " 
се орисали ок,.цчателмо нърх? т.с.тЬдннй наднв. 

Гр* БаЛЧИК!.. IV юлий 1902 год. V ■ * ‘
2 —2 Сля Пристан!, п Недев-Ь.

ОБЯВЛЕНИЕ »759 
ИзвЧк гннамъ. че НЯ, основания

катъ и»ъ града но нд^гса ни уиа:в «ечел и V нтчииччл нил ги 
нК^. д-Ькарь г. Д-ръ Дрям.не и1.рни слухове. ужь г Д-ръ 
Дрянов», вхемйдь умстме' )м. «йипинийтб на (гЬстииха пи. 
^»йявпмаме на п л ниски гвяри. Тимт^ я» такикп работи
• аиунлть и се ;инимава1 ь .ъ сгр<>еви лджи аНипимПо. че г 
Д-р». Дрямовъ отъ оемовананието на а^тнпкв ни до диесг 
не *• взедъ иивакко участие нъ снисвамш го му, нищо не е 
писваль, мито има духовни и х--1Тери*дои пръски п. него, а 
се сиисиа <>гь ридчкторп му

II ит.1 Мг* г Балчишки гдаюнъ Г>»а|»ник1. д.» о» гоим ри на
• лКдующия ва 1!|кк*ъ: Изв^стеиъ ли е, че вь града има «ума 
чужди поданици, които рнботат!. при житнимагазин, об
ложени ли сж сь данък», ланатие и ако н«* е*, какво мигли 
ди нрави гь т4.хъ V

— Сжщо питаме г. Каварненгки кметь да ни отгово
ри: Защо но иапълмилъ чл 1 от»- нр < вил пика 
тържища вь Вмриенгкъто окр&жие? Защо нъир1ьи и 5 
•ггь гжщия иранинмкъ, ир^пвггтвува ма <Ъ«тан*-иото в» ка
нари а иосрЬдн. бв»ро н ги не допущя гь оир1(д^леното м1.с- 
то »а продава ние коли У Исиълмвва ЛИ чл чл. вв,39.41) отъ г*- 

. щия, спрямо ония гд.рп вци, коию нарушават», нрпнилника 
и колко до сега е глоби.«ъ ?

— Сжщо питаме Балчишки общ. кмет», защо не из- 
пьлнява чл. Яв отъ сжщин нр:1В1нникъ. До гега той нонскнлъ 
ли е сьд^йстнно ио чл. 41 оть правилника, или си иумни ог
лушки? Ний гледане всички нарушения и единь денк ще ги 
илброимъ подъ редъ.

— Оть гутьиъ на глог».. Въ един», отъ но нрЪдищнитЬ 
броеве 61 хм е мигали, че кмета ни, не постави самъ резолю
ции ва бумагит! сми —- секретари му Сега гой отиелъ тъзи 
работа отъ него и е възложияъ на лети си галено го дете 
Жечегь. П това го върши отъ много учение. Горко ла гра
да ни, че ииаме тякъвъ-ученъ кметъ

ще

испълнитед.
Л& 327Б издаден ь оп. Балчяш. Милови 

Балч, аемлед. каса протикъ 
Тншн Петков ь огь сено Ек|н*ме па 200 лева и др. 
и <•! гласно чл. чл 1и04 Ю25 огь Г|.ажданско-
10 ('лдоороиаводство, днук|1атмото публикуваше 
настоящето иг в. .Балчик!.* ше продължи 3! деш 
до Ь часа пос.гК нладоЪ ще пролавам-ь въ кац
не ларията си сл-ЬдунмцигЪ недгижиии имоти прй- 
надл на дл . жн, а именно:

1 нива чукурук-ь 10,3 д. 2 нива сакаръ 
пс 9.4 д 3 лозе канал гьолъ 1,8 д. 4

1ИСТ1. II.

Глднм въ полян на

и житнмт1.

те
лове кан-

гьолъ 8 д. имота се намира въ землището на 
село Екрене.

Нвддаваниеш ще почне итъ оц11Нката ва то
р-й. ЖелающигЬ да куннтъ горнитЪ имотЬ но- 

каицеларинта въ пряедт*- 
ственитй дни и часове за наддаваше Ако въ про
дължение на 24 часа отъ прясАжданяето'се яй* 
нЬкой и наддаде 5 на сто, проданьта ще се ирб- 
дължи още 24 часа, слЪдъ който ■ рокъ имота 
ще се при<*жди окончателно върху послЬдний 

гр. Балчикъ, 21 юлий 1902 г. 
Сжд Пристант: Н Недевъ.

ОБЯВЛЕНИЕ № 3761
И.чг1;стнв.1М>. че на

лл
. I! .:**•!*

глть да се яинватъ въ

Б 0 Р С А. наддавачъ.
.2-2

!
11р*Ьвъ изтеклата педГла са с.1*Ьзли и продал,-и* пра 

тукашната борса сл+.дуипшт* видове храни и коля: 7 тиго 
аимннва 258 коля но 9 30 л. еркдмьо. 47 — жито ч 90 л 311 

• —чаения), 5.50 л 6 — оаЬсъ 4 80 л. 10 тогп; 292 — зиинн 
ца 9 20 ср4дпьп, 6о — жито 9.90 л 401 —ачемакъ 5 «6 л. 
1 — ръ*1, 8 л. н 12 —оя-Ьсъ 4 80 л 12 того: 368 — анмни- 
«а 9.20 л 79 — жито 9 90 л. 407 — яченихт 5(10 1спя. I — 
ръж» 7.8о л.: 16 — о.сЬсъ 4 8! л 4 — С.-ьг пи* кг. 17 л**ка 
13 тото:.307 ;— аияннда 9 26 л 38 — жито 9 85 л 247 — я- 
чеиниъ 5.50 л. 2 — ръжч. 7.40 л, 14 — .габег 4.90 л. 2 - хар 
далъ 6 20 .1. 4 - ЯоЯъ 1с0 хг. 16 40 л. 14 того: :4о7 — аим 
нива 9.20 л. 87 —жито 10.15 л. 593 - ячемнкъ 5 60 л. 21 - 
|.вйс* 6.20 л. 1 —хардалч. 4 л. 4 — ГмиЯ НЮ кг 16 л. 1(1 то
то: 409 заицца 9 л. 73 — жито |о,2о л. 404 ячеиикъ 5,60 л 
Л—рмх*|. 7,4и л 16— овксъ 5 30 л. 11 — ооЛ ь 100 кг. Ю.2о

■сновапнс ненълнитол- 
н 1й лиегь Ае 4028 издаденъ отъ Балч. МировнЙ 
Слдин нъ 110.1.ча на Балч землед. каса плютия!!' 
Никола Симешк-въ ьть син. суюч, за 1772 лева 

чл. 1001—||*25 оть Гражданско-съгласно чл.
ТО Съдопроизводство, СЛЪД!. дсукрнтиото публп- 
куиание настоящото В1 в ..Бдчикъ“ ще продъл
жи 31 деиь до Л часа послЪ олсднЪ ще прода- 

вь канцеларията си с.гЬдующигЬ недвижи
ми имоти принадл-Ьж 1ЩИ ни д,- ъжника а именно:
нам ь
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дищ *т»«- т 4 <П) ■
■ варило?V тъ кашлжу • />р> чниАТн « ■*•- 

1дн « Моръ гм #дн» гт»* 'Ч * *•«.« I «• «(«•»»
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V. * «И|т *Ч гм
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11*11* ИиЬ >Ввяв» яя яг■Тч ччг »•
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№*!■> «крв; «яяекдммЯ яи

Ш>1*м
•е* те» гДЖяъ Л0у*цтгштгч

зг-\
*Я%лу ВмМВ» *•*|ИВ

М'V в »*дя 1**2 *»*д
г«»» И 14м»

П» Ш
I* » еАД <4

>ЬМЬ.(4ЛН1, М 174* р*ня> *|» • тряИГТВВ 2 ЛИ
*вдв «*п •*.* д 4* 4

41 * 4
•ДЧ 49 А 7

ИиМ I
•е» Л4 4*М «а* м«" еггу Кя • ■ Ия*».

ЯН К" 4*1 Ж«- яп |4>|ЯМ -
IV Л»»ЯЯ* 1 ||ир»М • * • НИИн^ЯМ ». 41 Д. л дд> 

|'М*М»' Ч «М
ИД* 1Ш>, Мк11 *»| «|>4!» .4
Ш в» ш А*ПМи <чг П(» ч 41

И* М *Ъ,

* с, и» п
миввв 4*9

и «, и
»“ •* —

$»*I* I <щп В1ЯЖ% МДя4 Я*Р 1Ц« ь • »
1Г» *»•*'«М. е.»%4» >■1

>ет*Л Ж» 11ПЯ— Т4 ДИ М«»ч
• . ДН •

»;*
|»» *'• 4 «ре I к*кДИ

И Не«*
гг>. туЕ. А»#

Кйгтмя*! Кар«Ш*<А К. *н|ммм.я.
I

*я я> * I иии— Ат и
14•им*. I! (1ммиом** '* • Л I и* §..**«»* •г\IГИ

«*»»>• • ИДД4И-М* 4К«м(ям• V
<<•** *4 ЧИГИ. >1||Ъ►и. •*ГЬ и«кнм<* Ини»о ИМ* Я*.

1»Я|Ж ДП >)МГк
ПУ "4,|П *1 иннеи)««П *• .ЦЧНД1ГМГ4 ДД <*

1д* ИмИГХМХк. И Нр*м«41 !|Д4 * * • н* 4гтмгИмгЕ дим * • ». >фее- 
'№ «нцпипе ни <4 »Г4 Я| «ЛДМ1 

I 1Г» I »• ИМ »• •МШЖПм(4 м4 ■ мшм 4
■ миг *4 име*, ед4Д4

а <И“>
*>1 < |ЯЯ1 к тячц 

*УрЧ *«« )кммм
М>И*«Г1 

им * к Я- И 4**1
Д

Кн > • н«нд< Шля* *к — *дя 
' * »■ МгдягДчи! « |*М»*ММя»»«. Я1 Л1>

ддидмч*
||> ((М.1ЧИК к «I »* **• ■ Я‘- •

Сдд Пдядггмяк II !Ьигя> 
• »4кНН.Ш1ИГ. .44 1747

4.1 м НЯМ и• т
№ 1'Д,

»-1

Мм4с* I»».»1И»
м» & ЯК* и**Л»мгт% я. .4 4*71 . .Д-Д.Я. ОТ. Ямдм Мя^ииЯ

и ет (Д4дриар4 «Садим ■% тим па Л • *м «Кг м* к с ям «*дн* 
гид Лдм Лний, «е» ггимчяд. и• *»>

V И* :€К)4 НЯЙ <егк Г(пИииИк »>*и< 
•деня- • <4д> т

4»нм 4,7 д «I• ог 4вп«п дмрдя Ш 4 44 4 4
дум» 11|4 

« 4 7
|»к Ао* 41 1 I |

«ЦИ ММ 4 4 11 
игь гяу»Ч ДИЙ (Тав отдиду

И» и у* ДВМ1 * дммдуи». и Д 4
*|41 ДВИЬ де 4 чвеа иигдй мядий.

14, . <4* * «чия <4 1»я»
1Д4ЙМВМ1В ЯВ Д«к*ИЯ*н «III

И» д 2 ЯН
•у (в«« 7.9 а 4

ГВМВМГ»" мп И д 4
пра В(м Ги 11 дг« 

П агИ*а«м*1« Гтивчдиерк. • в

I ДАМ ГВ|< 
«Я-Я» ^«1

•т
•в з д з 
.м|>ъ 3,4 д 4

идгк 9,4 д 7
|>4 Жи
гдп и

ТИ ИВ 14
■Ю I дява ДГМ(Я1

Ми г*
р9 Же
ГАГ». ДН «•

|Г% да вум 
г*> м»

IV
1Д4ВДР 4в4мниЯ в

Д1ДДМ1 *
ВМГ мг оуя** А4М

диуинти Вк 11|ЯГ * Т-
Ам> «V Я|»>

«>Гк 11|ИМ ядиемеш св
21 «п.а

тфлШи «к|Л»
V *1 »кМ4 1*« Л .

: II »а*т

вв 24Д1
Усг

I АД. I2-2ОИМ- 21 чвсв, ед4д> пейте чячгк аа»Ир°ДЧ
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\ II. I■ч.
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X ,,Р

. ’ 'в*. БАЛЧИКЪ• :
1I» I I

® • • • •* • 4

Г
и • IV

НК*АЛИ< ИШ.»ШМИЧК1Л» М^ТНИГЪ!■ * •**■«*» »

Едамь *♦«« 5 С1

—Ремито** (■ Р
1 /- И

Ч1ИИПИИМ1Н111М1ММЖН1/
ж •
X т/щ* ' >4- <.■§ •Ж \ л — 4Л *

—< »*/*• 1Л—

о.и1к\, д«*го■
ь<п в»а 4

» . Л «►*>• «►г
* • '^К« (Чима»

д*«мго вр%* 1 11«<Щ»1ИМ« ПЯ /яЯянин N и/ч»- •
Но *л!п ДМ*То Им И* Я«И>.«И. «М> «(!■ Г* а* ег- •

. Ш1« I? лвагу<<*.1Я /-« < ГЯ» • МШ«1
гм*. ■ я«| и

* »1 пол, И шм* •* МГ*.! ,1‘М. Гп^ммн. 
!»>••••» я» («|>п >*и > а «а бммдмгд аа аидагрмаасв «гг> 

а огд **А ярми наяат*
*ЖШММГННИММИНМММ> Vица-

ХР ОШ1К А М Ь С Т Н И
■е

На Авгуетд I.» .Чда* арата аа 
Ли «II » града аа аула Тц»

I омцвт% подСи тматя ига ааааагма* «ма 
чатедро аамалеова. ДИМ» гт. гаиргдд яур-
■-а аа Аамдаг*. сарЪда яуаушдмагто аа хра 
ма Него лама блато 21М» дидя аааааа .та 

воин. до 2 «аса аодард иААяч. рая 
ма свира Ка*та аа

мОвАдд аападсома да ос алт а а .ш Д) Л • 
рТ~ ви гдрювмвт* ог&алаагъ вигддаевмс- 

лаиоа%д|.та ау Налети 1мп аа ма- 
ЛШ яааоИдьтя, ма •«чюаамар и. 40 ята

На 24 т а 
аа аа, адаша ага О ата

л.г тчада
Т«1 гдтуна ек Ила да ароучм. 
Чгриоаоргд* «амМрбв 
оааам* аа аа. . Ькдгяргде Омям,* Г вк 
Нггяоак аммадата го

Чсраоаорскл 6р4гд. «п Турсаата грм
ау ата гугд 

«а нше вйлг
якмк Ка-

/ТК1

«
до Ровкмедата 
И» «мО^Уркгм
аараа X «умират чига а гНлу 
амшигк ««та арапа!аавгти ау гл града аа. 
•о#те вйгмат. «е лкдго

« градааар* Гормммк. да търгагк
Д рт Кърмеаа аа г-.пя«вагигга ма Л 
да Иаммаогогъ. да ег

го

прани шила ла а и тиитХ макари ад Нарм 
одрахме а ад. Уб отг калим* да град. «6 
щама. си даем аа се гл вддааиети аа ткр-

ааамм: Ота-

>«ящгг* т. *. аааадеона и ег 1лм ма при
лааачвтк <гп. 20.У0 гт Нк тиа сдучаЯ.
двата на бам блааарамтч «г ш> а .ж< да 
прокара мдик.1н«‘имт> ма дааиИддга са. 
<!юр«дд досегашната и рак ти да. аг4км до 
йрл<гдн4стт иь чоаАп. гь гдучай ма Лдаив-

■адатд «п, аего ка
то гтара ираатеда. мо ат ге нааДрада а 
мЛ*и вл грм та 1гг;тгт сд4д\ т4п 
1ошг !«■ и се д|««а а гостамачара в* о- 
«•адал. чт го гдреадл. . гдвал чт.юмйаг* *— 
дадгат иягдАхдашт ао аииааш<етд1 По
нита IV 1>драт.
ц,ияад> чамоииагт). иттоиоу хак А

ранас дам оггаикатм см. »гд машнм дат-гь 
прани см огдушда и арогьджаиа и тм 
на даетекмя сто.гь. Куаъ дадонм марйде-

<мс-I д
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■Агтмяка П« «жда. К, да — «атиот професора аг юда ржтА 
ег Аагпмг ап\> «ас*. ап п .*дам», «акт» 
ваот чдемове гт. аянмгтА вадя Ами) аа 
тсдсгеятяя,*двв ег гр»Лм чада* дочемв *» п
куртка яад ту +н» паяка а ---- аИп ( шаиг га -гкрамг» афера НаЙ
„ирогто * А п ма*ч. давете. «ми* гллжгг ' че лввк .*тг р> 1акт»рятг| «
и човАка вгагр»» ям «ЛдАклото ! гал аа пвп чяаоваагк ус.юам», а

На 2'* .-км*в1 а- агалаа «Яат. «*тг ваша* рг цо*^ Там ай' рече да аааагъ
|и»>ич секретаря аа «мц> гарван»» дь г равана ег мдмеувв.
Цаки*») Нм1|ию мцмиает» и е с«|м» «ччча 
мо сг дгр» а|.|>м «..ат», ваа п .*» шават* 
нпосигмно йдаявраи*гт*. аа учтива аа 
каетг До кодкото вождцм да ватчиак,
Идая < *<**»» мг амчатп «*п- кай ш 
дктурата <-в Ива «а *аег

Смвмпн «а ата Ни. ч»* ма й в 7

китката Гарант*! Нада— вмети
пцуче оЛч^мада (таяягг вшавскатя «Аидм- 

аа а . (ааа. маг.* ао «*•

Нй П е* "рий. гва ре гактиу» 
чгт* ■ у^мпааоту а» ауодакувммт» ма ааг 
а» п Л\тт П I «г %№ 4ИИЧВ Нт 
««*••*»• маг •удм»! ГЛ «оуиц ак*> «вата «и - 
гамата «> пуошкуамйгА а май да 
им е, ю< « елши* ада ма Щг

Я* *-•*►• »•* *а ГюЛякимП. ма «ггг 
П» Д«/м»вл авгга в*г ввте.югеи»- 

Ж* |1л \Аа нит, «% смит» пик

ав(уггк. се Пиггоа гг црп по итааг*».д 
СТмоТо. .4а рйкоао 1*1М мМ»К ^ц|мп-«ч г 
I*. Кьооеаг, веп^рмтюреЯП т1«др» \ чвгг». 
пра Русенското деадг дАдчееко уча»м*м*‘ 
Курса бал дойр* ввс1тнп, т> см*»» «п 
гражлама а мат»* тег«*мтма д».ра а иАков сят
ПЯ »ЧВТ»*1В |(« геДаТ* В1|М«ДВ< »«< ге Мм
вАрап даямт»*р« «чнчквв «ора ао мявАрм.. 
<в»радк уем темата ра.*т* (врмАирамме Х|«а 
яат! и вгршядЛага>. аг га *<>г ш и по в». 
сАтятг

МВЯ г
(ягастав, «пхммл г, ада п агАаи от- 
м.чюнв. > >м*шг| м»м!раам>ч, гроавмштА 
шаи «терк., ап.. >р*д» «а (тил вогтр».

• ег» .«.■ жития гряД } >аам «*г вл» 
И т»нм » ш\. ша « гр. ,\НуИ ап 

ит, а»> аь актата дувм «в» гу, който 
*г гг а «вас оп. аякдам >*гшч < порАдг 
кла го мм »г .'к. ^.щдил, рамки иггА «вгтл 
ш1п да мокря.- от», а» аг.-яяг! а»> Л*»д- 
вгта (щг% »«ипп ага» \ва ако

ааа
*я.

итямов^дгтвото вакарт. ч*> с сдамк 
«ГД втор»атг»мм-вааП .^у»аг.1Я аа дгв1«*д|- 
двито. който мамим стчпчааа». вра т»я шал ваого г^гма кагг» а й шра* »«ш* поя 

■ Аимта »*а»»яа отк • «I *иг в.« аа шцдг] 
От« олмкаг) маха Тука г «кп<1* да от 
1'Нигавп * г Ап!» Абкиимп, сд

* гт»ч» кат» шп

ч вмт1 усдоава. едва да ».»*»■ да арагкраг 
да мдк иочят» да», «аматвг а ар1драма а»> 
п>й яг «<»аи- да д<»мяса «*4ямк |*к»дч. а**# 
то може да Жтсдума о^.ра в»мй<>|м1 ■»•'»* 
(«•т> аа дртЛиат! дгв.и* »й ща (оааюватй 

а айматм ао маяк »п дедд ма дг«) 
вгй ао а*»'м* сг гци-мтъ а и * гндАаа цДаа 
вяап Гума армагтя а кьрджадма от\ тур- 
око ялвагь но аашаа «раМ а е» дамяаа 

сч прАкуакатк ма кокошка а а*ма 
Та « вр1«с аочт. сори.ммо кяяалямг да се 
оАграк- аа атяасвьдгтмито. врАвасто а яуж 

- дагА а т.»аа ще ваиряамп.. мо «>«** иоат- 
гиодг а който во рамо ст да.юаа 

На • .А

«адаш акта ао 
В кат» .мКк» чг% мама* кмет» И Хр. 
ЦЬораам»-ка

Хаа и аа твла- кяттв, а 
Чв аа М--ГОЙ1КЯГД Дш^мгаш1. к<нгт» вммг 
га уаАатг аг гама вдА.. г да ват» а т 
ядамигк »*»« атА яу дА м. касти

ожв'К агагардиг « вргммда вАгтмм 
ка ма На гоаа а»- кажгяг, чг к.ча*о <арАд
ат —тшт—нж ау. аАстаяка аа Лр»"*че
юг аг »рада едва 40 яАоматя. (Ч 
яат адмрашаммит«> аа мг«и. ар*ствмка ма 
гг уаАга-м гг 12»* аСюмага. Гиркма аг как
ао ао южонаг ядаадаадг Жал да по оп 
<а*яш1.' Г<мм«.дам. кмете' а гума мита 
ката 1Ам мира и каагкг Гг врАме аАет 
мака аа «и- впи» отг те^»- гг |у<Иигг 
-юда да гч» «-гета. р*х«.ар4те да.

На ар«ад*л«йааъ П I . Ама 
ПрАдд дд *1ис адкАди аг ■««аа>А аа

* Иг 7 ЛроК ма вА- 
отнакт 14а. мг.»^ща;аг»*. «г яАжду ре.д*к 

ч тора им в I 'ллиб. щ>мт«ш\ аяа.м> яАкак 
ао см г»1 шшеияе е н» аУ|»*и. Такт ад. гг
глави ни.' воже м я«а оки.»» редактора 
тА аа вАегиика 14а. НааАря»» 1 едакт.^а- 
тА 14а. ек ивяира.>и кг нар»*таот«. ив «а 
лаковагд двга м а едва вош» !1н-д» . мца 
тв яи»го на кАего са кадиа .Келнаям 1. 
срали «рде. веодсмугг яуядарг дгрг.* аа 
6г.пт|р.'КИ прАведеиа „Кдегкмт* г дА»* в»- 
стига, иака.|а вргеио.“ Тт-кв»» и редакт»»

о

• и1ко1 дд оадаваага сг чуадд пата аа* 
чяяг тв да §1д|« гура** ЦИ» ■* сдр
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«М1И »«*»• 3* и
• «ат мсамк
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Гад. I Калт, 2» Сеягяявра! 1902 год

БАЛЧРЪ
2'. д яр ц"ъ Iиь па Ю ст     ь : ,. • ,шп БРОЙ ю ст.

--
г

ф

\

31 За• : *!Ш11
. . 4

Зш 4 »к*г«к ... 3
На■ гграя. II дум 10 ст. 
На IV страи. аа душа & ст.

Приел
На III а IV стр. \м 2 сш.

ва душа.

всичио
що се отнася ао вестника

3* • : СЕ Ж32Р12Ц ДО РЕДИТЦ ЯТА. :
За . &
За 4 *кг91 - 4

2
ЦШ1ШШ спииввта. която ш врЬве що нн до- а гЬхнггГ. редове сгъстяха, още по^ 

вагатъ да всачко. що ноже да янте вече членовете ва Макндоно-Одраа- 
регтва вЪетввка. ското Дружество, конто заедно съ

Нъ отхкла „хронака*. ще отб4 учсннцнтЪ стигнаха до черква съ 
лязваяе. всички кожни н отъ общъ яузикя а вд Ьлох.ч вътрЪ съ знаяето. 
иритеръ събития. вроиашесгвня в Тукъ негово ('иягоговУйяство, снкще- 
случкявзъ нашия -бщсствсвъ жизо.ъ. нвкъ Свбундхяеиъ, държа една ир*- 
Въ «собевъ огдЪгь ще явяване за красна ркчь за цфдьта в значението 
положението въ Македония я наке 
донското движение. Ще даване ста- 
тва и водлвегинци съ лятературеяъ 
в етовангкв харзкт 
■ктв» значение.

Г-С* |олркв Ц Дашчева
« ■ в

Г нъ 4тяиаса раси те*а

на нраздняка.

За нъжъ правителствения* дввгь.
С.тЬдъ ту* всички черковняци съ 

отношение на шествие тръгнаха за а ющада до 
шиатшческят! в обществения въ- пушнигелегвенни й довъ. Провлечено

жално засвиря вуза ката и червеното 
ще га произнася че. И ваке донско знаве се рааяк в заодямце 

••тдававе вс«.ки»\ заслуженото отъ вятъра . . . Крил. — влатътъ, 
н сирят-длявото безъ граха. бел трауръ — кордЪдатя. ето що говореха

тЪзн два врЪдиета. И каква друга 
но тифгтяа еяблеиа за Македонеца 
— робь I Паун!ваше всЪкив) това 
кърваво знаве, че въ .Млкед.шжя

ттТТт
отъ общо нлнГ

се увкля-
влванве.«ж» нлголД !

■ лонвлиевтвата и ггойв»и-тъ Отъ ввдвяцявта
«въ 3 жъ о-вгеа г* У вида |ТЪ

крьнъ се ме, черно се носи: 
Македония крьвъ ще дл се ме, черно 
ще трЪбва да се нося. та да се ЙЛ- 
сатъ нсригнгТ. робски. КхдУто сж 

На 10 тозн вЪегяъ. н Гничнш- случеше нТ.кой турчянъ нзъ улицата 
касти въ я!за сят! гражданя, както въ цЪла Въл- нлн орЪдъ нТ.кой дв>генъ. гой плахо 

•бгтивпел- гаряа. отв|олн>ваха 2-> годишнината нлглЪхдаше щ оодъ

че въ25 гн, •та втъ-лДдаштЪ
миртата ва Шявяа въ г. Ьаячяяъ. \1В

II ва
ОКО чияя

111 ри*: «гъ геройската зашнга на Шапка ояжшеямл Спираш, | дгзгпм -ирч.зя 
въ- нркзъ 18л« готви. отъ бългврскятЪ горкнтЪ. взъ кюшетата онурлавушеня 

«е» жп ■1я|я I ояълчеящя я Руски войници. Тозн валннчаха . . Колко аиикн бУ,ха,
г | стар— двяяскя пралдннкъ. който ще гуляя сконфузена . . . 

трййва за се бжде гордогтъ. честк в глава за

сейвр—в
V•п ъпя.

я

яла зя гв българяла, който ще служа за прн-
»*ра в ва грядущето но- :1а здравяето н дългоденотваето 

се отярдкиву ва н въ Гничнгь. на Н Ц. Мосмесящ» Лларсжяй яняп 
вр» гъ агдяктзкяш) в тържествеяно. както Е Н И. Вемпепшт /'у сия цяр* се 

»ъ Волипиаае. като ва него: велнкъ я извърши иолебенъ н волосвДтъ. отъ 
вкъ вгкварпдеяъ аразлнякъ. Съ това се свЪщеника Сабуяджаевъ, в директора 

носаза оре. че гражданвгЪ ва Ьал- ва III класното училище г нъ Лпбо- 
чякъ достойно шляп. дж цЪаятъ за- яврека. каза рЪчь относягелно празд- 
слуглтЪ ва заивтпанитЪ ва своето Ивка. нъ която но обстонтелстленно 
•печеет»» н увЪатъ да яочятатъ гЪх- ояяса начина на геройската Шян- 

вавЪтъ. | че века защита. .4“ ляЯе Пои *> ю

се от

■В I.

■ СЪ

се увгД.
тъй пасъ 2 ояна «я ярвлйнрвали оСеоинепмеж пяВъе ямиящяя Слей Сяеефяшжа Пишршя, 

•л1лъ литургията в ваше вана- завърши той н една урн!!!
душнтЪ на ши- всячса пряехтгтвувмцн. Налраая ее 

бойвито ноле внншн. Ива- аествяе сетне ж<~ улвяятк, повър
ни вече отъ както наха еж на (ик, >а алотнадъ н ее

■ хаза за
е

♦
нрфзъ това сезовъ. яза граха нЪколко добра хорадрявв—я*ъ друга
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Увеселение и осветление. кои.о слкдл. ярки-- ге пединявагь еъ | Мнтигтерстноти ни Общественитк Сгради 
Ч&черьта градската градина, цра- I Р»^'йи»ци и оиустоии*.ата стрж- | И ир. и да наираин аналитика* *акк

вите.ктненнигЬ учреждения, оГмцин. |'*т* Турчина саии 1-дво ипже да прави. ! 
управление, частните жилища и дю- " ИЯ1ГЬ " кг|'4110 ще 
г«ииП; ца около бидоха осветлени, д,’л,к' 
раскошно ст, пъстри <|>енерн и свещи.
Посетители пълнеха градината, ка

нения по новин иданъ ва гррда, по 
върви | оплакванията ва некой ваши гражданя. 

Между другите, работи, далъ мнение, да 
се премести борсата на горния край ва 
града, д»тъ гдкто проектирате да се ва-• Реформи * вече съ двА притурки до сете 

Д+.То СИИр+.ШС Яуликата И се пускаха ; написани СТ. червено мастило1опогЬстяка. 
ракети, а СД^ДЪ ^ часътъ ласвири на че ц|;ля~ югозапад»»* Македййия Ц 
ОСВ+.ТСНИЙ илощадъ. КЛДкто се за- Това потвърждавате още иб>дииъ
вт»рте го.тЬмо хоро. Приятна картина най положителен». иачинъ, кавто рапор- 
и въодушевление се заб&гЬаюше. УвТ. ти, ь На цоно.и.е, >»й сащо и ч^ждме
селението трая до 12 часът!» прТ^гь вестници. Въстанието се раководи оте 
нощьта. Туй Гммие много ла Ьалчикь. 
той се огернян.

Нъстанне п Макеион НАпн икъ

прави вто|ю шосе за слиза пие ва пъл
ните кола. Да видимъ нашите просве
тени спиртници, какво ще направите. 
Но тр&бва да знмятъ, че праздните вола 
ще минавате прЪ.о, чаршияга и ще мо- 
гате свободно да пазарувате от», еснафа, 
който По причина ка сегашното борсово 
здание отпаднаха.

въста-

мнкедопеца запасния иолкоиникъ Янконъ.
Той испраща едно създание изъ Маке
дония. съ к(*ею приканва македонцигЬ, 
които живеят». иъ странство, да се при ни идищъ оте Варна, народния ни нр!»д-
текъте на помощь на с»м*ето отечество. • ста китель, г. Пасаренъ. който на слА-
Нъ< тание иг.а въ : Витолсво, Костургво, дующия день «амина за с. Сюлюмаилжкъ,
.1еринсво, Струте, Ьоденско, Охрид», и вкроятно та дава пя избирателите ся ...
ир. ЖелЬзнигк паница са развалени оте отчете. 
въстаниците на три мАсла. телеграфните 

Понижението е

— Нн 22 то го пристигна въ града

X Р 0 Н И К А.
Партийна ергъща на .тС*рч.тпт въ 

София По инициатива» а нн иЬколко 
видни либерали изъ Парна, този мАсец-ь 
въ столицата се състоя партийна среща 
на 35-ма огь най вид вит I; членове на 
либералната партия изъ цАла Г»».лгария. 
Те са имали три дена заседание, въ 
които са разисквали върху положението и 
нуждитк на гнойта партия Въ резултнте 
на туй, взели са репи мил. въ които осаж- 
датъ иинииницмтЬ за разцки.1ение10 нагази 
партии ; пе признавате никакво разце
пление ; апелирате към ь всички привър
женици на партията да се сплотите, за 
да се запази «минстьото на тази партия; 
изказали

— Купена аптека. Нашия добъръ 
гражданинь, г. Аганасъ Иасилевь, който 
Преди 2 готнни свърши яигекарството въ 
Русия, е купилъ аптеката на г. Ив. До- 
б;и>кски. Пое «Адпий замина за София, да 
ускори орехи ьрление го на концесията 
върху Паси дена. Пожелаваме добъргЧс- 
пехъ на г. Василева.

МНОГОжици екдеани. 
тежко. Вижда се вече, че българи гЬ въ 
Македония са рошили гь пражие въ 
рака да потърсите своите нравдипи.

Имат». думата македонците — бъл
гари, които жниАягь изъ нънъ Македония.

('канчалъ мн>жчч Овама видни нам 
кончета. На 10 тото, косато сесията на

— Нащнпиъ проопьтени даскали изъВарите.ий Окр Съвете е бмла открита
одъ г. Варненский Окр. Управители, II. околията, завчера на 15 топ», котето 
Станчевъ, между него и Балчишкия нн- Д-пжни да се намерите ио местата
родемъ иредста» идель. г. 1еорп» Паса- си м «тпрязгнунате тържествата тъй каито

подобава. <к*вкнъ това да разправяте нарот., е станало саарвяние. 1'азм кпени 
биле шюго мръсни думи. а особени») оте населението и учениците, значението на

празднина, тк тогава додоха въ града, 
защото не са го виж|а.!И скоро. Но то

са желание са свикван вето
страна на Управик-ля Сганчо руснака, 
гдкто човка» да не в1»рна че такива думи
щг ки-Ьшп. ОП устат» на Уирвгатель. « »що <№тат. неп. хем. Т»

са пр«»ти>гь патриотическото гтзнитание 
ьь иарода. Обаче тоеа е нрогивъ :такона, 
а те ако не искате да го изпълнявате, 

1>п.1- ИгКА си ла гмъ оставки» I, и тогава да 
продатетъ го.гЬми философия, па ще 1Ш

на конгрес», оте своите съмишленици и 
ир. Пожелаваме имъ усп1\ъ! Ш.кн не 
забравяте при туй, че котето нАкои оте
техните ирив»рженицн, им» съобщавате, Между мвого «икина е 
че некои техни котители въ провипцимта блше т ти Пасч/хнл, който ми шиу

щНеказалд.:

виан- краката и рл.ц/ьтн,. за >а те «лвървите въ ицръбь ка партията и при 
едно надание ще имъ нзи!.нят»-, да нер бе;я* наройенъ пррьостанителъ опи

чнкг*. Този скандалI. се огдава само .за 
той», чв ггЗБптфсм.. - *— наиракияг вс чкн «петни-. Ний обръщане
.» ирЬл. Ьд»те.1.к.т. в1.ето. Станчо рус енинаинето нн Инспектора, ла испълняв» 
цака, тия думи ги някакви, въ момента, строго дякона въ такива случая. А .та

такива емн-цолви отсатстния на даскалите

и па- краа ще кажемъ, 
че само съединението нрави ситата.
вате такигато.

Маркачжачтн, — оелдеии. И това
чудновато дкдо се ..........а. Софилский лрЯ1СГИ,„Ж1 „««ита. бея.
Окр. Садъ е .«..нлъ в-ячки обвиняеми: ^ м Ч(, Н(.,(, „н11
Гарибовъ и Шяхиааовъ като фалишф»- | зявЬдеН(, . ь.„, ,яг |,а| набирате.», ио «« ™ обаждаме поименно, 
кат ори но- на 10 щдииинъ строг». г».м- 
ниченъ затвор», нъ окови. Пипасния ка- ' 
питанъ ПуОевскн като помощник», на 4 
години, Гапунджиевъ и Таяевъ като ра- 
сностра»:и1ели на марки г I. по на 10 го
дини, тоже въ окови. Освен» това на
казание, обвиняемите се -есцждать да 
аа»иатяте солидарно загубата, която нри-

социалисти, редовно ще елкдимъ и

обвинението му. въ качество на чивон- 
никъ згнгнраннг въпреки закона. По тоа 
случай има думата г. 11{к»ку|и>ра при 
Иарнен. Окр. ( кдъ.

оа нредсе 1нтел. на съвЬта е езбранъ 
едно мдадо момче, което обича да си »•- 
сукна мустаците и е родомъ огь с. Же
равна,! историческа гъ своите тейди. ^1а 
(чкрпарь е мзбранъ т. Александрзг* Т»е 
доронъ изъ гр. Добричъ. 
стото си и за рос-ъоНйенъ сд ставъ Г. г. 
Михаилт Жековъ и Яни Дяпковъ.

— 11а мамини. 1Ь*риди въстанието 
въ Македония изъ Ггьлгарич се започвате 
митиши. ма м* доми - одрински гЬ дружества, 
усилвате своята деятелиосгь а нашия 
»радъ? А нашето Македонско дружество?

— Тукашните Македонци. Поло
жението въ Македония е повече оте тежко. 
II всккой съзнава, че е нуждна под
ирена, че тркбва номощь на онази страна. 
Надость и въодутев.1ение обхващате чо
век?, като гледа отъ една страна, че 
дояде време да се смъкне робския хо
мота отъ македонеца, ала съмнителна 
надежда и я»ъ непълна, кат»» погледне, 
че македонците, гЪзн които най вапредъ 
требва да се притекъте на помощи ва 
своите угнетени братия, майки и бащи 
— престъпно пас у пате съ исключенне 
на едно съвсемъ ничтожно менгаество. 
Македонската емм1рация се е свила, като 
охлюнъ в-ъ черупка, пази си течем мека и 
гледа да не си развали нЬкакъ спокой
ствието . . . Непростимо! Попе тугъ, въ 
Бвлчвгъ е тъй, та друпде кой знае —

чинили са на държавното съкровище 
оте 200000 лева. Затворени ся всичките 
въ «Черната джамия“ . . ., на хладио. 
Както се вижда наказанието не е малко, 
но за това нъкъ справедливо, защото въ 
ннсъ мнозина големци хеитенъ раснасано 
вървятъ и ни най ма.,ко се боятъ оте 
законите. -1-.

тъмно на ме-

лестн И.
Държавния вп>гшнмкъ публикува за

кова, съ койго се осв«и'юждаватъ младе 
житЬ мюслюмани оте иоенинта тегоба. 
Този зашшъ е твърде на место, защото 
фанатизма на турчина, ие може да му 
позволи да баде гой искренъ и вЪренъ 
ва българското отечество. Съ този за- 
конъ се отвииа нъвможностьта оте че
стите бегетва отъ войската на такмвато, -

Лични. На ]1д тото,, се завърна нъ 
града ни оте 20 дневния си отиускъ. 
Налчишкий око.1. лЬкарь, г. Д ръ Дра-
М(»въ, който бе :шминалъ изъ западна
България слЬдь ненчавяата см.

— Сащий день пристигна въ града 
ни, инжинеръ-пратеникъ, отъ страна на
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отвори» фабряжата. Контрольор» ваеаш 
ролята в* мшянветь в шпшп газови 
мотора в п отитствяето в> квш ра- 
ботявцв, погнал* да работа». II вашата 
заспала полици ве заловила ти пр1- 
стапннцн още аа часа. во са направила 
углутаи. Въ тоя сдучай гх* оставай вг 
насъ заданнтк? Срамота ва ля е, едняъ

Вараа по раеходаа, вадя се ве ввм, че 
оп 1V» вАсеца прлуиа па болАств. 
Малоетата ву мвсля, че' туй всачво ма- 
вааа .Бол вясояе в Цврв далото*

да! Боже да ве е! Като имаме толаова 
манедонця — емигранти, волтова са се 
записали попе членове въ иаведоасяото

л
дружество, барем» п ту! отяогаевие да 
услужап? Свиди имъ се да дадать ме
сечно 50 ст. за дружеството, а ва връч- 
мпт-Ь яма . . . хемъ всЬва вечерь, ва 
мвого м-Ьста по вкаолао 50 ст. При 
отпразднувавмето ва Шипчеисаи юбнле!. 
пода македонското зиме, повечето б-кха 
тукашни, имаше само н4колко македонци, 
а оставалитЬ. както въ всФко! праздии- 
ченъ

,1

— Получихме ота 7-4 Явлвмиай
ЕиориОати солщпша, въ вмдъ ва опро- 
вержевяе, че оп 9 годяяя и купувала 
восъкъ; врнходъ църквата вАмала в съ 
5—6 леи дребвм царя кавъвъ сараф* 
лъп можело да етаве 11 ? НаД поех!

чивоввмвъ да права разни отстапаи ва 
една фабрика? Да позволява отпря- | 
нието ва фабрашта въ 5 часа сутрннъта ; 
да позволим да работятъ въ вея мио 

девь, миеха тевжоригЪ, пиеха л4тни дУца. А негова вачалнккъ, да 
„джиб/м“ ми се пмдкха въ белбернн- позволява да отваря фабриката в* праз 
пата. А аларма — толкото щешъ, осо- ; двиченъ депь. Значи в тоя не ся разбира 
бенио, косато е прЬдъ гЬдъ .чашката*. , отъ длъжностьта. Ами знае лн г. Вар- 
Нсплоплашми са Султава съ тия п-Ьсни нен. Акцнзенъ Надзнрателъ, че тази фа 
м гюрюлтии, та не може да вечеря, ви брика искврва на денк 600—800 ом 
см5е ... да алкли у Харема! Това са- дробенъ тютюн» и защо не туря по до- 
щтго, като ония гърци, косато имаха : бъръ контролъ. Има си хасъ да има 
война съ турция, въ крфчмитЬ иобЬжда- крушката оиашка . . . 
ваха турцитЬ. Право кДзвап бъз 1арит Ь 
тукъ: Пие тркбва _да вървигЬ иаирЬдъ, 
тогава и ние сме съ' Васъ. Ама там» е

; задай за наши допясаквъ въпроса: 
колко пара е далъ. оп съааждавяе цър
квата; рХдовво поскщава лн я и др. 
ИрЪдн да отговоравъ ва ти въпроса,\ 
вей негово благоговХйнство нв отговор»: 
щоаъ той много малЪе и тия черия, 
г.аквн добрини е наиравилъ по отноше
ние на помощ* ма пари. бяло п натура. 
СлЪдъ ту! ний поимевво ще нмеяуваже ’ 
пожертвуванията на нашия допяенвкъ.

| Ако до 15 дева не ви отговоря, ввй ще 
1 имаме право да го иацапаме като евк-— Напалеона са бие долу оп ес 

вафигЬ, а прговцитк го давап съ 21 ! щеникъ и не оп социалисти, а като не- 
л. 20 ст. Не може лв Станчо русвам говя енорията гд-Ьто ся дамме лептата, 
да издаде заповкдь. вапалеона да го взе
ма» еднакво на вгЬидк. Или мито го '

белята у торбата я! ТЬжто! н горко на 
Македония. — Редшсторчета около злобния вЬе- 

тникъ .Движениеконто са около 10 
; и всички соцямастя, гладници, въ 9-1 

брой, проявиха злобата си къмъ редак
тора ни, като въ защита явиха, че него

— Беп контролз нощно вркие по е грижа, че селеннна ня искам напа- 
улнцитЪ и не обграденнгЬ дворгща хо- льопъ губя по 80 ст. Господа! малко
дятъ добитъци. Обърнали са на яхър». | внимание обърнете и за наши край,
Говкда, магаук-та, коне и пр. се скитап кадЬто всЬки дгвь са продам» 1000
и търкаля» ПО улнцитЬ; »рка» се но коля и се изнася» по 5000 — 6000 ва-
стенитк я дървета. Не зваемъ, во иЪр- пальона 
ваме че тия животни тркбва да иравя»

го познавали всички кръчмари въ града
ви. На туй ще имъ отговорямъ, че ре
дактора ни макаръ го познава» кръч-

кефъ на нашия учеиъ съ житии аласове - Про****т«ия. Въ напши край, нарктЬ но негови джебъ не е съдриъ 
кме» Б* човкче. издай вккок заногЬдъ “поелкдъкъ, вагеленнего се занииаи както тНЬхнкя. Като ткхъ <п недЬли не 
та глобявай стопаиитк на тия добя»ци. «чючнтеляо сь развит* произшествия, лкжн^гладенъ^и^да ня» нужда опЯсг.

иГдолннГчвноГнн»Р‘нГнуСис11Ълнява “ “* хяев^ъ' редъ. Населението е | Д*Ше какяото я да пиши» въ злобни
заиовЬдьта. Обърниъ се просто на кукла - итг яолунницвгЬ на тия злодкя. см вестим», не щенъ дл отговаряне,
въ разни раце. 11а сано туй ли е. Се- отношение на полицията ще кажемъ, зжщого не желаенъ дя нваве расправи 
вретаря по го..*мгц» о» него. Той раз- че "Р*» »зина летаргнческя заспа. дечк.рлюгия а риииенм елевевтя, 
нрава всичката работа въ метгтвото. Н"жаж»и *1.рки ве взеватъ да се ар1,У катО съ такава безуннн а анбнцноааи 
Кой кумъ, кой свал никой но разбира.
1иазе па Балчичапе, ще помиял н-.вата 
ера и кога са уираиливанн отъ гемиджи 
Махленски гй? Ьмець, 
джин ски.

крати това ало. Окол. Иачалникь въ чудо^ида.

— Кметски произвол. Нашия кмел, 
сега почна явно да нарушава закони? Ь.

градя ни, иъ работни часове, се
търговска кантора нь кафене и рл кя- 
фене вг. писалища. Обкръженъ съ разни
нрЬзрХни .......... васали рязпттвя. ! 3:1 “'"Ч'* ,'-1ияг н“,иъ съгряжданинъ се

оплака на редактора ня, че редомемъ и 
лаконенъ бидь се проиавЪлъ п.рга аа 
огдавание яодъ наемъ на град/ката каша, 
обаче единъ цянховистъ иодалъ лаявление 

| я оничтожили търга. Де, достигнахме да 
нмдимъ, и гова. Ат» 50 заявления се

аелх по ими-

какъ вято билъ иъ балкаия пичалникъ, 
какво правплъ и колко мечки утрепагъ. 
Обаче въ нашин край мечки н!.ма, има 
богати хора, имггга и димна на конто ! 
съ масали не се палятъ. Шийки иЬмаме

а.ус. Ужъ градски 
ного акуратенъ се.гккарь имаме и за Ьв 

продава. Ще се енъпе отъ бързина кога 
върна нзъ улиците. И* на хамалмгк се 
усмихва хептенъ мазно и шапка снима, както въ дтбннца, но имаме много чуж- 
пъкъ се ннто сЬща за чистотата въ града, денци. съмнителни личности, безъ нас- 
което е една отъ гляянигЬ му д.]ьжности. ; порти и беза^лници, която въртятъ раз- 
Когато ходи ьъ говежди лайна потъва и

1

|

подавап. и той все ще разваля търга и 
тона било да си кметъ но ди нЬмппгь 
■оля. ВсЪ едно Г1гиграм бея еойска . 

! Позоръ!
■

ни п>ажби. Не намирали за нуждно г нъ
се спъва отъ конски фъткмн па види се ‘ Началника, да остави на страни тия ма- ;
ве му замирисвагь на носа. Не поисква сали а да се позавимае съ кражбитЬ и — //а праздника 15 тою. кмета 
отъ кметството да се язчястятъ, вити се др. и не^я^лае ли да про«г!ри жн»»ущит11 ни види се толкова иска да знае за на- 
да не имъ ризваля кефа, н да не раз- въ града пи разни кюрди и пр., които циовалнигй праздници въ насъ, допу- 
валя приятелство. Тази ли е негоиата броял» повече оп 1000, да ги разпита стналъ да окачал около градината и 
яжуратяоеть, Господа съветници! Този и изпрати ва местожителствата имъ. другаде, фенери съ обрязъ „полукЬсец»**. 
лн Ви е ирехааяения донторъ? Поне Ний Или ще чака да разтворямъ уста по аа- Всички се засрамиха отъ този произволъ 

въ тия ламиа, та да длхжко и широко. > ^ на кмета, даже яекон национални
опъните ухото на учения Ви хмел ...!?; българи* оп срамъ, скъсаха не колко та-
Хубаво помнете, че горчиво ще отплатите — Епидемии по добитъка. Въ ба- К1|ва зяач|| кмета л том ся д1»й<гтм«г 
наскоро тми ся работя, защото на граж- товсаите села. имало болестъ по добили. ] се Пи1Игрд сь ирмдвим. ц0 ннй ще му 
даните ии вече омръзнахте. Галиба е Завчера яеколко селеня ол тяя села. | обадемъ, че той не се намира въ Царя- 
ол 3 годишния периодъ не ще да сте л «плакаха на редактора ня, че доби- градъ, аии п 1Нлгаряя. Но това ня- 
щастлива да искарате вито една третина \ и,п* дошли 34 помощь обаче веРнотойе ваправм.л, за халра на б гкхъ
каато се вижда. Ветеринарния лекарь не намерили. От

чаяни питият, станаха защо са дошле 
— Акцизни произволи. На 19 срещу I въ това работно време и се зарекоха 

20 того, подъ влиянието на .Вакхуса*1, 
тувашния контролворъ, ведно съ чивов-
внка ол дружеството, по срел нощь I вндямъ : Ветеринарния лекарь, бил на

не сливате ля

сн съветници турци. Нека читателя да 
се произнесе слЪдъ това за наш 1ел.

се обръщал къмъ | 
за помощ!.. Проверяхме и що да

— Една привичка иматъ нашитл 
ю.тмци. че когвто доди не кой Височаи- 
шяй или нждиояаленъ праздникъ, да ка-

още веднъжъ да ве 
него

/Ч
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■ гь*ъ •>«»»»и Г^тчни** А . М|Ь;1(.Г1 »Л М?Н>*1 <*?!>(. ЙВЯ 1М •
* "*Ч» общи. «мктич*. Запера аадааи «а сяпбоката аа Маведопя, пра

щаш Ва братска иривкгч.
Като кжкмякяе скоатк пболеаярмяяя 

аа нанесената Вн рана от» аепрвятел- 
сана куршуи». бмгоиожеламие Ва по

кЦ&Н »Я
н> ПрвгЕТСГИ
1*Щ*ежте*рТ1Я ЮА 

(Мт ат»; поскптвдпк чукаше, * жв- 
ат* раи бие мама анаоагот- 
*Ча ■чшмм аа атрал савдучлаво к 

раааН са. Между автаорат* пая аУ 
ама» в» аетриаеаао и

„ .. I, . «а*> а «.мида рата да,щииуцап
3» |>пкяшкагк «ражда»: Гаяеа», подобна работа, аащою това е адаа аа 

аостакн съвкт» нъ иблуждевне. Ьзфчев». X. Хриегоа», Кисело». Любе- добра ре клана аа гранцдаащгк вя, пат» 
Ш и шжаяг п мммо, тон мняи м иирскп, Ючкорнаисан, Раяаоаъ, Люд- огнаап а охолно са дават» летата аа 
яожипяш ям.ща. В» тон случай г. каста сааноа», Кършен» н Вгрзаков». ;|, 5 ц*л»та.
а I. г. оЛщнн. еъвбтницн васлужштх — Приети,мам кистаннкн. На 30

едао ммалеяае до град. аяег», 
с» делба съвкт» да го услом аа 3 до
ляна с» коатракп. Турено аанялецаето 
ну аа дневен» ред» а» общия. скакт», 
ебане г. г общкн. съвктпицн ги оставяла скорошно оадрая-Ьвае за доправаяве ва 
бошюслкдсевие. Не стига, че до сега ченатото см»то дкло. ■де. Хеда>I

зае на таи длъжност» не утвърден», но
нсаа да

____  ч | чого под» конвой докарала а» града на, ц , (8 й Й С Ъ К Ъ.

— Докторски щтиком. Градски , вдащк от» гр. Варак, 6 кладежа мия На кацат» «г» града а оаолянта
янлЪаар», «игото напит* граждани инат» \ граждани, яоито Ми какиния аркда аоато' са нодарала шрн а др. . 
за най способен» в» цклвв снЬг», заачера едни» иксец» в» Мааедоаан. Тк аяярха ; вадза вя въстаяяето а» Мааедоиая сг-
е отнел» в» дона иа едан» най)» граж- аркз» града с» възстамнческя аадоаца, брава чркз» туаашаото дружество:
данннь да иркглслк болното му шшиче, ва конто имаше вавк» .скобода .яла 1) Кклтеряаа Н. Ючмрнаасаа -г- 
аоето страдало от» гърло. Мнлостьта му смърт»'. Отведени в» участъка, вашата Еалчяж» ср. 400 ла.; 2) Мирю Цнктков», 
без» да се свкви, казва че болното страда | полицая ам» санна тна знаца, аджеба ! Чаирла-гьо.п, ал, 30 ла.; 3) X. Васил»
от» дифтерит».' Оилашенигк родители | защо! Див защото маа туаа турца, та Хдлеанч» с.,Дурмлхр», 5 ла.; 4) Пиячо
без» да знаат», че тая Сииесть се пЬри да не гледач» на тва воантн. Обаче Петронъ Ьалчма», 30 ла.; 5) Храста
от» сернум». взеиат» напасана-.а ре- срам дянат* българи (»вскиъ пе очаква- ; Цвкткоп Чаврла-гъол» 3 ДВ.;. 6) Апо-
цента м огнаагъ «умуват» тая лркскжиа ха. Нашата поиицкм това да «.«върши стол» Желев» Чкирза-гиол» 6 ла,; 7) 
лЬкарства. На Другия дена адаа и се и останаха очуденн за тна дръсва ао- : Цетр» Гаврилов», Души» юааск ал. ЮУ 
извинена, че болното страдало от» обнк- етапна. Тк са биле п» четата в» райе- | лв.; 8) Наших Добрев», Идирис» куюсу 
яовенно 1»рло. Лая защо бкше тая ре- , ние генерал» Цончев» н се атЬия 4 ва- ал. 60 да.;. 9) От. Д. Васале*», ср, 10 
цеита а излишаитк разносни? ! та а» сражение. Не аиадае случай да ; ла.; 10) Ьаю Кнчеа» Идхркс» кувку,

се еркщнеи» е» нбаого от» ткх», но да. 40 лв.: 11) Атанас» Тодоров». Гур- 
, - Дррш. Н» един» друг» ,ражда- ^И*““С «*«^лкжаа» всичко .дево «*, зл. 100 ля4 13) Добра Иочрок»,

, , , та ни раапрааягъ в» илнцин ся брой. Иднонс» куюст ал 40 че а 13) Сей*■ая» бяло ае рясиоложено 6 яГсечвого л „ ,, ' “ в у*>
ау дЬте. Новяаяаг» Д-р», пак» градския, к ~ Л "* Хр' 1*~в* “* '• Чаирл.-гьолх събравя от»
цркглеждя болното н се пронвнас. ,« *““Р,,енс'и* «рзшнен» бирняа». се др.*. ср. 117 лв.р 4 “ оропнасв, че свгр111Ш п осаждаяяето ну аа 4 годя- I
«МИ илмолеше и молиш. Кой се са*е 1 я I (игадаа).
таи»? Хайде рецепта, иа сутрашта вз- 
ванеяая, че дЬтето яиало заиичание.

А*н саио том ля е? Какво ще ка- 
жете, госиодане докторе, а» възпалението 
в» бъбрецит* па госпожата ва сащнн 
господна» ?

Аяя зет» аптекар» а шурей градска 
л*кяр», аяаао наелите ? Горно' на на
пи тк граждани ! много дифтеряти. е»з- 
паленан а др., а поелк ишииеннз. Но 
ащаита ва зетя-вутеаар» да се пълна, 
на вего яалко то антересуна. Пакт» ду 
ната г. г. общнн. съвктянцн.

— Штаж Директора на граждан-

!пгдмла.
чанта

:

' Събрана: 940 ла.
шея» тъяначеп» затвор» гъ дншевае от» ; 
политически и граждански прям. Той се 
саиопрааяа в» вснчкитЬ прксткплення, за 
конто се обвниямше. Така скщо^о ос*-#, 

яа граждавскнй иск» 12,Ц00 л.
Зачита се а пркдварителнил ну' арест».

Д1олЙд П.М» л(н)нлтятчъ мя. По- Щноаркнешнят* вавляаяяя н сетни*
вторно а олян» нбонатнгЬ да внесат» або- нит* бългвро-католици а» Пловдивско, 
ВАмснти на постника нн направи п ре- I рнчегнм очергь. II. За междуяа)м»дниа езика.

аркоорЬчтелно • ,н- н* «*о«>ч рисунка от» Л. Вобгискш.
IV. Провинцията кихна, разправя Колкк V. 
06щ*т1и?мъ пр^глЬлъ. крайника яа Въяга- 
рнм I ликЪ|Ъ на Графь Игнатяеяьк VI. 1)1» 
пролята на нмцкп. развазъ. пр^аелг Хр. 
11олонъ. ^Т11. Е1 Пи1рига тиа сошога: а) 
1>о|м)1н] мйепо); Ь> 1>»рко ; е) Ни* топа!*}*); 
«]> .ЧалНци «и» ГпюпмЬео ; е) Мап«'<г<9 : Г< Ви1- 
цага *шатии1о; }> 5иЬяч е» 8ово. VIII. СърД* 
це мие. 1-тмхцтво|1е1ше огь Вд. Коцеаг. IX. 
Н^стм и.о. науката и жанотп : а) Обработмане 
растенията иодъ шатра : б) иилдата чтъ пек-

КНИЖНИНА.
— Получа се я» редакцията ая сцЩта- 

яяето ,<ЛИ>Г1,' вя. X, гол. IV. м в.Т)я> 
тонярнй ■- г. Гедааторъ Н. Д. Ковачев», с» 
елкдвото съдържание:

днда и

дакцната, мщото не е 
да четат» вкстник» без» нари. Особеано 
пиимание обръщане аа абонатит* са в» 
гр. Дшфичъ н Парна, която бкхя тъй
не ириеичивз, щита повъриахк н праге-
нятк по пощата книганции за събиране 

скат» сана (ярма дирен*.., дн на размени Д1И1 Д(1 една не се
сдддующею: Ьишъстиа лн е дамшостьт* наплатить. ще бддемь принудени да по- 

мкпимь имената имь, аа кието крайно 
ще екгрбниъ. Тъй сдщо сьоощайаме на

гнмозаачшип, каки» ямедм да направи съ яГ„,Н1П|1т1> сн вь града и „а1иияга ч<* | долпгнчниг* позяяяия и« нядустрнатк як 
|уцг. лкяяр» Др» Ьоаяомъ, който е д,„ч.га1т1ад агевга, Адав. „ Д6ад. . кртяч*; .. Кдяа» чуамакш» лтяаищуа»;

•г—"— и-»------1,*: ьяг-^гьггг.- лж
лккаря. пиц дамг> циич-кн д+.лъ; СрХдггмо и|нггивг укоряване

иа очигк. XII. Лфцрмлми, «кродмвги и и:в>рл- 
ии мис.1и огь М. Горяни. Опмам за списяи. . 
.Гв-Ьгь“ и о6яц.«еш<я на киричкигЪ.

Това списание, което е ний ралироетра-

градецай .П.карь съ оиа градгамй аите 
карь. летъ ид дккаря/ Ако юна е и|ю-

— Ушити», (п 1/>а<)а ни не са 
цостлйни съ ка-идръжъ. Зимио вркме 
(Мжеч> го улици бикягь не проходими. 
Жела тел ао е кметстмич) да не шжравя 
и иоетяда съ камъни улицата на съа&г 
иика Дим. Попов*, която м тъй имаше 
калъртмъ. мо да мбетмдм тия, юито 
иматъ нужда.

— .'Амчерц ма мою гриждапигй 
мм подядоха едйдующата телеграма им 
ранения Гевера1ъ Цончевъ:

— Яоп вн,<тнмк& Вь градя ви се 
появи нов-ь вкстникт. .Селски Куриер*-.
Огь прЪдйслокието виждаме, че тЬ още 
въ пъркмй брой почнаха да пу.цатъ зло* нено. .ъ рялаородмо съдържание н което се 
ба върху единъ {гедакгоръ дръскачь. Ще снмева в*щ«». п^яорачваие го на чмтате-

ЛИГЬ СМ.ямъ кажемъ, че ний лнаем*, кой е по 
драскачъ, но ая сега ще прЪмълчимъ. 
защото не е работа да се крие задъ
гърб. ня отговоряикя. ЦЬнятк му е 2 Сктжшъа»: г. г. 1>«дк Ивлклчп». Гу-
лем ЗК 141ДНКЗ. Хелаеп нк събрата ек а а--------- --- шекера аа читалището. Вие-
дълги годрнн, якото мвълк и е» хндяди 
абоната, а оелбемно редактори от» заса
дя да напалач» па иротнмнкцнтк ея, тъй 
аактб говорят» м» пърмяя ся брой.

— 77атд;м. На 26 Оатомвряй ве-

Цкмта яу е 2 я. годишно иркдплачеии.

ПОЩА.

сете ябояаяеята яа вкгтяям, иначе ще гя 
дмрии» ао сядебен» ред»

Лтаяае» Минаоау аСОФИЯ Г
Генерал* Ц<тчеау вочяе Макелоигма (I— Иуяиу: А •*»» Иааяаау, сзмцо.

Ая вщяаяу Купчр» Вълкову, торий п*ч» 
черьта се даде пркдетавленае пиесата Вя яаняа» «паче ще ю.лгчите прязо. ката. 
.Имяву убиеца ва Асеня*. От» страяа I

Ка.1чяткнгк гражданя, цЬпейам ви
сок» Вашата еям»»г,*ержсносгь в храбри

Печ. на Д. Тодоро»» в С-и Парка.Гедаатор»: Д. 1'анаов».
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