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н Нетни ка е: в л., полугодишно .1 , л. 
(а въ странство годишно И) лева
Кюнирание Гм-.п, предплата нТ.ма 

да се уважава.

Неичко 1ШГ 
се адресира до р -дакцимта му, 

ДоПрпчъ, улица „Тотем“.
гр.
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на IV стр. но .4 сг. на дума.

;
. . 10 ст.

II'платени писна не се приемал,, 
ръкописи не се врдлцагъ. Едии-ь брой 19 ст. Едмм-ъ врай 19 ст.
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В А ;к I I0. Гр. Добричь. 7 Ноемврий 1901 год. на чело па който стои едпиъ с-ь джпмбазеко 
възпитание безграмотникъ — м ладонд/Ъалъ и 

Янаяп. чтателнг-Ь ни, че заявлението го избранъ съ киртикльи билети, 
протмвъ градско-общипск.чя ни съв-Ьть, обси
пано съ 860 подписа на почти венчан наби- !

1

ПрЪдъ видъ, че вестника ни се 
пространява въ петь пжти по-вече |

, другите вестници въ градътъ ни. 
това обръщаме вниманието на всички Ра1Ч‘лн—солидни Добричски граждани е йод- влиза сега и гр. лГ.пнрь, която зашищавитт
.а И мъста, КОИТО иматъ ИЗПЪЛНИ- п,,сено пече г иу чпппетру па НътрТ-шнитТ. Таша н да ги пзвядимъ отъ заблуждението,
ни дЬла за публикации отъ сядеб- Ра<*0ТЙ съ ”'И да се ензтуря мла.-оидедл- въ което с>. попаднали, пимФрпхме заучат- 
Ь пристави; че обявленията ОТЪ всь- нпче1'кпя 1111 Общински съвТ.тъ. МотивнгЪ. кои- Но да дадеш, ВЪ оргиналч. едно самор&чно

то съ изложени нъ него съ тъй очибиющи и Ташеви писмо отправено отъ него до г-иа
| фактптЬ оть нарушение на самоуправлението Лингоро, а бившин нъ града ин касверъ на

И злоупотребление СЪ обЩННШ1Т1> ПрПТеЖН- ЯемледТ,ДЧеската Касса, ВЪ вретената, когато
нии съ тъй възмутителни, щото даватъ все- члидопдеалигЬ бесеха и колиха невинните
известната характеристика на всЬки младок- граждани н селяни, за да се увфрлтч. казва -

1 Деаль, та ний не най-яи„ко пе си съмнявате ме, всички въ печалната истина н да не по-

За да не бъдеш, гологловни н да пока-
жемъ на нсичкп ония въ числото на които

ъвъ родъ. като ще могатъ да се че- 
ъ отъ петь лжти по вече лица, пу- 
куаани въ нашия вЪстникъ, таксите 
петь пати по-евтени отъ другите I 

тници, издаваеми въ градътъ ни а 
а е голЪпгь интересъ на взисиате- 

■ а най по-вече на длъжниците, по- 
е обявленията, ставатъ всеизвестни. ,

и въ най-малкото колебание за разтурянпето мислятъ, че ний отч. иартизанстно или други 
иобуждения хвърляме открито стрЪлптЪ си 

Н/отпвъ растуряниетс» па съвЪта е само ‘ протвпъ негрячотннкя: т* нека слТ.дь нрочи- 
! паемзна а на 1‘адославова, които и не обви- танието му всЬки здравомиелшцъ билъ младо- 

няваме въ иоддържацие на т1;х1П'а дюбимъ и 1еалъ, или другъ, си състави понятие за
(<(' Тншо, щщото изгубватъ тлъетитГ. кокал чета: градската ни глава па и за неговия нубли- 

но насъ изненада известието, какво г-ца К. ченъ защитпикъ Добричски градски лФкарь. 
Ковачева, градския ни лТ.каръ въ сказката Кго и въпросното писмо ).
си дадена на 29 м. м. отч, името па жеп-

I
на съдъта пи отъ когото и да било.

«Й

I 'яибщпнамс на 
е ..щати н вио01Ц1

«я Пуртъ- Ву нарека та околни,

неичкошII, сп нрннт!“ I 
на аснчки .тьста 1

1.0

пнъдл по вяиросп, коеонацп се до вш‘т 
'■ ни ли се отнаентп ,1<> 1-нп Стп/шня 
48. конто •• Г-Н8 лннт/ишъ!натопн/н н!, чмг, рг.111кн1ин-

■' ,1" р....01101)11 кантората «8 Пуршъ-
,)а лайнена абонати. Достоен нонннп

ското нъ градьтъ ни дружество .Майчина 
Грижа“ съ темата .благосъстоянието на гр.
Добричь*, е изтъкнала защитата си наТаша фин <т, /'обицинашит .ш ,{011111111.1141111 още 
нрГдъ ■••{.браншотъ се като помежду другото 
декларирала че; и1.кои .авантюри" искали 
събарян пето на способния ни общински п,-
кЬтъ, въ когото тя има ньлна вТ.ра. че ако <’8 ннн променя п ми моля .{омуем .шемашя 
ирпетоялъ още 5 — б години, ще направи 
градътъ ни такъвъ какъвто < билъ гр. Панси 
Франция) гдЬто тя се е «изпитала и се е 

здобила съ титлата Догторъ но медицината?!
II шенада ни казваме това пзн1.стпе, защоГ"

1/онежн ннпня попит е 1)0пиля отъ еп-

мотерпол8 оТЯ Ш‘Н окопни. КоНТч 14- 
еею кьмя Ларненекнн оку/,м8. //ш/" ноню ненкп млобя Чнннкя беля лоно 

мигли мишо .и! неинкн по,{/1061 поети 
муем нужбо етя мелко пори ю тон целя

1ШН1Ч -

ВАЖНО! м»/.1К11 и 1/ 1»н отъ когото о м .и// гтощохъ чг 
кагт!>7, г ./ПЧГЦГ, п/*нгин\1г, но Х/тгтовъ
но НоО/11 ЧП, Ю Шово ЛП.10НГ НП .1ППЖ,\ПУ Ю 
поет,, .г.нг и иоповъ ь/нчн чг има нцж.[о и 
1/0/(0 11/ Цо^ючтпг./Г /ЬнМЧТо]# ЛнН\109П /I

купувайте само истински Руско- 
рикански галоши съ марка триж-
икъ:
Пазете се отъ галоши съ Фалшича е НеПрОСТИТеЛНО ||а ДЦЖе И ОСЖДНТеЛНО, ДП ич/чи, че.глороня ,ю тоци гои гяшоен поне-

нартизацетвуватъ л Ькарн оть м&жгкни полъ же но тля рал Чншомя Щ1- е,и ннн иппоня 
а камо ли една господжица, която не трЬбва <я пребеня лошия тр.омя че н.ьми би ма 
да знай, кой ще й бжде шефъ. стига добро- пос/тннте <■» полб/юцп 
съвестно да изпълнява възложената й работа 
по санитарната часть н да не б&те много 
сребролюбка . . .

Съ изявлението симпатиите къмъ Таша съграждани зашо се занимаваме толкова съ 
отъ неговата нодвЪдомпиена докторка, произ- Таша. нъ наднечерието на иаданието му, ко- 
в1.ло е странно впечатление у всички при- гато е вгТ.изиСстенъ несиособникь, обаче ний 
ектетвующи на сказката, защото невчЬстича като истински публицисти ще печатаме и за 
е хвалбата на такъвъ неграмотенъ, а още на мре.VI. всички комнромитнрующн Таша до- 
повече въ научна сказка да се мЪсятъ нар- кументи, съ които разполагаме, «а да послу- 
тизапегва . .

-а.
Единствени представители за Варна 
уменъ.

1 — 3 ВРАТНЯ ГЕРЧКВН.
Ташо

Може би Щь па обвннятъ нЬкои нашиОбя вленио.
1<мипсанин обявявамъ на интересуннцитТ,
"тъ днесъ ночвамъ да иродавамь дър-

ч1 горенне материаль отъ собствепната
на възрасть 20—25 годишна, находл-

Щ* с. Хармаплъкъ Пчеларовска общини.
!|.-одажбата се извършва на декарь. сч,
20 лева — за отсечения отъ едипъ де-
п.цвенъ маториалъ заедно съ тржпето.
ялетите се продаватъ въ с. Харманлъкъ. .. .* 1 какъвто е нашия, само при управление съ

. Харманлъкъ, „ Ноемврий 1Ь01 г. военно положение е допустимо н то до иФ-
иочптание: Диммтръ Екскарлатовъ кадф да се търпи едпцъ общински съвЪ. .. |

I

жатъ тТ, за назндаиие на бъдъщето ни поко- 
Ний въ едиич. отч. миналигЬ си броеве колеиие ц се запомни нъ какви ръц1; е билъ 

заявихме и сега заявяваме, че единь търгов- изпаднало нашия търговски градъ, на като 
ски н съ такова съзнателно население |радъ. така да си съставятъ по ясни понятия, какво

Печатай ■ го тъй. какп <• иъ пргииаза. който се 
иа.<и нъ рмаккнята ип и кой го много съ голЬча грудность 
прочетохме. Грамоти.,стц логика и ЧУДО иалиХ . . .



Ср. I*;ДОБРУДЖАНЕЦЪСтр. 2

шя| 1., защото не бил. издьржалъ схЬдусмин се цвалпо парекълъ цигани, е всхЬдствве на МГ01
то въмитаиие

Огь проверката иа фактите имЬзе В1 : 
н крий и и1;що по-вече и че не 1600 лева

нещо е било м.иггр>ндмип п те огь пай го- 
лЬми величина, като тЬхенъ владоиуЬаляиче- екзамеиь. • • ■ •

Не можемь да се . на чудиш, поне на това, I 
защо на служби огь конто се искап.

Да. тези е умственият.* способяоеть па | ностьтн се назначаван. неподходящи липа, дплп иенъ взехалъ за яестото гь татарско-археи* а
градския пи клетт* Тапа, която се и ьзн&- защото се нротожяратъ, н.ш защо го друсате хахла, гдПго е построено Ташевото училищ
гмааавя Л1..Ч-ЧНО гь 300 лева. п която се кандидат обявени нь званието медени... *одд- цЬли 4600 д., която еуяиа юмпп още воня

„ .... ! шари, ио се млядонгЬали жадно', има думата на клаиетата въ Дуранъ-кулакъ извършеназащищава оть друга способна сила на мито ^ НИ л . . 1 брата ну...
се плаща гадно 300 лева месечно <>тъ греш- Слуша се че 1 Добрячсквй Мвривнй ('.ълвя Ний заявяване още оть сега, че яе си*

Ив. Медаровъ бплъ уволвепъ, или щТ.лъ бил. да 
общинс •.*гТ. поста- бхде првхЪгтсяъ; йон вь случая ие хожеяъ »тъ да I 

яе изкажех., благодарност..та си кътт. г иа хнни- 
сгоа 1’а .еьа. за г.его

'ски представители въ градътъ ни. г.юичад-

■

I «олни <-,»но оть растуряние иа гъвЬта яо на г 
ваае да бжзе разрешено да се даде иодъ * , 
за да иодучагь съответствсното за беззавон 

ще отърве грап.ть ни ихъ наказание. Прочие ио.ъ е* 1Ъ иристхпБШ. ■:
За даждпето „Кръвннва“ що взеха общ. ; 

Иладоид^аднитЪ поде,еди,* |,п;гти. оп. веЬкн заклаиъ добятъкъ се разузнава чу
„обиралиячества" пий вена да съобщавах*' е. . 
за д 1 не поир &ч»х ь на б ада щата еждебна >. 
отвеяла кохяепя ва която публично всичко ще 
шт. сд I; .ъ като се конституира1

пата нн градска нраздай каса, вт.нь други 
възнаграждения и въпъ 
НоВЛеНИП.

Па край нча да ианравимъ едпа б1.лЬжка, 
Ноиоиъ е бившия ни

итъ такъвъ безнодобст. с.удня.
че ВЪ писмото името
ечнренъ окол. Началникъ. зегь на Чаша. зго- 
денпка е братя, на Поиова сега подъ начал- 
,1111:1. въ Министерството на Търговии*» И Че- п.е.ну ННАОПО лева гараиния. почнало се рас-

•г ... .. нита на тлргирт еа «чищжтте. 1’одпслямча»м 1е 11..1Н е го и свать на 1аша, а пордиителн ' 1 , ,* л 1 за да ооаснл какь п защо о. дМп., '.<1 с нро И. ...
Чехларовъ е иа‘"<1ръ въ градската ооцинл п голсога ..епична Г.ь.ияр. крьвь, и. и защо е . 
кучецъ на Ти пш но безъ да иригЬжава не- нрахосялъ съ безбожно иоп.т.ч иа данъкомлат- 
движими ИМОТ!.. .П.обще всички са. младо |дЬалИ | шие. Раснатваняето му траяло З-дена и пока

занията му били дълги волкото кодщнпшк.гге 
нос ги, та идваме си събрали на 4*» обикновени

Сд Ьдъ Иванчеза н Тончева, кои го боло р.,спа га- 
сдТ.ДС гвенната комисия, и освободени

I
н и оп

|

Обща хроника.
оп, 1-ва категория — И*' .ЮИЛИДйЛЦП, по 110 
такъвъ начинъ димиха отл. ПомдодЪлчееката 
Пиеса 800 лена га младондЧ-алническа свадба. 
когато на земл**д1.лцнгЬ се казваше нГ.ма иарп

Съобщаватъ отъ Аондонъ съ дат. 
лого, че иоеннин ми.нктрь г-нь Ро .рикъ . 
жалъ р|.чь, въ която «ливни., чо нро.гьлжп : 
на Лн1Ло-1>> реката война се длъжало на б •. 
скл> иното тре.нраняе У ! иа вьДтяниянигЪ; 
н.ггслството бяло убьде,.е, че сьпрогивле.н.) 
на бурчтЪ тръбна да се съкруши, за коя гоя 
нови войски що б.кд.1гъ всирагсни вь м 
Африка.

!
коли харти.

Риж 1я со че млад 'пдЪалпичсския шсфъ се 
е нъзхигилъ оть прогсситЬ, кои го и>и««*д».м- 
•■тнгпнчпь му д ,ужияки 1.гпрагиха до „Пародии 
нрава“ ... со е р 1»и.*11 ь сь многоглйголс.нува

за паст, . .
Нъ заключение ний повторно апелираме

къиъ добритЪ си съграждани, да не обръщан. » °"1*ав1ява в‘‘...... ' н,,1, п "ристъ-
никакво внимание на илащапитт. агенти а да 
се сплотят!, като едипъ че.юв1;къ и съборяп. 
тоя несиособникъ ОГЬ кметското Кресло, което 
толкова незаслужено заема, и го поставят!, на 
хайван!, пазар* вра колегигЬ му цигани, отъ 
кндГ.то биде взетъ оть съиартнзанит^ му, 
гд4.то нарани п обезоражн едииъ пол. стра- 
жаръ на нрославутиа крьиоловски мнтипгь ни 

Декемирий 18У8 год.

.. вравтга на граж к.ни.Т. нь врЪме флсплиото 
си I
комисия но рмд’ри чч ншмчигЬ ....................... .
обненении со занимчвала сега, да г > огвоб чили 
поп. гаранция, или да го . мега ни пъ дрлячол ни
вя, до н »чзапие рачмЪж дх.шего на 1Ъюто огъ 
льржчнння С.ЪДЪ,

Демон датазирзиз и прогресираме на едро.
Нвивать ни бн. Г». .човеко, ае. о..г«г* ■"<-Г> .ей *. 
овчаря на Днмитрь Кяовь оп, с. Гюлтми.лътъ 
бил., откаралъ на господаря си (>00-гЬхъ овиЪ 
е.ь сюрнята в съ кучата наедно вь Романи... К>>П- 
ската ип уал. на .в границата... Тамъ е и ко- 
мандврм на нограинчнага рота, а цЪди стада со 
нрикараап ирЪзъ трячяцага белъ да види, или 

; усЪти иЪкрй.. .
Нпгрлсинего сив спокойно, ч« живота и

в. „Иогй йеи!с!|е аЗуетнпе 2еПипд*
1Ц,в.о, че за твАнт на 10рргп1пиня м 
никъ нъ Лондон ь Графа Хаувс-.дь бядъ ни 
■:еч>. 1г..лнзии.цяи11 Чинос.рь иа Прусия въ \ 
бургь, Грм ь Оепродъ.

Вследствие На Г.|ДГ.МВГ1> морски бу 
конто ила.Г.яш няъ анслиЛгсягЪ брЪгове до ,■ 
« чал*» «ги «• ш 1а*1 ду.не, Германсквя цхрат 
щЛут*- коию отивал, огь П1«лъ за Хлмб\

гоI. в 1:»сгвга.|||.1о. Г.МсгвРННаса ъбаче < I

п.гьналъ и трима душа огь екипажа му сс. 
цялз. Еишъ мигничиски параходь зхсЪм 
близо ю Грангонъ, "з.) души огь скииаж. 
биле удавени. Ткй сжщо и едииъ Франиудк. 
раходъ идя.ць огь Кспга засЬдналъ и 17 д. 
огь екипажа чу си удачилн.

НЪиолно Вестници у |Ърпнагь, че мм 
огсгж|кигЬ кои с.ипгЬ с.ъ направя 1И на е 
ховмня ^омяс.чрь на Нригъ Принцч Георги 
гав относигешо за замЬчяианпзто на мГ.т 
.три .ага войска на острова, сь чясго грис 
в »нс;;..

м ъ с т и и
В. „Нова ера" въ брой 18 на вт.егннкътъ

си съобщава въ едно антрьфилс, че г. г. Димпръ вмога му се паш. Схуиаинна на стадото оти- 
А гаиасов ь и Сиисарег.скп огь градъгь ни биле щ0л, въ Гомавия и си н.мьр .дъ овц+.тЬ но мъчно 
подяли телеграма до Г-т Мвнистра Сарафова 
съ която негъквади незядоьолстввсю си за гдЬго 
Окр. Управител.. щЬлъ биль да хнда.айегиув.ч 
за размЪвнванне едииъ вмЪсто други г. г. Д*’- 
бричекн и 1>алчиьт.а1 Око-1. Началници: ьаго .д,- 
баив, чо подобно ходатайство оп. никого ..<• е 
бяло правено и че горничЪ Г-!а биле жерта

ще си ги вземе обратно.
Допь по сетнЬ нь с. Гяргалъкъ н.ч^ъ 1»ал- 

чикско елвнъ огь сзн.ингГ. ударна сь*-+. 1а си съ 
кои. нъ главата и го умтрг идъ. Спора е бнль 
за ||»>*мъ на е .ши ь вол. Нт.маме ли право ля 
саж(мь слЬдь гористо ч*' няй се демократнзе- 
раме и нИмаше нужт огъ епнч 1.01.11.1111, закопа 
и с ро. .. сждп. — Да, ний прогресираме . ..

Междннарздчота е шип ки-писсго б> 
Н01.1ИЯ.П ..а .'{ т о-» к>. При» :с« г. сь едпнь м. 
ф с ь с.»ц .а .ас ги |ссч.|. Ь п 1рд .мои гари.I I 
па нсочкчгЬ страт (а .е я.кт.ъ'1.сь нь н 
нч Пур.пг. яо вьнр о-а за конц и ср . щом ц |. 
чала нь Ю.кнч Африка н да ингериелиратъ 
не '.ти ...... |. ,ч| нрачптолг 1 иа но 111.1 роса з.,
ригт., М.чн 1фО'-п биль н 1.Н1 псанъ оп, венч : 
11.1,'сIраняи ч <сн ще иа бв>рото вь точа чне 
оть анс.|*1чаи*1тЬ.

Ескадрата иа Н >вгрь Адмирала Кчвр 
4 п го нрцегиен иа пъ Сяр.ч н ричбчпля 
дран 101.1.1 сд, сринат ескадра НчсщевМ 
носрГ,1ц.гио но най сампагически н.чччнь
ну.СКПгЬ М 41.111''.

Отъ Париж ъ заявяватъ. чс въстна
са го говорили за м.рпаво го сбивание въ II1 
калимь мож IV каголвц.1 и нравослании, иска ' 
желание щосо мЬж>у Русин н Франция ч 
ноегигие едно съглашение но този вьнре ; 
да со и|бг.гнагъ лошитЪ поел 1 дк. вия за ' 
СПИ.НС чото .И. Т'('И и.

На 4 того ''яинь нонь случай огъ 1

«на измамата . . .
Пасигсресопахче <ч ьч узнанмс що 

леграмма е иенрагената, и узнахме, 
сарсвски гьржестяенно заявява. 
нзвЪсгае оть подобна, а г-нь Демирь «' бплъ не 
най жарквя иривърженнплъ на идсигс. нр1.дл. ту
кашни . I* нрог)>Т.снсти да стане това мри.мГ.сгвя- 
нне ?!!... 1.10 защо ний сме замолени да .та

за те
че г. <_’ни- Пожари Някго вь Пал.пкс ;о, тъй и цо на

шенско подпалвания га на слама к.ънн е н.ч 
снойга е.югея. .. Н.ч II. Ян.чксвь оть с. Дж. 
и> II. Орманъ е изгорена в нчьчгл пача. а лака 
саино н ьа П Калпнковъ оть с. Нп нижа, Стой
чо Петрчвъ оть с. Гьоре. К. Ин 13.1а, п». Кзп.к- 

нигаме „Нова ера“ встенска лн о въпрос'ата 'М,Й ка 1 еор. Попова вь е. Чалир 1*-1 ьо.... вь 
гелеграмма иа .юмЪнатнтЪ Господа, за да ей. Кара гьозь Куюсу, Оргя Кушсг др посоянно 
стои за вь бждуще вь мрака, защото врЬчо е сгаватъ ве запомнени ножари: на Аносголъ I 
вЬче мнедимъ ний да иозаигряемъ съ отвор нн оргиевъ оть с. Каралезь из.о.*я..а модната ко

кошарника съ всички зсмлодъл. нрин ц|1«жносги. 
конто била усигорона на Друж. !»а 'кань за 401 XI 
л.. също била изгорена клина ся г а Минчо Ка
зан укевъ оть с. Чанрь-харм.анъ.

ка но нг.мадъ

ьарш.
На скоро щс бдле турена нодь «ечать 1 

бр» .пурата: .//^с.щяугна ,/обу,нчск'кб митишп
,'1,1114.1Я »,<I ЦН „/«К*.цв/.«Н ин 1*1... ПЪ КОЯТО ИО-
дробно ще ожде отбелязано млщенл аяни I'. му

вс1.ь ь е . ■ ' -
Анкета. ВсевзвЬегни ех „обира штЬ' с. свои

те фалпшнн хаилерв: като узнаха в**че. ч- плгуб- 
ватъ кхетството огь рхцТ.тЬ си. дошл ■ ю пзухле-

Замоли ни сме да запитаме Добрич..;нн ние п ве зкаятъ що да вършатъ. Тсдсграфира.:я бплъ коисгагирань вь норгь Ьлис*ве1а.
Градски 1Ъкарь: ш-гена лп е чо вь самата град- аъ хияястерството. че петицията протавъ тЬхъ била На в. Ке1тсЬе деПипд съобщават.,
ека амбу атория с искала три лева отъ \'чгнвка яо шлеана отт* , . . едпнъ чодов+.къ; хпяпстерство Погсрсбурсь, че Клгайского ирчвн селстп

огь Мата го <• кшандирлвало Варненския нач-а-.илкьУ ЖслЬ-
зо..а сь сахого заявичше, да разузнай иегвлостьга; зл нотрояванио огъ ново н. цьркват.ч из 
яе стига Това нахалство, яо 1аию при пристига- к.чга легации, коя го била разру.нона ирт.1ь л| 
ЯеТО иа г. ЖгдЬзова пише .му о/тцчално, че съ-

акгьори II какво възнаграждение 
чв.ть за нодвизвгЬ си.

Псдрь ('юйковъ за една нрньТ.ика:
Николова четири лева за л Го,а ресна вь сжщата 
Амбхлагор.ш и иа много бГ.дни е отказвала нн- 
мо.цьта си защоти нЪмали пари . . .

Получи се едно обстоятелствено нпемо отъ 
т. Орхане, в ь косго се р.чеказва гь разви не при- веговягв колеги: до колкото узвахяе въ заявленвв- , Начииая ОТЪ 3 ТОГО що се вздлвать ч 
норжчителни работя з.ч 1-я ни са.дня Нв. Меда- то нГ.ха ниго на сдиив цпмнинъ ноЛаиеа I Тате нцспт, за корабиIЬ, кчгго з.чмин.чнятъ 
ровъ при пробиваннего си вь него градъ; ра- получалъ едно заслужено пзоблпчепне. Натагь се Цариград.. Медицчнското врнглЪждание

за нЬь" ■ ва си обиски вьршинч въ пЕкол палнал хорица, какъ щс жпв!*л 1ашо за па- ски'Ъ нртеганищч за произхожденията оть
ирЪдъ въ града кап» п официално л*ж«: ппй съ- 
общаяахс па подобпвтЬ сп съгр-аж шил, че Тввю 

,о му дадемь глястпость. такъвъ ху е бяль занаята—лжахбазлхкъ. който
изисква мппаги л*жата, защото кьорав., копь за

Ги. ЛЪкаьь Г;.чд. Общ. Фелдшерт, '!». Чсрн.чсвъ здра^сь пвкога ве воже се продаде белъ лъжа в „
не нритежава.1 ь начет вата па медицаиски фелд- I пр, та ■ въ случая като най иървитЬ граждапв офв- нсже аа иор*чка ас е обявявай

тяло 51ФМ00 рубли или цоловинь милион!

смущ.и.мг.ч, н ла со восгрои олинь ирапосли 
браппг1; посинен бпле ца.анс.л • • т, е. оть мавасснръ иь Нскинг.. 
иеговагЕ колеги; до колкото узвахяе въ заявленяе- |“

вь
сказка сл*
квартира'.ч м. отъ < л. б. СлЬдов.чгель и ар. и нр. 
цип пратихме н.ч нро. • рка въпросното писмо в 
щомъ ни се възш.рес

Назначения оть Таиш и удобренпя огъ

ригр.чдъ се отменя ».
Кой е заржчалъ пощанскигЬ иарки?

иЬколко врЬме насамь въ у.ютрЬблеиио сЛ 
ачгь иощенски чарка, нзрабогеви въ Гучпя
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] отъ Английския воеиснъ корабь „ Чпгегьон'1 конго 
отивал ь оп. Плагсч з.» Мана на 29 м. м. бяло 
умъртвени один-ь 0Фиц>ръ, ПСТЬ ВОЙНЯЦЦ II 19 
смъртоносно илрлнепо.

В. .ТадЬ1а((" съобщава, че

нъ тьргъ, пито пъп са исчапв ооертн отъ 
аригк нл ипщоцски марк:: м > шме офяцио а 
мниисгра-цркдседателя и министре на ф :- 
гк г. II. Каравеловъ—а. .^ркиорецъ* да 

вь чяе врТ.мо е вземево ркш ние да се »а- 
новя пощенска марко гь лика на Пе- 

Царгко Ввеочеетво Господаря, вм> д; за 
постановление на нани •« -р.<кии сьиЬгъ, 

ко» дата г: но какъвъ начини са заръчани 
ИТк: СЪ ТЪрГЪ ЛЯ НЛЯ бел. ткргь, и кой 
копкурентвгк е лядъ но яаносна цкпа Ис- 

отговоръ на тип запитания. защото въ 
игк са вложени половянъ милиони лева, и 
но цвркулнра слухъ. че карвятк сА бмли 
•юни отк друго якето, а но оп. мниисгер- 
го, а на г. Кяравелона е наложено просто 
•и нрпеяе, безь възражения, и да заплатя 
I а. което о и станало 
Сиромаха Каравеловъ. На 8 и. м. г. Ка- 

лонъ пркдъ соояйсяатЪ избирателя, които 
и правили овяния по повод), избора за на- 
п прЬдстяаятоли въ София, калмъ, ч« е <•«- 
п» и енромагь щл остане. По новодъ на това, 
щавнтъ ня, че сиромахът* бай Петко Кара- 
1<1. еега огъ държавната хазна теглялъ отъ 
I горска заплата 15,000 лена: прк.тгтпян- 
и- пято на президенть мииигтръ —31)00 лева: 
пн като денугвгь яа извънредната (4 мь- 
I п согашнага редовна (два мкеецп)—3000 
: продажбата КАщата си въ П|0плипъ за 
кшс — 15000 лена и огъ заплатата т г-жа 
• целена, кяго учителка въ соФийсчага дъни 
и гпмиази» — 4800 лева. или прЬтъ лкто 

н -очно — 41.40.1 лева. Отъ сега нятатъка

лапрЪтпиа дклеиясто народа на касти, а днескаш- 
иатЪ лаково тателя отдЪлягь л«*«ледЪлеца отъ дру
гата касгя и го товарел. най тежко. Кое съсловни 
огъ нарош ка шини ма 10 едно а отъ напатила 

псъЪютвие I в огъ печалбата)’ КдклчккгЬ саяо нари лилии нама- 
сругваиието на четиря куцала въ мина га Луд- | лака десятъка ао сега х-*иъ 200000)) го тйКлпчнха 
вягь И-й 70 дупм рабогниц I било зароксни огъ Ат напита ионвниость брани л на ля -? К итъ Ггйд- 
които 3-ма било убягн 25 ранени а осгаиалигк някъ. к»ято никой пътъ не нижи пъп., плаща ед-

I вакво еъ ткзя търговци, които
Административния сътктъ иа ярбнтражнаи ] грип» стока нрЪкарватъ на дпп. но дЬхъ.

Съдъ въ Хага о евиканъ за днесъ, за да вземе ! Третата В павяа прилива е, | гЪто нЪхи
едно рЬшенне но иредложеииего на Г.уритЪ <г,- : ларъ ла нашата стока. Закара ле и е гГаенл житото

| носиголио Южно Африканскин аьпросъ.
Понеже Френско-Турския конфликтъ е окон

чателно урЪденъ. Франц, осна фъ заминала 
. 28 м. у. огъ Митилииъ.

Демократически ионоподъ Пь 13 брей па 
вкегникъгь си цомЪетихме на 1-ва страница едно 
пих ггнореняо ноль наслевъ „Демпкратъ “ съ нахаднтъ лаж шита на. до като не се нигчатъ на-

„Храбрнй* билъ монополизиращ. шитг. лехледИцн да жнвкятъ но екоиохпчегкя,
главно неприкосновенъ за »аню и никой не юже цгь помощ-.

Учител* и елПщемаици, ние,'конто жинЬсте 
I съ народа. «• О й те .-е кара но меж ду <•«, ами \ло- 

ржка м ръка а иаирЪ гь иь неравната 
са провъзглася за нспрякосиояенъ | борба! Пека Ни п ямп., мека 1>п гркс ■ I; |кигь ..

1 'йхнии „Храбри в- но добръ бкшо яко Индий- Исусь Христось за кръсть
| екип ни сьбрап. 1а поговпряше нЪщо но сьдър- вакъ се холялъ -«а иеарвятедягЬ ев,
! жаниего нч въпросното сгпхогиорснне, зящого валъ: „Оставете л тВ и- зинат. какво ирав1гтъ*.

Прочее напркдъ, Пие но, конто що свЬегпгс на
рода. Научете го да жавЪе икономически, иаччете

атъ

сиаст ни. ъ милиони г:вдо-

И.1-

! гн на скеля: не яоже да н продаде самъ, и тър
говеца 1“ь лайко.чжии тиса лкаитъ работата, 

на 1 гдЪте яиъ влеиягъ стоката еъ нал нплкв цинн. ами 
и нарити ваъ длвап. съ гореяъ ку реъ, а не какю 
вървнгъ на пазари. Така щото, до като се вая (.ри 
наларь ни проилкНенннти ли, до като

Не егнм:

:
не се

нсен юнн.ч и
демократически и
ъояго нЬлъ демокрлгичолкяя в. „Н.чроденьлиегъ“ 
изсниалъ цЬл. кошь хули но нашь ядресъ въ 

! брой 34-й яд вЪетникъвъ с«*. НчЬето хули и , вета 
нмЪето да

!
...

еъ го радикала, а г<>К 
като е каз

ако егихотворенивга на чемокр.чгическпн Хра
брец ь биле враге |И ми 1П1.1"-Ч1,1н/иннн дгячк/шгн-

каленларь, нась на рад.а нькъ случаи, чо го да еЬе гЬлн рнегенив. «мъ които ще имл срав
ня шия .Хряб|щб“ С1охотворнняята ще кра- иятелно ио-гол(.«а молла, дайге ч\ енисанин 

сяп. другъ Ч« Ачмок/ШП1НЧ*еК11 К(1.1еЧДЧ«т. .. ей' И ствици,
■ сме 0 гь демократически т.чшярме.

чесан
и ня н вЬ-

съ КОВТ'1 да .0 Воучяге НЛ .31*4ходЪлие, а 
• н<- на НИЗГ.О :1артя1лв. ..•«> ц Пий ще сполучите. 

НеграяогнигЬ вавракЪге грааотнв. ла да впит., 
в олиаягь свое) Ь р>бр«г.ке ;атсли и да мчагь 
нлбпригъ ла лакон.. тат-ли ч>-ггяв,
хортуватъ, а м«»го 1а раб- тяп. а не т(;ш 
пхъ обЪщакагь златни горя в планини, 
ш наберат!, а сети!, иочдагь да ги рвтатъ

|.чполов I. не ще ние съ кратунка пчдч, нЪ 
гМа на триножно столче и дч иро-ноть 

• ннн абени гащи.
I Га ец 

халгсч и 
КоИТо

„в. ВЪсти“
Тайно съглашение. К гно зпбьлежигелно 

щение предаваме ня читателигЪ.Огъ Софии 
щянап. на в. „Нир/н:/“ единь стр.чнснл.
I която се раенросгранивал ь кзъ Ньлгярня, еьфаин цървули, каквкто се гешшиитЬ ни ви-
I г. г. Ьаравеловь я Цчнковъ съставяли Много двроврвнтоя за иоюбренвето на зех- ст.нелк :

и.ччиеине за да нодготвип. ^дьржлвень ледЬлнето в скоГ"Н1, ютвото нъ страната ии. ув1и1- ^ (■ ^
||.1ГЪ вь полза на Поснфъ Нагемборгъ, м 1а- чани ,,ла и'' гъ усвЬхъ, «е нррлпрвеха оп. Мини-

:>:< 1 х. нв покой чии български кннзъ. стеретвото ва 1ърговинга и Зеялс д1идето : разни
Поето Ватембсргь подъл жива съобщонкето, 1ако“ц- отваряне зеалед*лчески училища, окръжни

денч. още е ионулирно нъ стр.чнага, | конкурси в ир. а ир.; но вакъ ако ноглелвешъ на 
кяго съ него е свързано въспомцнмнисто ! нас’Ъ лехледТ.лцвт1>, вай с.хе най-окаяни, нян раз- Л'/*7-
'.Ьдата при Сливнивя. Нрнвържснцп1'Ь на чебитени по отвошенве яагерваляото ии положеияе. | Моли Ян Господине Редакторе нъ едннъ

1 прогенденъ разчитан, на подрАЖката па -•Гфужаваиге с.**, провикне се иГ.кон. Дигне се отъ най блигащЪ брмщп на попигаемяй Ни
*• „Б. Новости“ олели* ла ллружаваие до като се избера гь иЬкодко вКс1Н<1ьь. ла обнародвали наетомщяг.ч ми дописка.
Разсърдилъ ни се. Околийския на .тккаръ кокадановцц, ковто вхЬсто 5-гЬхъ да иахллагь на Па 15 тото бкхъ слушагелъ но углавни дЬла
ь Говчевъ и и се разсърдилъ лащото схе го Т*1 !и качваг,ь на 10! злвкдеии огъ ралия »ъм прЬдъ 1-1о Добрвчско

.ги» въ бр. 12 отъ я. я., че плихалъ лаелно ^жь се и,,гики,‘ навре лъ зех юдклвето а ско- Ммрдв» Садндищс, чЬжду коапбь насрочено за
.1 Т.карг. 8 паиалиова въ гамаши »)*ржплнп I товълегвого нв, като се вьаЬдоха ралнп зехлолБд- ралглеж щнле и ут данни г > д(. ю .М -гГ 901 г. з.чвЬ- 

■I за едни халки оиерацийка, па н 40 л. ла Ч‘'1КН ткшиии и се нодобриа халки рас*гк на Доно огъ Добричапинл Дмнлнл ь Ночпгнь, прогнил. 
■ Iво. Той тржбялъ, че 40 л. балъ далъ ва 1'и-шии дибягькъ, добръ, ци зехлелЬлецл вакъ е 1-нъ Ивани Иоиоиь тожс огъ гр. Добричг. 
г н г. (.'конеца: обаче отъ справката, която •лилень, иакьиЪха! 1 дI. е разковничето на вепчко ; иасгоящсмъ II иь-Напвапн .■> въ Горското > • • тт.- 
\че се установи, че т. Скопецъ пе е взе- '1Л" • “ к"и ме во.хотне ва ватнн лехледЬ- аенне при Миниггер ч вого н.ч Търговии га и .( -

Ь1 40 ст.... Тогава внтахе ний отъ гд1; съ •Г,’ЦЬ? Сс1апщото Дехократическо правителство ил- мледй пнтго нъ 0 фии - лд нчнце.ише обида съ 
и гия лЬкарсгва ла операцията, и гд1; е вие- л!*'!'} лащото всичко какаото извърши и лучи. СлЬдь рашитя, как го ич сгранчгЬ 1ака и

мхага>.... Иилсферсптностъ г. Докторе. . . . : вь1’*0 •|*4 иолобренве на лехлелЬдцатЬ бьше и е, «а ечи »Ьгсл»1 Ь Г-нь |-й Добрич. \| г. Садил, 
3 (молени сме да занитаю Русенското Кре- не ла нь О’*-1-1*1 иа леялелклцагЬ, ио лл нь шила с.це црь.н д» гн ирмизнесп релолнщпнг.ч ирт.д- 

цнонеирио дружество .Гир 1анъ', какви иа св"я -1ж°чъ. >чилищата не да >ха лечлегкщи, л*...л на сграв«1|Ь ла иллнгъгь ньиъ нл салона 
1 л лр. рллноско нхлгъ право агентитЬ ху да а тииовинци. < л.м > конкурсиги показаха халко з* помирение вое.ч» сториха кя1т» сгр.чпи|Ъ, 
гъ при слючваннс нови заеян, плп прохЬи.ч успвхъ, во съвсЬхъ елабъ и 6 '.юлклеиъ, лащото така « слуш<тслнгк на бр .и 25—Ли души олл(.- 

на иолвцв, лащото се говори, че влеяалп ла ияашъ Аобъръ коиъ, хубава крлл ц ху баво жито, но , аоха мъ сал чо за да и.пнп. какъ ще се поми 
Т телеграфни и лр. такса, к»вго ллъжннцптТ. влкарашъ го ва валаръ, н(.ха Кол да го купи. Вър- рягъ—Обвмнип-лъгъ съ Обвннаемич, за кост 
(в. ч • нЪхалн право иа гЬхъ. гвшь се въргвшь, дагешь го „йокъ махан* и огн- номираваиив бт.х.ч поп а неин 2—3-ма г гъ Г. Г.

Протести противъ тютюневия моноподъ. А1‘шь ,:У1ШШЬ *и.п;о содь, малко сааувь, събереигъ А шока пик гльа н Ш—15 душа огъ г,.ажданнгЬ,
I н I. въвежданвето огъ г. Наравслова че I си съ нккоц ириигелъ, рЬчешъ да се иочернишч., « ври вичво» им*, сларанис ла да гн подобри гь 
I • па ткииша. се биле 11снра1енп до Па- бръкнеш*, вь джоба, нари нГ.ха, ва току кажешъ обвинигедъгъ Пончскь по ни ц( нгпинъ не се 

го Събрание иротесги огъ чюгю.юпронз иа кръчяаря: „иншн ги!“ Ахъ, тГ.лн кръчяарв. | съгласи вл то да унр.к- гн г-чу II ,иову. като пас- 
мит* въ: Хасково, Сг. Нагорено. II юн щв- видвшь ли >и какви съ кротка, но лукава като тоявхшо щ>то дачуо,.гь Сънша рЬпо1нщ1ига 
ЧП1И1НКО. Пещерско ио<ъч>пго гр. мЬсга. к-,гки> криягь си иекгчгЬ до вркяе, че каю те ш> това гЬл.гн гьр-кес|Веон1| лланав мис че който 
Отъ Цариград* ннявятъ, че велкдетвие нодехагъ, Ьогь да ги е иа иохощь. 
ресениего вл. Ераерум ъ, всички гЬ жн гелп Ь гва огъ ииЙ-гдавиигЬ

ДОПИСКИ
До гдЬт.1 

кат.»Госаодиме Редакторе,

•>'М.1< (,* • цЯ.

,/•> /о.’н«.1»м<|

/‘<',|пи«р| на II. Д..6//1/./.ЧСИК/
’•

1-1.1.

Ч по

е вм<ч»<*н ■. ед(!1и .'гь двама ит, да иръгърцн 
приличното « и ичкал ишс. 1‘,ь топли нрочТ.жутъкъ 
г-нъ II ноиь ню ань ла гдГ.ю г- гь Нокчеиъ не чу 
отнроегнпа, шкриа чу се н> очигк г-яъ Добрич. — 
1> I г.икскн .Нини' (I Сг. Иегр .вь който бь до- 
шедъ за свод&гель по ешо друго Углавно лкло 
и още не бЬ нрнлочань; и ла ла сц нскара ига 
огъ него, или ио лругц п. браженнн. съ единь 
рлегронеренъ и висок ь гонь, лаиокЪла ,ла г-иа 
Л асничон да са мине н ь Нанце трои са у • (1:1- 
6|Г11, ка Го чу кала. : . ' а нанич тшоншл ни/КаУ... 
Цн>.ч> .)|ь«к и/ сн С1/л аг иг, нанч?."!ринга -'а до 

I рабнгишъН Лоу**т« .км < « •ш.юкмосг, о/мм п"
; »1д гия чу ч&ионкдв г-яь .(м-начея се очуди и 

се обърна къчъ г-кь Поне га и му каза, че гой 
о дошъл, за свмдк1ель цо • щ > Угл. дкло и още 
но о иикань огъ сап лд га даде сиокгЬ сн 
показанин и логаиа I-о . !| >повь безъ да каже 
,0мина повече г кап* ро гр! южеггь и мпслЪи- 
щецъ продължа ено- га со рлс&одка ть салона.— 
1\ак~ь Ви совиАдхгь гни Паладиически ЗлиовЪли.?

.при линч ла ещи-мч- 
шинга на нашия лемдегЬлсцъ яоже да се .л 1але 
и иа кръчхаригк. Тахъ, гдъго 
съ добръ съ кръчхарн, бивагь гонени. Въ 
се.ю наирихГ.рь учигедвтВ лаещо съ свкщснпвка 
ни се иохъчиха да огклоиигь еедяиигЬ ии огъ 

<1*11311111111 и Турция се вече ноднов( нн. I крьчхагЬ съ отварянето читалище, вечерни учили- 
;1 искания огъ страна на Франция со удо- | ше и иР* 
сени огъ Турция.—Съвклннка при Фран- 

иосодство вл. Цлряградъ г-нъ Пяиен»
г ллъ на 20 м. м. нръвъ официална визита ““ Ф<*кги1 надлЬжцнгЬ училищни власти вити ла

добри да ги осгавягъ безъ послЬдетвне. Ахи 
той знае какъ жииЬе вь село. Много иътн хи е 
казиадъ: „Когато отида въ друго село ва енория
та си. свЪгиа ми ни очигЬ в сЬкашъ че з-.ииа- 
Ща.хь да дишанъ ио добрЬ иъздухъ, аха тахъ 
ие се надисаяь въ нищо, нькъ тукъ ужъ добро 
да наиравишь въкь то зло нахврахь*. Втора про
лива за сирохлшията ва вашия зехдедЬлеЦЪ съ мо- 
4ою * иритруиаим дажддя. Ковствхуцнаа нв ужъ

о персонала нч чужди т. вонсолетва съ 
1 1 ли подъ шатри. Матервалннтк нонрт, гь 

юсга значителни има и иЬколко челевк-
нова я ласкала ве 

нищети
Iжертви.

Дипломатическите сношения на 28-1 м. «.

исиагнха. За учигелнгЬ дв(. 
годвнв наредь се държаха Постаишмепия, които 
като пъдив съ хотавв иеио.гКрЪпеии съ основател

но зло си

!"0

■шетра иа ВъншнитТ. дкла Теникь Паша.
^4 29-Й И. М. ВЪ Пврижъ въ магазина 

: ъ“ на градскпи домл,, окенлотирада етил 
* бомба, която причинила паника мкжду 
1! * га: человЪчоски жертви нкмало, и ио- 
|!:Ь ве са голкми. Предполага се че случ- 

Д)Ажала на чиновниинтк, юиго искали 
' на да 6аде затворсиъ въ нидклнигк дни.
Зслкдстм* «КСЛДОЗИЯта на единь топъ

иоиа

ллъ



Брой 1ДОБРУДЖАНЕЦЪСтр. 4
| които Ни е& продадоха за една 
1 какъ полягат» на зсм.елЬлпр, га прЕгь сг>

Гр. Балчик*, 12 Октомарий 1901 год. паница де <Дали г-нъ Попова, с била» натоварена, отъ г-пж 
Минвстна да дава такива заповЪлк но садонитТ.
на с*дяднщата на Г. I'. ЛесничеигЕ и жжкто въ Огь нЬколко вр*ме г.ь града ни упорито
случаи да нрави бележка г-ну Нетровт нрТ.дъ 1'е говори за ряетурсиисто на г|Н1скн обш. » ь- по п»| жа гъ. 
такава една публика, между която беха иовечего ьЬгь. Пай сошЬ почваха иЪколм граждани да 
интелеген гни липа? Какво искаше да каже г-нъ разнася.-ь и нетицня. да събвратъ .юди..,., за ;
Попонъ гъ тия си заповТ.ди? Или искаше да блампранието на състава. Но принц...... идппа
покаже че той е иЪкой вишь чииов.«нь“Ь' Или ® "охвали-, понеже има вече доса есщ-оя....
що? 1л сгрееше гни Лесмичси че м-жс да го г"' агеличелие от. н-.юб. н.. ха-
уволни? НонЪма ку.уръ, кой.о илалондевднеъ ракн^.ъ въпроси да се разрешава. ь пуолич. о
'обича да дава такива зааовЬдн на г и». Иегровь » Д|*У*"<>. » «■ та«"° » задкулисно,
за.цото било му донесено, че ушъ г-нъ Нетровъ | Ие ще да .рия, че какъ КмЪта па е доста 
билъ надгмалъ г-на Д. Бончева да не му оиро- -нтелегентевь мж.жь и може би съ добри идеи.
стявальи но «ай нрнчнна искало да го отстрани ««а™ на ли не може да работи самосоятел. о,
огъ салона. Азъ мш-лн г-нъ Попово, че вие въ » «-с води во диктовката на нм-ярнапрания

мижите обвини г нъ Петрова ннто ио отъ населението на Шията околия- V. Лют■
ко.гь, както се соди и и едни «ъгЛ.гь, I- • .: Пго 

Боннтъ се отъ съвЪтитЬ ..а този чс- !

нита сесия да подшит, ь декларацияга са

ЛиМ»1>рмИ'Ь Д; II!.
IУ01 Г.

Нейко X Гунчс

с. Ормкиджикъ 
Балчикски

ВАЖНО ЗА ЗЕМЛЕДЪЛЦИТТ.

Американското търговско др 
хество въ България обявява на I 
тересующитЪ се, че въ Варненски:

I му складъ се вамиратъ ширили 
Плугове отъ най-новитЬ /и

Дур. КулякскигЬ кланега, като радослжвиегьтг- | пцКЯИСКи СИСТ6М11. 11о СВОЯ ТИ .1 
гав», гдато се ..‘■вял'\л вч. черния гцооъ л> - *
ситки з-млсдЪзци. покри се въ грауръ и со | КОС 1Ь II ЛДр.ави.Б!. ТЬ СЖ ПрОСТИ I 
остави безь подпора . гари и немощни родители, НОДраАМеМН. {'ИираНСНИ С* ОТЪ Ч.1С 
суми а жени вдовици н д-Ьца сирачета. А вол- '■ Ць... ... . , 71 с .
тока иствг ваниото му. его въ що се състои: СТО.НО И а. ЦБН4 01 Ь 40 ДО /У А!.

на чиновници на СД1111ЦЯ, — СНОрЬдЬ ВСЛИЧИПЯТ» I У
Кумурузо-трошачиМ| .на.п ц 

голЬмм, направени отъ ет .хоиа, н

НИЩО НС
работа, ..иго за доносиичество и ир. ир. работи, : и 
затова и г-нъ Нетровъ да си гледа своята работа. 1 «
— Да не ви е .Ьжко г-нъ Нов-.въ, нюго наказа
нието Ни е едно огъ най легкигк зж Васъ: Етин ь 
денк тъмничен., за гворъ, 5 лева глоба и всичко 
на вей .ко Г,0 л. Ьн вземаха гаранция за нео.- 
кдонението Би огь с.у.да.

Моля г-..а Миннегра да обьрни вниманието 
на г-иа Попова иди иъкь съгласно Закопа, -рЪ-
бва «а го уволнв отъ длъжност... понеже нро- | уволияваимс и на ...ачавание 
гивому има завъдено дЬло X 87|801 г. и но | о'пиянска или же на държавна о-ужба, чрЬзъ
което е вече ос.ъдеиь и на гърди. Ь му лъжи *оето сиолучи да с. състави една .майка, ала

Сь Почитание: за алощагтис, да не кажа за щастие, за това
си новЪдение изЪде велнъжь една хубава ил-Ье- ||ЦЦ Добра )(ШН)1А СЪ СЬЬЪрНЛн 
ннца отъ Г-жата на един., уволненъ тьржавенъ 
чиновника: да се поставя на чедо въ всТ.ко едно

член..
I лоиккъ, който е бнлъ едипъ огь актноригЬ на

нрис&да.
Един* Ералсдининг 

1р. Добрвчъ 17 Окгом. 11)01 год. IIи.«ски цЬни.
Жетирмнтй ще сж шчу.ш

ио своя га ирак и 
иосгь. Ьсмь да имать теригл, кои

Гражданки ъ. ЛЕСНО СО К.ьСЬТЬ, тЬ изВЪрШМ
работата са точно и ирЬнъджол1 
II* сж освободена огь жлишпа 
тКхосгь па доатамшитЬ хегвар 
и гж положително най-добрата . 
нрава вь Америка. Цьиа 550 
лова едната.

СЧ за...... ниемо .V 4, отъ 5 Аи- КОНТО ПриЧИСТПЗ
IV ск. юмяиллкский д..р. Бярникъ, ; храната огь во&каквн нримЬси

иечистинн.

движение, като въ всЪка манджа мир чия н да
До Почитаемата редакции па в. гДооружинецъ“.

Моля Би, Геснодвв ъ Гедаь-1'др**, да блап.- 
волиге н дадсте мЪсго въ сдинъ огъ близки.Ъ работата не може да нр гр.еирг. 
броеие на почитаемия Би вЪсгниъь сдЪдукипете:
Бъ брей Ь-й отъ К-Й Сенимнрий ... Г. нъ к.
„ДобруджаиеНь“ 3-а стр. е няиечатано едно ах- 
треФиле подъ заглавие „Тревога* — въ което 
мЬжду друго.о ирЪдингиа си на елине Ф.лднюръ 
иЪвежестио ио 11|юфссията н пр., ни. же тона се 
отнася лично за мене и за да ио остане нъ за

работи по общасгье.о.и .л.иросн въ ин.среса ЛСН.1СДЬ^»Ц11ГЬ 
на час.пости: не що с инение, че гъй поставена

0тВОрГ‘ПО писмо
Ди Г'>г(П'.1>1на

II') ,!‘наинси ии, 
Вя Ст. СОФИЯ.

Министри
блужденне, читател.., ечвтамъ з; нуждно да ламъ 
слЪдунчцего обяснение :

11а 12-й Юлии н. г., командирова.сь ъ-Ъхъ 
въ гр. Бадчикь да замЪсгвамъ тамошния Оьол.
Бете|шнаренъ ЛЪкарь до завърщанаето му о,ъ Гу,.Г1, т. г._
отпуск ь. Съгласно чл. 14 отъ закона за Санн- Нялчпкска Околия, ми искаше за недеборъ и тс- 
тарно-Бегеринарната ..•чицип ■ чл. чл. 5 н 7 . „у,ип дянапи ^71 л. К2 ет„ като еь сжщот ■ нъ- 
отъ правилника за |.рЪглЪдн;шиего на дпбнгъ.ж с'чп мо ирЪдуирЪждаьаше. че ако но му в .ссж 
зж кланве, мЪсого и урЬжданиего на екотооой- данакя май късно до 15 сдщий м-цъ, наля- ципиири ш Ь ЬрШВДбЯТЯ ВЪ 1>Ъ.1 
нитТ. и мЬсонродаиници. Ь, вменява се въ обя- гаЛ1 даноръ ..а всичка га ми тълв годишна храна, 
занесть щого съ взаимно споразумение е.ь Гр. | ца |,; ,д.щцй м-цъ. се яви пъ село » ми зане- 
Об.цин. У правление да нр-ЬслЪждамь ежедневно 
добитъка за кла.ше и мЬсото му въ гр. скот»- 
бойна и нр.

Бь качеството си на врЪмснно ааведукмцн Гмитемврий внссахъ <-рЪш> л.-нака <-и 
градската ветеринарна служба етана нужда да |ПТ(> м.к дТ.хъ опатькв оп. около 250 л.,
взема мЪрки за намаливанне числото нд измблл-
ствунчцитЪ сквганоци се безстонаискн кучо.а и М|1НЯ ц|,1.зь селото ми, 
ония рашзкдилн се нь гр. скотобойна, а още по
вече, каго се научихъ чд-Ъзь еди.гь гр. атен.ъ. ; „ хШ щ.-м- .10 хекгодит|.и жито и 3.1—ячимикъ. 
че е имало между тия куч га н бьсни: дльж- м„дб:па ми, ля ие ми нро.аваеЬмето. ш не-
ность ии се налагаше, да взема оьрзн и рац.к- 
налнн мЬрки за гроаеявего ма кучетата, за зд- 
иазвание общес. венно.о зтраин,.

Ноиоже, Об.ципата не раснолагаше сь ха- Ж(,И1. дцЯ ц,ъ:и и че съмь подал, заянл. ...:е де
Главняй Бирник-ь не обърна внимание. Ж.гого
н ячемика ми с.ъ продадох.-, та язь за на нро- СВ ВЪВСД ЬТ Ь ОСООС11110 ЬЪ Д0011УД<М 
лГ.ч ь шс му търся ..ъ< II.го, нь .п.гямь I «см- ; * *

Министре, защ.> бирника >и мн проза ке ВСЬКП ..ГМ.АСД Ь.АСЦ Ь Щ(5 1’ПСЧГ.Ш 11

/ осаодине Министре,

’

рия. 1 Е.ш, коию сж ги вихдади
ча.а хамбара в ь когото отдЪлсх ъ, съ тъзи г« - раООТЯТЪ, бЛДО ТУКЪ, бВЛО В1 НБ 
лшннятя слаба реколта една..ъ N«1 х-к.о.ипри ^-Ьл1>ц.>иЯ ^ СС ЬЪСХШЦаШ1ЛП (I
нчемчкъ и бо—жито З.ч сТмг и прЪхрана. Ма 1и , 1 , :121 л. доброьачгсТБСнпат» вмь работа, 

вьнъ гдЬто вършЬягь чисто и е 
иохичио,—тЬ нравягъ сжщеврЬзк 
идьва, ямЬгкакаги микапа“, осиГ> 
но приспособена ш добитък ь. Ш 
отъ иоои до ^ооои лева .и. сч

ла му внеса при втора обиколка. Па 22 ги.уший
нъ като н<- му внесехъ 

на 2З-й д..П ю опн-чата хамбар* мида пъка си
!

жо за сега ииамь прл. о(пеш. за засяианяе л мя 
около АПК* декара и че данака ми е погрЕшно [Ц, СПорЬД Ь ВПД ЬТ Ь И ВСЛВЧШ а 
обложен ь. за.цото за е .инъ имолъ ггмь об.о-

■

1 ь<ш цьиа включииатъ и локомосиI
Помпи ш к.1аденци, които авове които да иронш.вать едн. •-коро.ино в си- 

торно д-Ьйсгнне азь бг.хь иривуденъ лично да 
егида въ антената .. морал.:.х ь съ рецмиа да 
се приготвягъ Г>0 ханове и друго количество въ < 
ир»хъ. Първите се придадоха на гр. агенгв, а храната и,.Изъ Акгуегь*. кегаю сгруввшс нари, ц срВДСТВО ИО СШ1бДЯВ»Пй
второто (Нрахътъ—.Усус/.шнмш Типа1(сиш 25 гр.1 ., кога то цЬна.а е ниска и защо ми държа
в.емахъ лично азь да дамь на иавжд.иигъ се 
около гр. скотобойна кучета и котки, сь иМь 
що го да ..Змржгь но скоро, защото сл\ .в:и со 
е много ил^ти ханове гЬ да б&дагъ и <ялр|.. ц 
отъ кучетата нли иъкь сз, отказвали да ги при
ема гъ.

Д...1 ь

хамбари заиеча.анъ два тТ.се.п ....... ...опиван ™ 6» СЪ ВОДЯ^КаКТО II й
но ми даде вь.можность д. си ирпламъ ЦИСТО Б«1 ДобиТЬКЪТЬ СП. 

чраиагя самъ а ме ирйтовари съ ра нш-ъ-и и защо ИсЬиЯЙЪВЪ |>0ДЪ ЗВМЛСД1>-1
ие ми врьчи червено нзвТ.пке Л1 .7 .а готова 1
да ма секвестира, гдк и въ кой закон ь сз. раз- ОЕП МпШШШ у|1’Ь Ш111 } С 1>Б 1.1> •
рТ-шсии чии лИйствия иа нолвкдоъствсинияп. СТВуВиШСТБ ПЗОирЬТСИПЯ - СО П]^ 

При всичко че бТ.хъ ралпорТ.дил щото при- Ци бир.икт.. ОсвТ.нъ това защо иа 22 тото. вь , ,, VМ1 111‘НII ц Кцп *
сжтствунчци гр. агентъ да слЪди о.ровени.Т. о. Куртдуманъ, вь кръчмата па А. Т. с гпворнлъ ^ У Ц11 Ц II.
кучета и д ги зарови на дъ.боко пьиь о;ъ еубличио, чс нЪм» да ми ос гав» нищо. ше венро- ИНТсуССУЮ.ЦиТ 1> СЯ ЛА ПО
града, обаче, това не се извърши ио неизиЬсгнн д8де нсич. о за еди.п. данаьь огъ 700 лева, какъ дпобии С11ЬДС11й.1 УМОЛЯВИТЬ СИ. 
за мень причиин и лТ.имве.Т, сл. били и.юсга ще ми испролале всичко, кога те притежавамъ • ..... ,
вени по цЬли дни по улици гЪ и изКде.ш отъ , ичогъ за 35,687 л.. 24 вола, 25 . ря ви и 35 коня ^0 Ш11гСЬ1 1» ДО 1.1иВ1ШЯ Я1СП1 > 
мишкнтТ. коиг) също измрЪли от|.овени. хсргелс. Това не покязвалп, чс чиновнаци.-Ь Би ДруХсСГВОТО! Г*ИЪ Д*ръСа М« Ш

Огъ горното ще видите Г-да, че не на мень съ службата огмьщавачъ ... д
н на мЕсто „невежемно- се пяла отговорносгьта Съ настоящето си не нскамъ мядость, ш.го
за станалата „Тровега1*, « « етаиа.м вследствие, \ иомощь. Г-..ъ Министре, а да шиите кякъ чи- 
немар.шлосгьга на Кипнатото Общ Управления. цовннцигЪ Ни иомяг ■ гъ па земледЪлгцп. кл. ъ 

гр. Доб|>нчь 2л у цгемпрнй 1УЛ г.
Сь Почитание:

за що

ИИИ 0 <Н
I ваиъ складъ иид ь ржконодство «

иотьикаха девиза Би — вий го имахте каго опо- ; _ т______
знинонеръ. Сашо да чуятъ н г. г. Народнигк '• в>* 1
Пр одставитедч отъ земледЪьчееката оргянизацп >, | СрЬШ.) ХОТОЛЪ „^ОрЯ".Пятяринарянг, Фелдшере : Н. Нандое»

(В. Р.) Коментарии сл, излишна мнелнмъ... *> Дим .мораториум»“ (р.1 Отговоринкъ В. Каден ъ 
Йту— ДмяЦ! м Хр. Ц. Войник у
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Гр. Д«брить, 16 абимрий 1901 г. БрО 17•дя«а. I

ДШШАНШ
ОРГАНЪ НА НАРуДНАТА ПАРТИЯ^ ш ш| %

аг доагвч ок а о к о л в ж Р?
а аи

Ч.;ШГОДИШНИЯ АБОНАМЕНТ!. 
иЪстниХ! е: 0 л., полугодишно Я1 , 1 

:(а нъ странство годишно 10 лева

Абониранно йоаъ предплата нЬнл 
да сс уважава.

«. Непчко що се отна' • да вЗ.етник», 
се адресира до редахт ята му, иъ гр 

ДоЛричъ. улица .Готова".
*

I *:
ИЗЛИЗА ЕДНЛЖЪ ВЪ СЕДМИЦАТА.1 ТАКСИ 8Л ПУБЛИКАЦИЯ: 

на хвад. с/м на I стр, . . , 80 ст 
. . 10 от.

За приставени и др. оПявлонии 
на IV стр. по 3 ст. на дум.*

I
!|

.IV .
Неплатени писма не се прпемагь. 

ракопмси не се вра.щатъ.
IЕдммъ 1рой 15 ст. * Ецммъ брей 15 ст.

•ТК ;

финансови мЬркн на правителството. Какви са ; за уенЬхъ, или ще вземе съ себе си жена си 
тил мТ.ропринткн. не Се казва въ тронната в децата си и що се какини ужъ да иде на 
р-Ьчь. ПрЬдсгакителягЬ оп. Народната партия 1 нЬкол бани да се цТ-ри, та въ случай, че ме
не би и чал и нищо нротивъ нодиисваното па сполучи вь мисията си, това да се не отра-
отговора, ако предварително се знаеха тнл ! злва върху кредита ии страната. А у наел.
мероприятия и се виждаше, че съ гЬхъ не се министри гГ. отинагъ демонстративно да изла-
нарушави съглашението, направено нрЬзъ фе- гагь и себе си и страната, 
нруарн мДсеич, тил година между протресистн,
демократи н народници. Като съединително ] припили гТ. му, като не искагь да иодипшатъ 
звено, като 1гаПч1'инюн при това съглашение > отговора поради пасажа 1а финансовигЪ не- 
е било условието, да се не нрави заемъ съ нзвЕстни мероприятия, искагь съ гова и да 
реално-ефективенъ залогъ вь една или друга напранигъ едно предупреждение на нравнтел- 
форма. Заемъ казнатъ немило още сключенъ. пвото, да му кажатъ. че що ожде рискувано, 
Но преговори за гакъвъ со водлть. II има че ще бждо гибелно да го сключва сега заемъ 
много причини да со вЪрва, чо се водятъ възъ съ реалеиъ залогъ. Кдии заслДиони партизани 

I основата за реалеиъ залогъ. Какви са усло- ] биха ностжиили другояче: гЬ бц съ готовность 
вилта, не се казва още. Тогава е прибързано подтикнали правителството, да влезе вь нро- 
да се нека съдействие 1$. на Народното Съ- настьта, която зЬе нредъ него. Но ирЕдста- 
брание за едно пФщо, още неизвестно. На- кителите отъ Народната иартил не гледатъ 

| родните представители не тр1;бва да си да- така на своите обизаностп. 
ватъ подписа, че ще съдействуватъ за приема- '

Обявление.
Търговската КАща В. Щаадекеръ, Вар- 

кий клонх, за разни земледЪлческп п ин- 
I).пални машини, обявлва за знание па 
кп спои клиенти, че въпреки злоупотреб
ете на доверието й отъ стрина пи бнв- 
к и управители .Марко Нозенталъ, тл, ше 
к ьлгкава и за напредъ операциите сп въ 
гарих съ най-голТ.ма течности и услуж-

СлТ.дъ това г. Теодорови каза, че той и

ть.
Управители нг Варяепскил ми клопъ. ос- 
за напредъ, Гогподинь Г. Ниановъ, къмъ 

моля, клиентите ми да иматъ пълно'о.

г. Варна, 15 Октомврнй 1У01 г.

В. Щаадекеръ.

Тукт. м-ръ Сарафови нрекАсна оратора 
пето на мерки, конто темъ <чце не са известни! и му каза, че тЬ що взомагь отговорностьта 

По нататъкъ той се спре върху начини, за непчко. 
но който нашето правителство води нр-Ьгово-
рпФЬ за елини заемъ. Изпраща со едннъ бил- правителството може би що иска да нодражао 

1,1 | гарски министри нъ Парижъ. соди тамъ два на Пнанчовото правителство и да нзлЬзо дори 
члтто.т да ножари за църквата ни мТ.сеца, и со връща съ праздин рАц1;. Изпра- 1 да со хвали, чо кой знае, какви блага ще ио- 

Пиант, Пашсловъ* >лни църковни о.рнж- ша поднръ това други български мини- 1 текатъ за страната отъ нодобенъ 'чечь. Цока

Явна благодарность
■

Н'1<М1/м)вГК>Ч1Ю Църковни НППНПЦТсе 
нзекама своята блатнарнастъ къмъ 

Тоню Висилевъ отъ <■. Късъмъ-къон,

Г-иъ Теодорови продължи, ти обясни, че
1

/ сшоннистъ 120 лева.
.\ва.)Ч на такива лоброОн.гс.ши .гри- 

нчмс<-ртвовашгли; >)аио аос.ч^жи 
У" >н<.\ъръ ноларъкъ за нримшръ на 
Инн> си християни отъ църковната ни

! егиръ, м той се връща съ ириздна рАцЬ. Да се но лъжат и оти подобни хвалби. Гакнва жо 
со и ритнати по тоя начннъ бт.лгарсклтТ. ми- сащн хвалби се лравЬха оп. 1и*1.ж1,о-б||вшото 
нистрн, да се унчжаватъ, да тронатъ но ка- правителство, л когато се внасяне законо- 
пиптТ пи бинкитТ. е крайно неблагоразумие, проектът и за десятъка, какм и когато се 

Тука г. Тоодоровъ 61; пр1.КАП1атъ и за- внасяше г. Тепевнятъ законопроекти за съкро- 
нитапъ, защо Стоиловъ бЬ ходили в и Н1;на, на вищнитЬ бонове. А ноча.пшт1; резултати ц отъ 
което ТОЙ отговори, ЧО е ХОДИЛЪ 110 въпроса ДвЪгЬ М|;рКИ ДНОСЪ ВС-Ьки НИЖДI. Нъ всТ.кн 
за акипзпт!; за договора съ в1;некото нрави- ' случай огъ тоя заеми никакви дари цЬма да 

! толство, а но да со сиоразумТ.ва съ банки за влЬзатъ ви страната. Това съ иркКАсваие на 
заеми п при това върнал и со о съ окончателно говорителя потвърдя и г. Канаволовъ. като 
придобити розултатъ — подин.-аиъ договори. ' заяви, ч** наистина нари нТ.ча да влЬзатъ въ 

По-пататъкъ обясни, че Симо изпращаното ! страната сиородъ заема, но щ * се нзилитятъ 
I ни двама дори министри е не само унизително сл.ществутщнт!; текущи дългове.

за държавата пи, а е и вредно за самото | Характери*, е. каза ио иагагиш. г. Гео- 
; дЬло. Отиването на единъ министри но чуж- | Доровъ и това, дъго правителството нр1;дсга- 

дитТ, банка да хлопа за заемъ-, и връщането влива работата, като че .;а»*м итъ става съ една 
му си нраздни рл.ц1, е оги естество да йод- | банка, а не съ нЬколко съюзни. 1ова заяви 
бие още повече пишпя креди п. въ странство, и г. Караиеловъ.
Хората не чогатъ да знаят и, какви са истин- Тука м-ръ Сириъовъ се обади отъ местото

I скитЬ црЪчкн за сключването на единъ заемъ, си та каза: Лима г. Кчравеловъ не знае, та 
; и като виждагь, че “Дини министри не може вие знаете“, сь което искаше да посочи, колко 

г1 лЬдъ нр-Ьгледа па вжтр. и външната да сполучи въ своята мисия, т1. иркднолагатъ много държи правителството ни гова.
I :а па правителството, г. Теодоровъ всевъзможни въображаеми прЬчкн, и отъ всичко има работа само съ една банка.
|п.1 къмъ финансовото положение на стра- това креднтътъ на страната страда твърд!; Г-нъ Теодоровъ не се смути, а продължи

!'>й заяви най-напр-Ьдъ, че той и пето- \ мпого. Другад!; и по други въпроси, когато н доказа, че не е възможно да се сключва 
приятели ще се въздържатъ да не под- | стане нужда да отиде нЬкой министъръ на заемътъ само съ една банка. По г. Теневия 

отговора на тронната рЪчь, именно , чужбина да върши н-Ьщо огь името за държа- контраптъ до извЬстнс вр1;ме, което ош- но е 
^ иасижа, който се отнася до 6адащцт4 ! вата, то той или предварително се осигурява изтекло, Нългирил се задължава да не нрави

ъ< ч

н.

с. Цчс.трово. 14 Ноемврии 1901 I,

1-едагелъ на Цз-рков. Н — ств«,
Свт.щоникь Ив. Мирчевъ

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТЪ РЕЧЬТА 
НЪ ТЕОДОРЪ ИВ. ТЕОДОРОЗЪ НАРО 
НЪ ПРЕД(УТАВИТЕЛЬ И ПОДПРЕДСЕ- 
ДАТЕЛЬ НА ЦЕНТРАЛНОТО БЮРО 

НАРОДНАТА ПАРТИЯ ПО ФИНАНСОВАТА 
ПОЛИТИКА НА БЪЛГАРИЯ.

11 ропаиегена на 2 И тпго отъ три Супата на 
Народното < ъСрлниг,.

Че ТО
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от», другаде заемъ безъ съизволеиие на стария това.—В», заключение г. Теодоровъ каза, че | дите много повече, отколкото бя се каиш,
той се палена, че българското правителство те поради погрешно иресметаие. Ето какъ •?синдикат».. 11 нашето правителство не е пи ло 

да направи ннто е »на едничка стъпка но заема, ще си възползува отъ това предупреждение. I на. та не можаха да се щпьмахнатл дефгг, 
безъ да влезе вь преговори съ старик син- Въ всеки случай, до като. ооаче, нравител- тите, защот** дефицити въ нашия бюдх- 
днкатъ. Преговорите за тоя заемъ не требва «•твото държи висящи своите финансови ме- инч още отъ 1884 година дори и до дь ? 
но никой начин», да се сьмневамо, че се во- роориитик, и представителите отъ Народната Господ. Теод<»р**въ се спре тука, та предси 
датъ въ съгласие съ тоя сииднкатъ. Това го парлнч ще оставатъ ръцете ияъ да висятъ таблица на тия дефицита отъ 1884 годя; 
налага на българското правителство съ кон- I въ въздуха и ще се въздържат-»., да не йод- до 181*7 година по сяегките на Финансо 
трактно задължение. Прочее, ни гь една банка, писват», отговора, 
а съ неколко банки нашето правителство ире-
говаря. Другъ е въпроптъ, обаче, колко банки говори едно но едно па обвиненията, хвърлени 
щ*> подпишат», на контракта. я»же само една отъ разни страни върху Лароднатв партии 
банка да подпише. Т**ва не значи още нищо. Мпнистръ иредседательтъ силно се възпротиви 
Или по-добре то значи яяого нещо, което на тона. 
сънсеяъ н*? е в», полза на правителството, е било оставено ни яинистрите и на технатФ иушн дупката, да се повърне п увеличи « 
Тука г-нъ Теодоровъ се спре, та обясни, че приятели да изсипятъ толкова »»*• иркаедлави ново позеяленпя ланъкъ. Но то не е стори 
банките охотно »»<• се нодпискап.. ч** те прЬд- обвию пш» нърхт Народната партия, той не това, не сачо защото неча по-лона иоли »

това за разбира, кает. чоже да чу се заиретява да отъ това днесъ да проишъ едно нещо. а г 
защитя своята партия. Това е необходим» та да го събаряшъ, а още защото е чувствущ 
стане и за Народното Гъорание, и за нублн- ч* ще бъде несправедлив*» да се облага 3?-ч; 
ката, която слуша, и за общественото чнФиве. делческото население съ таш.въ тежт.кт. : 
инакъ всичка ще кажатъ, че народниците ие- нъкъ. 11 то се наело през». 181)8 годни 
ча п. какво да отговарятъ, затова не от»*»- начерн други изход»., и намери действит л 
«арап..—.Чиннстръ-иредседательтъ, каго раз- т**я изходъ. Като взе предъвплъ, че ж*м1

циците н»‘ се иравятъ само за настоящет. !
после да запрещавашъ па пбнипиечпя да се коление, че те нмь. ь много »ю-големо знач 
защищава, обърна се и каза на нар* дните за идощнте поколения, в тогава те въ д ] 
»»редстакители, чнч вя пчьтнннпь ишвч тъчна чера ще дадатъ своите ползи, И|,а 
„ имп кч1.цч гм»мтв, 'че, т/чнйва Чч ч нцш.)- телктвото На покойник Стоиловь нач Ьр: 
нншя пчнкчниь*. — Пи пчнкчшч I•11/виг1нч крайно справедливо да конвертира наш» 

/114111111.п ея. Представителиг1. оста- заечи, като гц направи отъ една страп.
по-малки лихви отъ 5" „ и» 4",„ а отъ дм 
и ио дългосрочна, Д4 Се нзплатятъ ВЪ р 
стои пие на 51» години наместо въ разст* < 

капка чн 30 — 40 години. *»»ъ това юдишнитЬ • 
предвиден»: за изплащанне на тия заеми 

Г-НЪ Т“*.Д0|1О|Ц. се 01р!!ПИЧВ 1П отговори СТИНаТЪ По-малки. И ПО ТОЯ начинъ деф,:;
ТЪТЪ ще се покрие.

Тука г. Теодоровъ се спрь, та поен 
по колко е щ1 ло да плаща Българиа годи: 
за изплащан*» на своите дългове, ако бе . 
реализираш иародняшките договори. 1:

Накратко след». това г. Теодоровъ посочи, нъкъ и сега е яп**го п** тежъкъ, отколкото явно, че нъ бюджета зч тая це.н» не е щ
колко нагу'до »це бъде за вагь. ако се уло- другаде. Въ 181*1 година целото Народно да се предвижда повече отъ 15 милиона
вимъ иъ капана, който ни се готви. Той обясни, Събрание съ всичката опозиции е настоявало 300 хиляди лева, кога то днесъ са преди

датъ цели 24 милиона. А като се смети

министерство.
Но нататък-», г. Т. обясни, че прави:- 

ствого па покойния Стовловъ, и следъ д 
видело, че все още остава дефицит», вь

Следъ това г. Теодоровъ поиска да от-

ж-га, не съжалило за направените нямал, к 
Г-нъ Теодоревъ му възрази, че щочъ въ поземления данъкъ. То е могло, за д; :

почитат», да се скрият», задъ една. 
техъ е МНОГО ПО Предпочтително. Той обясни 
ч<» нъ 181*8 година е ималъ мъчнотия, докато 
накара повече банки да се иодпишатъ. за да 
свърже съ формални задължени.» и<>в»че нтг 
техъ, ТЯ ВЪ бъДЪЩе, КОГаТО Ще реКЯТЬ ДУ НИ
иравятъ мъчнотии, всички да вземат», нрав
ствената отговорпость за техъ. 'Гой обясни, бра кодк» цеснраие 1 лико е да обвинявани, и 
как I. ДаЙче баикъ е II ре ДЛ* жила други банки 
да подпишатт. вместо нея, а ти не искала
да подпише, защото ще дойде въ противоре
чие съ себе си поради мъчнотии, копто бе 
правила по рино на българското правителство.
Стана явно отъ обяснената на г. Теодоровъ, 
че Правителството съвсем», не требва да Се 
хвали съ това, че издействувало сачо една 
отъ стрито. банки да са подпише па кон
тракта. Това може да е важно за последова
телите на правителството, конто съ слушали мозък».*. 
отъ господа министрите, когато съ били въ 
опозиция, да викат», пропий, некои отъ бан- и«ие на обвиненията, които с. щракаха отъ 
китЬ и ла агитират», съ техните имена ; н** министерската маса. отъ самия г. Каравеловъ. 
фактическото участие на тия банки вь заема Той обясни. ч>м< • 6м.и> #у»мтли./,*яс, кчк- 
безъ техното потискане нъ контракта не може п> кч.мч Л7^*»ек.ю«*, и мч.иьжчщч нуж.га 
да се смета за печала. нампжночнч ич ач.н минни лчнъкъ. Тоя да-

СЧМЧ ).

пачи да слушат».. 1 (стана ла слуша н г. Г»е* 
лпновъ, б.- ъ ла се чувствува докачен», отъ 
Това, че Г. Каравеловъ ще смета. Понеже не 
е нзлезъль. че неча въ главите си

да стане това намалепие. И наксекъде дру
гаде гледат», да намаляват». нрсхитЬ данъци

че монополътъ на тн>тн*иа, това се вижда п отъ 
законопроект»п.. който явява тронната речь,
че ще ге внесе тая сесия въ Народното Съ- н да гд заменявать * ъ косвени, конто и щ> 
бранш*: защото ни»* накъ съ контракт», п. съ лесно се сч.биратъ и по-лесно се нренасятъ,
щагЬ банки не можем», да променян;: че съще- на а*о пе съ наложени нл.рху първи необхо- рпя положението и п«> отношение па д**.|,,: 
ствующия закоиъ за тютюни понеже бан.деро- днмо-ти, те съ и но-спракелливи. Ирчвнтел- тите, и по отношение на нашата железиои* 
лътч. е заложецъ—ако е, |а ни се предлага стното на покойния Стопловл. »»е наложи ак* \ политика. Мпчоходомъ г. Теодоровъ обн 
да изменимъ тоя законъ, то немя съмнение, щт. на сольти. например»., и го нпложп на това. ч< Народната партии е оставила 1
че се прани еч съгласието на самите бачки, газа, на захарьта, на спирта и прочее арти- на пашите книжя нъ 1(ена съ 114.30
което не може ла се даде, освен», ако банките кули. **л». конто всеки н<* се нуждае отъ фиор. въ Пердинь 1*8.50, въ Лондонъ 1)7 
искатъ да взематъ ти»тюн* вия монопол». »а га- еднакво количество, и следователно много ио- а сега техниягл. курсъ е въ Вена 5)5.3". 
ранция. — Скоро обаче банките следъ реал- вече ще плашатъ богатите от»:олк<*то бЬдннте. Берлин ». 81 и въ Лондон », 81 — 83. Аз в
ните приходи отъ тютюна ще турятъ рака на Нема съмнение, че при заменяваието на едпнъ е оставили 1" а сега е 11" 0. Тя е *
други реални приходи п най-носле ще заграбитл. данъкъ съ други, всекога е възможно да ста- |>ила 525 километра железници, а » оста в 
и нашите, железници, тъй като ние по-нагитл.къ в^тъ грешки нл. преднижданего на новите 1311, които щеха ла стигнат», до 1*>0(»

приходи. Така случи и сл. народняшкото бЬг.я с. «авзели Източните железници. 11 
Правителство. Предвидените приходи ОТ1. ак- спи. ч** ч;.сть ОГЪ оставеният ». Дефиця, ь 
цнзл. н** постъпиха. Господ. Г**шовъ не кед- дължи и на 5 милиона, иохкрчени за вой 
нажь и не два пъти на времою си посочи, А пя пари. г. чпнистъръ Панрнковъ щ ^ 
че подобни п много по-големп 1 решкя нъ га- спи. че е бил*, впсокъ иатриотически дл. 

1» кива случаи се иравятъ и нъ най-уре шиите I да с<* отпу.-тиип. *’амъ »-. Паприковъ <■ 
въ финансово отт шепне държави. Цекостън- салъ едипъ ( рамадецъ рииортъ отъ 24 е

нечилата. която щехме да имаме, ако се < 
меха и Източните железници, ясно се ввз 
колко спасително е щТ.ло да бъде за Бло

не »це можемъ да напранпчл, покак».въ яаемъ 
безъ реалиг. гаранции.

България, каза г. Теодоровъ. н** е пропау- 
пала. Той нерва въ н* йиите сили, тя лесно ще 
излезе отъ тая криза, която е яс|ггст«»*ча н 
временна. Н**ка тя *е неподава д 
свръжатъ ръцете. 1’астоявиннята па б щ .„,
не требва да нп плашатъ. Съ тЬхв се бори нането на достатъчно приходи отъ котените Д" Министер* кия Съветъ ио тоя въпроп 
Стиловото правителство, презъ 181)8 г.. и данъци се обяснява н отъ некои случайни 
ги победи. И дн**шн* то нраиитолсгво. т*>й нерва, причини. Първата година, понеже реформата сключени отъ нравот*‘лството на покойни. ( 
ч*? може да изкара борбата съ чести за Бл.л- се разгласи много но-рапо отъ нейното про- и.ловъ. гласувани отъ Събранието и одоор 
гарня. Гонките и? мо»-атъ да продават», на- вярване, търговскиятъ с«етъ се възползува »'ТЪ Княза, не се реализираха, защото Л 
шите облигации. Те само знплашвнтъ. Мъчно- отъ това п сп приготви нре.хп проектл тъ да ужь сьсиш телни, защото били гешевгр' 
тиите ио-вечо съ създадена огь техъ. Те ни стане законъ, големъ за наел. отъ стоките, ко- 1 защото пай-носле били сключени отъ на* 
с* дали пери зв железнпци. А железници ит*> имаше да се облагатъ съ акцизъ. Презъ I няци именно. Сега всеки еижда, колко г 
никъде въ света ие се пзнлащатъ съ чети- 18У6 година пма»пе нъкъ големо плодородие грешка се е направило тогава. Ни* «м 
ригодишии заеми какъв го е г. Тенения. Те ио лозята, та ракията, на която не се взима Щ'' г-*' лчвчлни, пко можеше <)а се п< 4 
би требвало да ул* чнтл. българското нрави- акцизъ измести спирта, кой го се подлага па ич.южението итя /.8/М* им/икч, “нот /< 
телство съ отлага»»** а ортизацията на тоя крат- акцизъ. Презъ 181)7 »одапа имахме извл,нред- жение т което остави Бя.иирня нрч< < 
косрочевъ заеми. Ние имаме право да ис»:аме | питЬ наводнеиия. Бсачво това намали прихо- \ ствошо на Цар. иаршия. Но това <}><•'■

•СЛ. ’ ;

Господ. Теодоровъ съжали, че догове.



р
1яожнф. Не трлбфп обай* 4а мнс.шм* \ Отлична Саасиа ивщиа стража. 11а 4-1 ! •ииаиебввт* бирияця отъ Финансиста г. Кара-
Л.южечигш» е отчаяно. Тии/нш 4а вар- тог® ьечсрьта часа около II европейска, сълъ|>- аелопа, аа да събератъ до стотника всички ие-
Г„ Гагарин. Тя ще б*л, пик,и,но .,а **/*“ "* селгкатж Т™*» •' е- Пчеаарово, додорн и текущи даядиа до крак аа таи година.
I 1 Т .. I сл*дъ кат> птшьль на ссдянка. двама души Нъ зад >в*дьга е казано, че едянъ бнриякъ, като
** отъ МАЧНОтиитл (кат. унижете. Пека 0ТВ1>риля Л(,11Ч.Н(1 иу. Нощната стража забЪл*
помним* лумимщ на иокчинин Свити- зяла, че се отвари д ютени и тихомь доближила 

че ,Българка мава. МО ИО МТЪМ'- дочакала да идЬзатъ крадната п дюгени, Сега вече всичко ще се управи; затуй Кара-
слЪдъ което (стражата) веднага донесла на киет-жвеловъ осъжда г. Гешева, чо намалил ь дттть- 
ския накЬсгвикь. Поста(иии заедно съ стражата ка на зсмледЬдцат*. Пусти думи а д*да, колко
отива, отвари дюгени и хвани крашнгЬ. Еди- ей гьогяЬгсгнуватъ, чч ги разбра и аай-ирос-
ння били н*кой си Мвавъ, който е сь иеизн*<-т- гни солеиииь Лми мораториума . . . Ще отго-

ДОВРУДЖАНЕЦЪ Оф. 8

:

иде ВЬ едно село М> лото ш с. ДО статии- 
1 ка всичко да н> иллтаа чг% нею село.

Л

м ъ с т н и
но местожителство и е жикЪль вь с. Дурбалий. варигъ демагозит* . . . 
а другия бялъ хероЖелжня вь с. Есетдий, и Пмм^Ъ. На М-й того вь 11 ■ половина
родомь отъ с. Гебедже (Варненско). Кралнитк часа нрЬдн обМь избухна иожаръ въ дюгени на 

1 сл вече предадени ва влас ги г*. Юрган ь Стоева. Вснчкии дюкяна изюр*, не се
Желателно бя било, що то седскит* стражи разпространи но «ара благодарение съдействието 

изъ содата да бдддтъ постоинно будни и зала- на никои огь гражданигЬ нн. Пожарната ни ко
нят ь всячкн подобни крадци, конто наносд*дъкъ вам за изказа чудесно изкуство . . . Всички на

брой В пожарникари «ь свкгли шапка стояха 
като анкетата иадь дюгени на едно дърво—което сами отсЪ- 

венчко установя за общяяг|,яи нн гъвЪгъ, я но: коха н всячкя паднаха вь дюгени . . . Понечете 
неже се мълвя кече, че Ташо ще бъде огладени се опърлиха, а двама се нараниха; а това ме е 
иодъ сать «а взвьрд .шит* му безлакпнми. Ар- малко ялкуство, да иаднешь вь отъня н накъ да 

| сенсвъ на 4 тото нъ кръчмата на Дпрбялий<-ки излЬзеши ... да отанчиа иожарна команда нма- 
пр*гь г. г. Щ-ревъ, Няиевъ. Чячурлнйекв я пр. | ме съ още но огамченъ кмегь . . . 
публично е вик.чдъ: „.4ко Ташо в ваюбоигии* Титрь. Но иннцнагинага на мНетното
и маеш/т. а.а ме елмь галът“, отрядно нали?... учителско дружосгно „Глзвмгие" нъ града нн 
Иа тона се пика : „миакахъ см 1ичгного. ри- | се ирМстанм на 10 тою вичерьга няесата ,Се
тим ь ти кросното*. Лми четнрнтйхъ хилили н мЬйстного иа пр*сгд.низка" огь ЧикотШ,. сь 
шестстотинъ лена. кой тя брои. г. Лрепчевь, за благотворителна ц*ль, 
мйстото. което не струваше имто ЙОО лева. нали 1
пакъ Т«шо? Пусти мадоидеазя.

Щй сй уреди ли пещеисивтз снишени*
рйДЪТЪ МИ? Раяръшението иа тоя нъирось, 
н-сува почти ц*ли.ч нн градь, а най-вече 

която нматъ нос потна нужда очъ услу- 
па пощата.—Пръснатия прМи едянъ м*гець 

чс сь наематели ия пощата се впд*ли 
оаори за установяааняе ежедневна пощя 
IV Нариа н Добричъ се носрЬщна огь кенч 
•рговци съ въсторгь.
Косато повторно въ б|юй 14 на в*гтни- 
с и писахме но това, миозяиа нн упрекнаха 

;>•! ърпЪлвност!.. Ний поискахме да ирпвХримь 
шоетьта на цяркулнрующии слухъ, за еже- 
иото пощенско съобщение, отъ компегент- 

чЪсто се иолтнърлн слщото—че се но гени 
опори съ мощосъдържягедя, като нн се на- 
и н намКкь, че см*- прибързали, защо то въ- ! 
и бидъ на листни редъ н нъ скоро яр*ме 
ь да 6 а де разрТ.шснь нъ удовлетворителна 
>адътъ нн смисъл.
Ини бЪхме готови ведня|а да поискаме в 

■сине даже, ствга да баю удовлетворена 
обществена нужда: обаче в‘е се съмняваме 

ягурностьта на това обЪщйиии и сто, че 
Гиде правя, за тою вече ио вече ог ь мЪеець 
I. а оОТоцаиото ос !*нъ, че не е ншълнено, 
|очна и да заглъхва, нялн се, чо само за 
Iнапие е* биле ирЪгоиоригЬ съ пощосъ1ър- 

. На насъ е ненанЪс п н I. кой и апю-

са наводнили твърд* много изъ 'гкодиига ни.
Рззичерввалъ се. Сл*лъ

НрЬдн да кажемь дали публиката остана 
кякь сама се са- доволна, ндн не огь ирЬдсгавенага пиеса, 

считаме за иуждио да епомЬнемь иЪкодко д>ми 
Н за гледнщсго на нашею общесгон върху 
граматическою изкуегво. 11осЬги1илнгЬ ма гба- 

нродЬтното Лнрнзско врЬме, но при все гоня, гра у насъ могагь да сс раздЬдягь на Л групи:
1 . 1.1нн го посЬидащагь само огь зюбоиашдно; 

По ПИВИДЪ ангреенлего бр. 15 на вЬ -тип- - • Други рАконо.м(ми огь благородната цЬль, 
1 ка ни, съ което съобщавах че: чо на ешнь ту- която се дава ирЬдс1а»денииго ; и :1|. Огь

кашонъ учител, му се изгубили докуяенгягЬ нъ съзнание подлага, които примига драмагаческого 
окр. учи.’, инсискти. Инспектора на Нарш-н- нзяус1Во изобщо, н частно на нсЬка огдЬлна

. гои ,*окусъ“. съ който се н .дяграва иьлъ У!!* ?”**• ****** «• ■«•»« ^ - Ля ОСА*дя“"и ^ 10»**“0Гк иьР“*гя
ь градъ. Ако тукашнви началннкъ на теле- " “
I-пощенската станции мисли, чо съ редов 

■•и носЬщенно на станцията нзньдинва 
и*•« н,та си. то никакт. не оправдава добро- I 
■Ьние, което сме импдп за него; още во- 
;м. юй се държи нн те-ьсрсн гно къмь едянъ 
("окова голЬма вижиосп, зя 1радъп. ия 

ь, зя разрЬшението на кпйтд е погрьбно 
• него неговото участие. На в.Ькн случай 
1 «горно прЬдопрЬждявяме нзддЬживтЬ лица 
гга, че н сь това сн не туряме точка но 
«| просъ, който е много важен ь, как го упо
ихме за градд.1ъ нн нъ частности н за и!> 
нн околни въобщ.-.
Карззелозъ н данакопзатцитк Подадено 

1пн1|цето защиение огь жнгелнгЪ на с. с. 
арово, Норв-еакА и Харм.чнзАкъ до г-на 
пра на Финансии!*:

„Тотолинс Министре,

моунячгожячагь. като вндЬха дебедян край!
Отъ ИЙКВЛКО ДИМ врЬчето тукь тъй се 

поправи, че можеиь напълно да го сравнимь съ

дървата са нъкь скъпи, н ;» Л„на ко 1ЯТЯ

ин .
днчносп» >4а осАжданне съ хора1аогь иьрнага 
група, заслужаватъ похвала ония огь втората, 
а още по-имЬма похвала и уважение ония отъ

. н. г. пв нрави запи 1 напие зя да му 
съобщммъ якето на просите ш, адреса и датата 
из заявлението, какте в начина на втвращането 
му. ИслЬдствве на това, редакцията огюварн 
сдЬ |ующето:

Кандилагъ'Ъ-и|о1сн[ел. е 1гирвос1сионния 
основен ь учител, Дим. Кневъ заявлението му 
носи дата 1К 4”111-Г.*01, което било 
тия леш. на п. инспектора Тодорови. ПчсдЬд- ирЬс1.ъинаььтъ Конрадо. Тази роли бь дадена 
нии огь своя страна го нрЬдадъ на икфд ,я на I', Г. Насилень, той можа, съ малки нзклн> 
Фяковь. Но натагькь какво е станало заивле- чеяни. да се но тави вь положението на едвнь 
вие то. някой не знае.

трета ка труда.
Да се повърнемь сега върху току що прЬд 

сганснща пяес-а. НрЬдн вевчко ролнтЬ вь 'Нея 
не бЬха раздадени сполучливо, за да Оадснъ 
ио-иснн ще « помЬиемъ, няколко думи върху по- 
главни тЪ роля. Главното дЬйсгвующе лице е

I

дадено са-

ирЬс1 ъпникь, нзосгавень огъ семЬйсгно я ог- 
Спадване иа златите Кь паричното тър- пятнл1Ь отъ обществото на честнагЬ и Олаго- 

жвще нлалЬе паника Наполеоня се харчи днееь родни хора. Нзобщо роляга се изигра доста спо- 
ЗЙ1*л(*4 лена. угрЬ 22 д. други дени друго. II* 1 лучднно. 1’олягв иа 1'озалнм се изигра огъ г иа 
кон огъ граждани гЬ отптягъ това нъ еньрзкя И. НъчнаронА Ньиь огъ неячко Друго, само двЬ 
сь ирЬ итоищии заеми, обаче истината е, чс сащссIвени нЬща нн говорагъ много ис<ю, че 
срЬброго е иоскАИНяло, иричннага на което е ти не е вникнала нмкакь нь роли■ а сн: 1). Из- 
събпряиего из дяиьиттЬ итеднажи кимк-края нЬсгнего за ндианего на мажи н и 2). Грьщата 
иа годината. Тона иде да нп покаже колко съ и съ него.
биле мъдри народницигЬ. кога го вземаха рЬию 
няе да сибирязи данъпи!* на части нрЬзь го- 
дцнагя. Гь заемьгь паря нЬмя (а иосганип. ви

Нд.кя може да сн прЬдсгаия какво изннг- 
в.ч човЬкь, кога го сдидь дълги години се нз-ИрЬзъ 18У7 г. нос града хме о гь наводно- 

Ч|»ь«к 1НУ8 г. огь градушка; ирЬзь 1НУ!)
оп. суша: нрЬзь 19Ц0 г. огь непоноси- 

за насъ н<>.М‘)нс н ояъсииване и зннкнапето 
раннгЬ Дд.ржавнин бирник), дойде вь се- 

! “**- състави актове на всизки пи, н подь 
|уа на к.мегскигЬ намЬсгннця ни изпращаха 
»>. Ьазчнкъ на скеля. Сь донесенагЬ нари 
Кгихме педоборпгЬ отчасти до 1899 год. 
И сЬеио и идене не ни остана. Г> 1рнвка 
(■ дч ни продаде и впръгагди работни до- 
I ■' и.

пЬ - ги за идианею на .мнлого сн сА|цес1во, оба- 
Ььзгярии. и слЬль сибяранего пя данъцитЬ, на- че при приписаното на Конрадо (нажн;, Гоза- 
иолеона ще на.мЬр! н мннадоага сн иЬна и даже 
по-скапо огь 25 дева.

Паиахнда. По е |учяй сс|ючнането 
мЬсеца огь смъртьга на ува глечи■ огь всЬкнго 
нокойнпкь Гойко Станчеви, на !*• тото се от-

I :
дни ОЬшо тьн равнодушна, каю челнедошедь 
пЬкой гости. Прн срЬщ.п.ч сн съ него 1И бЬ.не 

шести много едьржана, кога то гн грьбиаше съ еьлзв 
на очи да го разинта за жинога н езраданвита 
му' ... Може ли една Гозални, конто (ЪВ страст
но е любила, да иосрЬщне аюбнмии сн човЬкь 
1 ьи рани .душноУ Може до ги да не плаче нрЬдъ 
стрададческая види на мл.жа снУ Кодкого Пом
ра до страдаше, толкова Гозални бЬше равнодуш
на ким и нсгоннгЬ езраданни.

Мий бихме сьвЬгнали г-ца Пьчнарова да 
се не осмЬлнва да изляза на сцьнага съ роли, 
к-шго не й подхожда ти.

• )с Iанали гЬ дЬйсгвующи лица, макаръ н 
нЬкои <)ть тЬхь да бЬха нетърпими иа сцената, 
но все накь играха удондетвори телио, сравня- 
■едно другигЬ.

Макаръ че повече трЬбнада гледаме на цЬи^ 
га. кога го играя гь любители актьори, но вее цаки, 
не е злЬ, да се раздавагъ ролн! Ь по внимателно.

служи иан.д(||да вь църквата „Си. Георгнй*, на 
коит присАТстнуняхч пеговнгЬ ближни и почи
тател п нячнгьга му.

Отмъщава. ,4 щзто почти всички гирювни 
»> егняФЯ, конто вмагь дюгечвгК сн край 
драв.знекил* ндшцадь. гдЬго паваше до сега

но зан(ою бЬшн заразеиь огь болЬсгь- 
,-чань“, осгавк го дордЪ пздрапЪч и втори 
\ ще дойдо да го продаде. Миомь огероч-
! ,,Я д*нъци,1>- седмичния пазари са противи Типа, кметството
[ Пчелчо т/Т"" Н ‘ *"Г‘)Л;,Г‘ ся* ВЪ наднечернето н.ч пяганною сн, разиорЬднло 

челарово, Перя-«а к а и Харм.нзАкь*. пм»вя да се прЬмЪсги ю ерменск.тя махала, 
о еже мннистр.ч Мравелонь н<- е напра- който и се „рЬмЬсн М1. юто, гдЬто есегаоа- 

нищо по таи справедлива ирозба, о.праве заря не в Ш,С1П||„ С1. качч.ни нигп поне ,.ь
■ гльдующагя теле грам ма огь жнг.мн.Ь съкъ кяльтя в „ь голЪи„ в^ялте, не може да
Г?еи^* Л° '|,1’М'!МаТ‘,ЛЯ ВЛ,,а^га’ а чуешь друго вь пазаря отъ купувачи гражгани
и..*, у 'ата Досеви: „ „родавач I седанв. швЬнь к.1Ьтвн противи
.п '3“Ь ,,0Д',0ХМ: М,и“"е до г- Таша. за гдЬ.о гн карали да газнтъ до кодЬнн 
"Р- да отсроча чюгги съб .рачето огь да- вялъ. Ний мисл.мь наА»Ьжн.,то мЬст да се по- 

- Пчсгр.а1ази огъ нав<,.онне, гра.ъ, суша Г||ЯЖ. „ вн „„ к ,яуг9 гл4дм, че Н(, може в,.%.
" ™Г:|Я: и СЬМ'’ “ И,Све- К,,Й ДЯ С> - "итереенгь имъ: ако сома

- 13 « 1ПЛ, "Уждж отъ примЬствание на пазаря, мислими,
° северна 1 И г. първо трЬбва (а се приготви за него нужното

к Х-' манл*“и С"МГЙ « - - —' Нй 13 Й прЬзъ НОШЬТЗ „а „Ьката Еско сс
Гплш I и-» II и Има сн хясъ ня „шадраванската“ пдощадь срЬщналн два английски параходи -Алннь* в(«оди.) Общ. Кметь: II в. Вас.лев ь дл стлно ХЯЙВанъ „азчръ да Ладо лесгио за ко .Ьогромом..*, първия огь кодто „огъналь ек.!

пчкго се викдя, Караволдвь щ» обзагодЬ- легат* аа Таша . . , иажа му били спасени съ нсключенне
>>па зомлсдЪлцпгЪ. МийГй строги ипн1да СА отправена до \ душв, кояго са удавили

\
. 1И.Я*

Обща х[юника.

на грима
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Аимшшгк ■кин, от* 15000 рудничари ! понеже оть н го могагь се научи СММ и сь- леграма л конто яяь строго препоръчвал 
2700 се обявили стачка. шават* рмяя юрни ■ долни др*хи ио кройката ясньляяваг* точно водят» яа 1 ття*, »

я нас: аялеяяа га, а вь друга н да приютили- вскал* щастието я благод*ист 
СтуДвМТЯТк ЯЪ Мадрит* направаIII пиЬчн В,1Ь ||кни вктсни ясгни според* наставленията 

демонстрации. Т* хньълиди камъни върху грам- в( с<|к1Ц.я ж,ряаль. 
ваят* крдстогвали удинит* и оЬяж ма1 счло
зата като викали „долу“! на Префекта и на Нра
вя годе■в» I о.

1‘*дьт* бяль въдворен* н тсту деигит* за- 
идашвадв, че ще повторят* демонстрации!* си.

го аа в»
своя нодаяця без* разлика яа я*ра н я>
ность!. ..

Господин* Ив Ее Гешев*, иефат* яа
млротнага партия н бившия ттрхдс* татель ва 
Ц.родж.1.. ( ьорзияе се завърнал* от ь Букурещ* дармерията я Градоматалмика ся подадя I 
в». Ссф ти. Тв1.р гении га на нЬкоВ нТ,ставни. какпо кит*. 1 енераль Васось е назначен* яа н« 
г-н* Гешев* имал* иамЬрсмие да се ирвеедв ннк* на въоръжената сяла. Студеитит* и. 
мь Бгкурещь е съвършено не окрно радя нощьт» въ университета. Иагтяициту

наля да обнародват* статия с* прямяря »

От* Атина с* дата Ю-й тяга яви
че Митрополит* Нро.-»оиий, Началника яа

Адютаитина на султана Хасан* бей и 
подполковник ь Нсдкибь беи нрястягиалн нь 
Мокра на Турско-Черногорска га граница сь ми-

разграичагь заедно сь черногорскит* кваяявто отговора яа тройното слото на 2У окг.
сдЬдь бтЬсгищтга речь на г 1*обтев* прогни* 
НрОСК1а, СГЯНЪТ* МИНИсТрь 11рЪДС*ДаТеЛЯ Кара- 
вевонь с. катал* елкдуиоциг* думи: . Уф-лнч*-

Декларацлята яа Карам лее*. При разяс- с*д*ржаняе.
Канарата яа деяотагят* се събрал. 

Щ-й тото за да съставя бюрото ся. Та азм
а деяота

сия да
делегати енорииг* м*«та нахо.тчщи са. близо 
до Мокра. дала твърд* разаадяуааяа, мио; 

карали ио м*жду ся. Мянястряг* огсдутстяу 
Деиогатнг* от* опозицията р*шидя да сИа 26-Й ■ V. ■* Одеса имало два самин- л«мяци»«Ф, учеличс.ммянш ни ин.и ижния

ЮЛИЯ случаи, която се констатирали че се чу- >1амнь ^ ала, ,у, а на „ М1М ДМегацяи. която да гя имами*
мави; огь тогава на «амь ник.ььвь новь сл>- |1|1авигел..Г1,ит.», защо го го ще нр*дставя поради Д(,ДЪГЬ въ камарата. Но уляцяг* особено н 
чай ис е бял* конегагирднь. гова «веляченне единь бюджет* без* ДОФИЦИТ*. 1

Бившия аадии* везир* Сайт* [Ьша е на- Г нь нап^м* •#штмп*-к*>. «омме на- '
зяачеиь пак* за такъв* на мкегого на покойния *"-*и Л»н*щ»гт~. Чсловк.ь трита га се възмути 
Хялиль 1‘ифят* наша. ! ,,гь ч***** теистьотлюкь иа Ьаранеловь. 1озя

камарата я иркдь уяяасрсятета имало мм :
рааяъляу.ганя групи огь юра, които съ т*>« 
за ноам майно стацчи.

Мннвсгрят* отговорили ма делегатит 
мъркат*. кояго вземали за аодьржаняего н, 
дъги нс ямь позволи наля да прясжгсгвуна , 
зас*даиието; ио иа др. день ще ее инат* з 
искат* огь камарата ла ям* гласува доя 
■4ас*данисю сл*дь това се вдигнало запои 
мадо достатъчно число ир*д<гавитедя. Оз 
циига сдЬдь това съставяла ирогоколь. сь I 
заявявала че: оомеже общесгвеням р*дь 
коммрояетирань ти оставила всичката оп 
носгь на нравигелегвого. Множеството . 
мира омотания га мри итлизамяего ямь от 
чара та. Г-н* Дракумись държал ь една | 
към* тьлиага. «ь ьоято силно нападна Ц|, 
телеч ао I о.

нзик* на мссвдодсяокрага доказва негово го 111:1 р- 
лагянство, дс ма готе 1 ао Е жа оть гланявг* муНедмяб* бей Иеляане е повишен* на

дльжнгс*1ьта—секретар* на министерството на .ин-лут, за която се объщаваше нрМя да дойде 
нътрЪшнит * работи нь Цтриградь. Нижи* се н;, Вл>.т*. че ще натрапи иа бьлга|к'кото насе
че миссин та си е ясп 1.линл* вече изь Ььл.п арии. ленис, <4, н.т.ма.теммего иа ,|а къпи II* а, мг»бечма на

е .«.е. (<*.* >е*. » сега такъво намаление се ечи га 
огь него за Д<, На|н|диата Нар
гвн н*' напрани „иуо^гжа.к-мме-, че намали да
нъци!* на лемледалияг*. а наиротнь напрани 
това,
политика. Нека всички!* нрЬстл.нл< вия иа На- 
|одна1а Наритя с* от* тая категория, не как го 
„заслуги г** на демократа, увеличение на :а 
ньпи, както яяеждание на иононоли и ир., няй- 

1 отгор* нзяжждаяяе на 1«ннзк и ирЬданапие на 
1V рни 1 * бьлгарска^зсмз. 0. „ИзточнЯЙ край".

Вбкти дългове. 1<с*ки. почни, че Кара чс- 
ловь най много въе1аш>ше вь онодиция. ирогинь 
илащнннето нч какъвю и да било 1анькь к*мь 
туриия за румелийски данъгь, сега ни се съоб
щава, че правителството на коалииионернт* де
мократи в прогресяетя водят* пр*гов>рись пор- 
та га по щнъж. 1чпн* »л*и ктн*ь на .икьснслии 
т ьй нар*ченъ румелийски данък*, кои го се н*|- 
качна гъ на ПОТ* милиона 1(11. Нч Щ • съмнение, 
че нр; сл» управигъ Фянансни!* ип оть г-нъ 
Каранелова !!.. .

което се дикуваше от» ♦ияяисо«атя и

Нови коалиция. Според* най восгЪд* 
ни 1В*деиии огь Софии се ус|ановява, че и 
вече <ль положи 1елень един* съюзь междКняза а* трамвая Нрьш нькой день, IIСадвбио елбдетвената каяисия но де

йното бившит* .МИН11С1 ри свърши.1л дя|)1н :с|о Царско Иш-ичество се качил* вь езектрич-ския
Трамвай, за да отиде до княжеската зоодоги юска 

1(ь 1рамн.1й бил ь и Ьариен.кин наро- 
нр*дставител1. г. Кр. Мирски, когото Гос- 

зациталь и за виеча!Л<-

мокра1н и оамооловиеги, които протривали 
единь друю-му и са» тотв*зи да се съеди 
и иодьлиг* влаоьта. 11р*ди 1 — м*сеи, 
не г< воримь за но раио, н*маше но ожестс 
иротиннвии оть колкото иом*ж ту стаиболон; 

почнатото днряние върху ир*сгаилснията но ниею, което му се направили ду мит* на иещер- И демократи; мимо това и*иа и*що но л* 
десятъка, ватонит*. хамбари!*, шлеповеIЬ, ле- ския народень ирЬдсгаиитель, г. Гакевь но но- игь сливаняето м*жду едни* Петко Караве. 
мана и ир. н ир. каква гаранция ще му вземат*, вод* разходят*, коию га» нравили за княжески ц сдай* Дамитрь Петков*, защото единия е

перални и ир. 1'-н* Мирски отговори.гь на Не
гово Царско Височество, че всЬкн цознава г.
Такема за ^юцилмгц) и никой не дава внима
ние ва неговиг* б;кпц.<.о'ямхнм, най ааче но по-

-
гИ но п*ч*' ки ппь !!/*>*•ипщ.окм И, Ш 1.иИТ0
ц*ль е взимала и оть д-,>к 1‘адоедавова 8‘ИИЮ 
дева гаранции з;< неотклонение то му от* са. теб. 
лирнние. Вяди-щемь гл*ль като се «върши за- подаря. м*ж ту друго,

I разния.
Д1 И I. I

тел* .трудни е ученик*, а черната джамия 
стана църква, та се забрави .. .

Стачката на машиияегмг* огь бълг 
дьр жел*шини е вь иредиалнечериего иа вз,' 
ванието си. Мотивировката нмь бяла, че М-р» 
Общ. Сгради вмТ.сто силни, опитни и здрава з 
назначавал* млади и иеошнии свой нроп а-> 
на тая гежка и пътна съ оIговор итеть слу*

Иа 1-й тото работници г* при •. Сноп-, 
тадеч* ол. София, на брои IV! чедов* а о'н 1 
стачка при тунел* .11 7.

Негово Царска Височество Киязътъ
1«1-й тото огиатувал* за Киена, и ш*зъ д« 
завърне въ скоро ир*че заедно с* д*а»гл 
които щ*лн да нр*яарать зимата в* Еакс.г 
градския палат*.

Военния СЖД* пь Севлиево е оправдал* 
командира на 1-й артсл«|>иЙ1-кв аолк* г-нь <’д,- 
бева от* новдигн.чтот<) протавь него обвий мие 
огь военния прокурор!.

Една аашиитаисиа депеша на в. „.№»»/ 
ам</ Ал-ух’**- съш^щаия, че Амернканск«>тм пра
вителството е направило енергически иостжпки 
<ч|рямо Г>ългарин вь случай че нр*говорН1* з.т 
освобождени-то на Мисъ Стон* не бж.тат* у оп
ни. Дипломатическия агень Дикенсонь бил* по
лучил* те че пълномощие дт дЬйсгвуяп въ и.ч«'!о 
на нрави гелегво си въ това направление

Н гъз* добра. Кат* е Мис* Сгонь от* 
кад* се лмрн ...

Т*Й като карантината на нашата граница 
аа произхожденията оть Цариград* е вдигната 
конвенционно трень ще заминава вь осем* 
часа вечеръта от* Цариград*.

От* Цариград* явяват*, че ш< фови ■ т, и 
уиравдямщнгЬ дЬлага на чуждестранни!* мис- 
сян наираннли първата визи 1а на новия велик* 
Нсзиръ Саидь паша.

вод* иа тоя вьпрос*.
Г-н* Мирски е единь огь сервизни!* чл«- 

н«>ве иа демократическата парти и йрвигелъ на
.Наемни*г. Такеъа.

Официално рчеирос I ран< н>|| I. нь С1 ря нетно 
езухеве, за смързьга на кралица Драга, нс * 1- 
сIвзе на вккакво «и покушение, или еамоубий- 
егво « д. лишени о« ь м-*какво основание.

От* Иадрить явяват*, че в* артел«рий- 
ската казарма нь К<>рона станало експлозия, ко 
I пто голдатит* исиразнювали иатронят* си Има 
ло т|>има души убит и 17 сМА.ргоносно ранени.

8* Атина на ьй гого потир* иллдн* ста-
Ма 12 того. вь б ч. «уIринъгя, сл*д* I

се иеньлних т формалноегвт*, кояго нтнекв- 
коня и вь нрисАтетвяетп на о«вияялнв1* лв 
се. изнършн вь дьорьзъ иа Парненскан < 
жен* загворъ обКсваняето на о|и»чугия ра 
на .* — примкаджин (аз* Ахмедь Оемяиов* •« 
день оть Нарнен -кий, Нловлиьскяй и Сг.-Г г 
ски окръжни |-ъ тилица та кунь убийства.

наль единь минни ь, на коию нр>:съ1стьу вали 
•Л1ИПО души: м*жлу СТУДСН1И1* н вьоряж«-нага 
сила има збивания Я стрЬляине сь револвер -. 
Т'л*дь мипипа маниФеетантят* кръстосвали из* 
улици 1* на града. П*колко .туши С1р*лвли ср*щу 
Мннистра 11р*д«*дагеля без* да го наранят*. 
Гсдакции!* н ,Акггори1а‘ се пазили оп.

е,

При разиснеапието вь Австрийската кама-
на депттатщ* о!говор*I* на 1рониого слово, мни к.»1а: имало седемъ души убятя, .Й) ранени

преде* тате ля Фон* Села* заявял*, че интере- о ми з жа к.1Н1узени. Оиозициояият* деиотатн щ-швото, наистина, се ут*рва огь е«ян* лч
сит* на днЬт* държани изискват* итою м*жду иржели бу йни рЪчм вср*.ть тьлиага. I овор*ло см*.«ь и он.н нь ри т ннк* нримьяджия.
Австрия п Унгария да се постигне един* смра- ** че вьоръжч-ни хора се събирали в* уиивер- 
ведливъ ъомпромисъ относително тройния съюз*, шиста, гдЬю с1у тенти1* сгоели на военна нога.
Минпстра Нре,'.с*дателя заявил* още, че съюза Камарата на депутате* избрала за свой
бил* ед< нь залог* за обици и миръ, който дава Ир*Де*дагс->ь мттиисгерсгия кандидат* Ретпное*:
но гол*ма енгорносп. тт на трит* коитр&кгнющи вълнението м!.*ду студен ти г* продьл канал о но
страни: заб*л*житолно за тройния с*а»з* било всички м*рки бяле взети иа У-й того.
и съгласието по м*жду Австроунгарин и Русия,

Вчера Париеи<'ьа ■ а Окръжна Ноегояяа 
' мисия се е й|н>нзнесла ио заявлението щи д 

сегашния ни общински състав*, иодадеио (
съграждани!* ни, като единодушно е при ■» 
за уважителни мотивигЬ, но които се яс а 
растуряниего на общзнскяи ни сън*т* с*ст» л 

Навия Велим* Везир* Изборът* на Оул- от* обирали на чело с* Таша. Аа нр*дсед; 
Т'<на на Кючукъ Сали наша за Велик* Везирь на тричленна а кочиемч е назначен* г. Сте:Д 
се иосрЬшналь твърд* благоиройгц*, огь тур- Кьиеиь. а за съиктицн г. г. Калчо Т. Смй 
скат* кръгове а есобено от ь населението. Кн>- | ров* и Сююдов*.

СеиАеи* журнал* „Мода и домакинство“, чук* Саидь наша, ако и да бил* Фанатик* мн»-
слюманин*. бил* обаче Добър* патриот* и чес
тен* чслои*къ, кой го имал* винаги нр*д ь вид* 
интересиг* тта странага-

Нри встА.иванаего си иа ддъжностъ Санд*

които мижали да върннгь задружно относително 
Балканския полуос тонъ и развитието на Налкан- 
скит* държави.

издава се в* София огь нздателка-редакторка 
Клена У шева. Ц*н 12 лена, а за ученички 10 
лева годишно н Г> леь.т полугодишно, заедно сь 
всички кройки, които с< «рилагат* към* журнала, 
ирВиоръчааме го на исаткя грамотни домакннкн, , иаша е асиратяд* до всичкиг* валие една те-

Отговорник* В. Налее*

Печатница на Хр. И. I*.
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нидащ.
ОРГАНЪ НА НАРОДНАТА ПАРТИЯ !

Г I^ . I! *
»п ,НДОВРИЧОХАоколия г п * -

• 4
’\ЖГ \4«'*.4-.ГОДИШНИЯ Л1»ОНЛМГЛ1ТЪ 

кТегник-ч I*: Г» л., полугодишно .4 , л. 
1а гь странство годишно Ю лева

1 допира ни»* Леаъ предплата нТ.м.ч 
да сс уважава.

I»•*и тко що отнася да вЬотннкч,
сс адрсщрл до рмакцяяга чу, въ гр. 

Добричъ. улица «Тотем4.
►

ИЗЛИЗА КДПАЖЪ ВЪ СЕДМИЦАТА. ТАКСИ ЗА 11УК.ШКЛЦШ1: 
на ккад. с/м н.« I сгр. . . . 20 ст

. . 10 ст.
За приставени и хр. обявлснаи 

ид IV* стр. но 3 сг. на дума.

- IV
!»■-платени писма не сс «риемитъ, 

8 р* копаем не сс врл-щпгь. Сдямъ брой 15 ст. Едимъ. брой 15 ст.
*>.

Андръй II. Гуневъ IОбаче това бегенлио ма набоди, нронне- 
ио тъй очагледно въ последните «*хбптнп. ко

веш. съвЬгъ III се ирЬчихнигг. вей::» мо- 
>потребления па държаният!. .'.<ужиг>-ли, лич-

гато страната прекарваше пий-с&дбоиосии и 
тревожи» ломен ги, вместо да ни стрТ.сн*» да 
работнмъ за усилване и закрепване на ошш 
обществени и ио.штпчвсип фактори находят» 
со въ редовете на Парадната партии, които 
биха издигнали отъ народния суверенитеть 
гранитна скала, о ктяТо да се разбиватъ 
всички реакционни домоСвання; вместо да ни 
нотпкне да работнмъ въ хармонии сь иска
нията на гмфЪмепнпл и‘ гресъ п култура; 
наместо успехите на Западно европейски г(;
държави ВЪ об1Це‘*ТИОПОМ!ОЛИТВЧ-С|:о ОТИ01||е-
ние да нн данатъ иотпйъ къчъ усжщесгвяпа- впя. които фактически и юршич-скн са. ла
йне на идеали, които]6нха ни подготвили , шепи отъ правото та ириивгъ пародия ирЪд

гГгъ : пий сме свидете-

Ното парт»зи:1‘тво » щ>* кьзгърж ,гпч;:1 
родния суверенитеГЪ :

Яа д.» отговоримь на този вънросъ дльж-

»а-»,и!/ни и/»п!>пт нньчч 1>п 141111.44 н<>- 
пнн цч г.у/чпн им' нннн си >), т,т<»<>.

г. Добричв. 23 Ноемврий Цм>1 г. ча СМе да НаНрачИЧ! е ДВ ' Ча.1Къ отклонение, 
да видичв тия дв 1. ткла 
ЖавеШ. съвТ.тъ

I сенат I. и д ьр- 
КНКВИ суикции 1Це И311Ч.Л1М-’

ЦШЙ собствената си къща, ватъ въ държавния организма в да ли 
са. иъ състояние Д ’ у реголира тв държавната 
машина.

находища се въ гр. 
Добричъ, улица «6-й

1

укрий“ нодъ Ля 413.
>а споразумение лично до мень въ гр.

Иъ втората камара
ЧИНОВИИЧеСТйоТ". Ве-НЩИН;! ТЯ. УПГГ ИС10'То, Ду- 
ХОВОЦСГВоГо . . . въобще |е'ИЧК1| оЦИЯ СВС.Ю-

••• ни.*, ще влизат в:

г; 1..

Георги Жековъ.•*

! отавитела вв цървата камара. Те Ще наби
рат!. своя коцгяг.ц; в «■тнай-инге.ш; еитната

едпнъ по-ризумппг-жни 
: ли па едно ново движение, ичГ.юще за цЬльк. г(чп/1ннв 2-1 //чемч/шп* 1\)01 >п,1.
: изменението на конституцията въ реакционен». , частв па паното омщестю и н<> своето иоло- 

|о.штическня животъ, който прекарахме , духъ т. е. създаианне н въ Кългирия «горна жепне п!;ча дя дои;, скатв мас, в.шнето на за- 
нобожденпето. нодъ единв средневеко- камара“, сенатъ и държавенъ еъг!,тъ. Това коня против:. г!лннг1> инпро-н. Двржавння 
деспотпзмт. и пърнобитепъ стопански ново движение, на чело съ г-нъ Г»то Иетронъ, гьв1тп. ивкв, ч.ъ .т вет!, на когото ще се

доктора на мъртвите Дик« Новевъ и извФст- назначават в оп. кня.-.я — ид*- контролира дей- 
Мннцесв намира подкрепа у всич* ствпита на държавмигТ. служители, ще прочъ-

рава общинските, окръжни н прт..к-тавител- 
I ;.Н избор:!. <' I. еДИ;. |’. 43. внещна Ко|1 Гро.,1, 

1ШНПЯ животъ на страната, ие съживиха Друга ПрИЧИца —ДО сега съ оставали неудо- въ уиравом,,.. го ш ирФмице въ ръцЬгЬ на 
я органпзчъ. защото б1;ха плодъ на до- влетворепи. К добрЬ, чий интересъ изисква . .■•*•»/< ■■,!,>• <ме.:. п.ржяипнй
ината на известни политически дЬят*'Лн, тон зачахв върху най-снЬтото и цГ.нно за глава Ще цр1,.’!.л1е м <*,. д.* лраиЛлца 

и» държаха ечктка на реалнитФ. отно- ' едпнъ нарои.--неговата конституция, когато на в-Г.кям ’.! кри’п:;м » .:•’!• ;■! . с.товв
I на обществените СИЛИ. За ПЙ нишата неноносичи данъци. икономически КрИЗЦСЦ. ТОЯ СЛТЧаЙ Ш- I К Гь I. ОМ 1.'Я К".,;,-ОЛ.1. 
история се характеризира съ полнтнче- природни стихии и нр. терзаигь ц.-мвата 
и икономическа разиокъсаность и лии- душа и изкарват в сълзи отъ »»чт1; чу ! Па
ст щателна борба за заздравявайки тии тереса на гладните за власт , .ъчии личности, 

гуцпи. Наистина, процеса па раз.юже- на мрачната реакция, се готви да из- 
старцг* починачпн форми е бързъ и копае гробв на всички придобития ш. обля -тв 

ителенъ. НО баВНо II ТрУДИо Се СВЗДЦ- та на държавния I! обществен!, ЖИВОТI»! Тоя

в. създаде отъ насъ една дезорганнзц- 
маса, пропита до костите съ робски ни»
Стъпили на самостоятелна нога, създа- ' ки ония елементи, чинто над ежди за жив^ние 

1: институции, които засягаха дълбоко за сметка на милия пародъ —по една или

мяка

'
Ир-е ДП ВСИЧКО -емзг.1 .! ..ржазния С[,- 

ветъ. ако и да ра;дели I в ви вата контрола 
гъ кипза. в* ' .в в г състояние дя !ар.яитиратв 
С!'обо1а1м И 1|,„ВаТа На гр;г.. П.ГНГВ. 1.1ИД<*Т0 
В’В т1л'. влизат В сам.. Д.г.вн.ь I еров:|Н!| слоеве 
оп- иа| о;а пая» !»•• 'чз ц.-ц::..Т. ЧНИТ** »»- 
ГереСЦ 1.1, иречо II; Г 3 ' I ,»Я •’ I. ОНИЯ НИ
остана, ши нар*!:,, м1 ■ в в !• 1 > а всЬка на- 
IIр1:Шала страна • да има коцетигуцпл, която 
да давя най-1ол1,чв простор в :а пълното и 
гс.-страйно нр' Дста1 на целати нация,
1ШВКВ. 1ЦОЧ В Д.1-. ' I!.■ ’I 1 |0 И.1 С.- 1|о.[-
зува св нрт.внл-тиигъ на волитич- ската ластв, 
за да м ду шапа. или щ*!.чн га - сганалпт! 
ГрУИИ Та В {.’Ча1В V; И*- ' Яравл-ннст'
там В своо ..ги . •• разпъната На :.рт ;в. Чсв^ЪНЬ 
тона. нигде от в н-мр'я гя н; лрмигЬ страни 
сь сенатъ » държа че иъ с внФтъ—за които го
вора 11 МоНТ-сКВо —НИЙ !!1М НЖ ДаЧ- I бщеСТке-
нпя животъ тя тече вв такива форма, въ

'словната за •• дннв нрави.тецв коистн- интерес!., тая неиасцгна плчноегд и жаждяза 
»“Нъ жиаоп.. При такива условна, всич- експлоатация я грабеж!., задушава иг1и:акни 
шпиання за угплванпе «народния суве- 1 благородни пориви, виа.м рязвратв и т-}»»|»ъ 
•тъ‘, проявени иъ най-демократнчни на- въ душата на българина—нрави дя ач.иггиа 

I предстанляинци носледиитФ. за ключе- страната иъ пътя па анархията . . .
Че това движение иТ.ча за целв да пи.- д**’ : Модерната МИСЪЛЬ. иматъ значение ДО |

|"‘Ч До кол кото изрази ватъ госпидстиую- въ стрината реформи т прогресивен духъ,
да запази .игтинскяи Демократишв", а само 
домогва лични цТ.ш се вижда отт, мотивите, 
които двнжатъ ,р*форчаторнте“ за искан» то 
нмъ ревизия ма коцсгиту цията. 1! наистина. 
СЦОреДЪ ГЬХЪ злото било у Ненв.пютата на 
нашата конституция и нроистеваюндптЬ оп. 
нея закони, които не само не уенгоряналн па-

в!. страната стремления.
Цецо е след-в това, защо ония нр1нчу- 
а, конто нашата писана конституция дава 
рода. еставатъ мними, илюзорни; парла- 
|‘»ая животъ се обръща на народил, а 
бгнзма скрннанъ задъ „мнимия коисти- 
яалнзмъ“ цъвти п вирее. Естествено е 

защо нри последното флангрантно па* 
!»•■ на конституцията отъ

борбата се изрази само въ кървави 
ги. безъ некакви реални последствия 
ш.лта.

I

КККННТо пардцяа СУВерегК.Ч.’ГВ та тържес
твува. Инча с,-н; га и държавни:: сввЬть въ

родина суверенитет!., но създавали личното, 
котеоийно иартизаисгво —источника на вла- 
дЬощата въ страната сьблазннтелность . . . Англия сцреча разб..йнн. т ш заграбванае

на земята огв нечл-({. пескага аристокрация 
и замененпею на 100 ’> ' о-ллнн съ овце !

Но дали съ реалнзираиието пскаинето па «ре
форматорите'1—ииеждапието сенатъ и държа-
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Очевидно, не! Г.езъ рЪзко несходствепп об- ность се вижда явно, че работа нротивъ пряма- ста*а Хаджиолу отъ с. Шахаиджащ ■ му
ществени класи, съ опрДОдеия класови инте- I * интереси на роба и организацията и сьсво- шичпмрь ” ■V“"»;'*

* , итк груба обноски къмъ дружествата, кради- въ гдавагя. 1ози е трети обиръ, но никой г,|
реси, никакви сенати и държавни сънЬти не ЗВ1,КВЛ^вжслатслни и излишни разправии, огь не « заловенъ.
с* въ състояние да замкнятъ ирЬмаги кон- конто го замедтива хода иа освободителното дкле. (ОП) б б *
трола на народа. Тъй че, злото не е у на- ! 2ь Апелира къмъ всички Македои-ьОдрнн- ^ >*рза 0 юрбовв
шита писана конституция, която, колкото м ' ски дружества, които намирал, мотивигк за нз- София— Министру Финансиитм.
д* 6 ''»Р«т«И «К" Ч-, | *Ч»»» *— » « » ,
а се гнклдн вь политическата заньенЪлость, с.гя основателни, да ностклвягь иримкра на До- зекутпвень нпчннъ събра данъцитЬ. Недоб,
еконохнческата безформеиость л пеопркдкле- бричекого Македояо-Одрписьо дружество и м длъжимъ отъ 1897—1899 г.. а нзй-вече за И
ность па масата. изпратил. свои редовни делегати въ София, п)л- Десвгьвъ. Както мноадигк 4 години; тъ|

Ако у пас; 'аиоелт.дмгь тъй МНОГО го- които да съставяп. извънреденъ конгрес ь, за тьзп година, урожаи ии бк много слабъ. За скщ
КОШ1Т1 ча мппнч пенотишнн отгоггЬ" за гя с0 нровЪрягъ дкл.чта на настоящия коматетъ ! "рт.храна вито зърно пи ос гина оенкнъ по м.ц ворять за -Мирна революция отгорЪ , за „ с.с\|яб' на9ъ глкъю„ кукурузъ. Добитъка болкдува отъ „шаиъ\
учредява..... „сенат., н държавен., сь.Лтъ*— д,И1.1Ь „а свикване на конгреса да е 16 "*'«я '*»*• сега се екзекутираме за
това показва, ЧС ш;й действително нрЬжнв-Ь- Декемприй и. г. лнтт. и текущигТ> дан мш, гъяскмъ гладни и I ,
ваме едно тревожно кр-Ьме, ПЪЛНО съ мрак-ь 1 III. До окончателното озбир н ;и на н.нь оставаме и за н.чщгкдъ никакво аемле гклп-
и задуха, н ний би пзиършила пенростахъ комител. Добричского Мякедоио-Одрингко дру- на|,1'лвв- -'•"лшгь срокъ до Ь-й Юа

. жрг*гм<» |ц.и.* I чпч и., пич П|.+,-п;-,ш «•«,»!„. нпл 1 г. до ког.что ще мпжемь да измлатммьгрЪхт* ако не издигнехме своя глагь иа въз- же< гн <ч>*с1ава дд лма огпкпьло сношение <ъ
емчана па Н*ьрх. Мак.-Одрииския ггомптетъ вь хущение и ирответь, пропил, всички тия по- „ „,мч *1(1 „:яшя Иа

ходи сирямо бхджздето на единт. яародъ, кой- в<! , ь му
то до сега *• далъ толкова жертви да осиго-
рявашю е.ипгь по-добъръ конетптуциопепъ
живот... Наистина иовечето наши ..об,у« пиа

«1

)
нгцигк си.

На Погдай шПсчитк и КаралпйскнгЬ .п, 
п лаши, унълпомонкинтЬ: Алекси Димовъ и :1. 

.'. Илстпнщця апелъ* да се изпрати за ссТ.- ! ^•рланонл.. 
денкс до Вьрх. Мак -Одриноки комитоть и всички Получи СО въ ре .акцията ни една обет
Макелоно Одрински дружества въ България“. телегвеина дописка отъ сдинь земледклень 

Поканени сме, отч, почти ВСИЧКИ каруцари *’• Нчсларово върху сетшного положение ни ; 
н ф:и'1 гпиджпп, да замолпмъ г-пя КарнсискпЛ >'!/*• кин зеялкпмець. НаЛ-гзапния флктъ, и

кой го напира дописника е усилване огъд<чи 
день окопо.чическото имь онроиастналнс.

„‘»тъ освобождението ни до днссъ, па 
доносника, ний, земдслЪдцигЬ жииГ.сяъ пс,

I

т^чнни н>1. с.ии‘11, и «д (11111.11111/1)1 *
1КН.1И иенчкп ,\(( ,(кск/)(‘()нгн/м1га нонегешу- окр. онашнеръ да «е разпоредя и се ноорапи 
1^1141(1(41110 )/11/н1в. и ти , обаче, Това не Може ириярЪмемння и.ъи., нряй с. Алжимлерь. по кой го 
да ни ир1;чи да цТнимъ всички ония начина- сега пътувагъ кенчкп нжчнипн огь о за Нари»,

ю сиьршака направата на шосето, защото били 
много неудобенI. да пе кяжемъ иевъзможент, да

пия за иотиквание масата ьь вп.чра па съз- 
иат**лиитГ. политически борби, чпято по«»Т.да 
ще донесе петимеко гьржество иа народния 
съверенитртъ.

голата нл жда. че едннь денъ при нЪкой \ 
жай, положението нн ще се поправи, ио.,.г 
чино се мампмь ' Ний сме пече зя-п.наш вь 
такава процеси., щого никои не е въ съегоя! 
<а ни извади, а камо ли 2—8 плодородни 
диви“.

<•« нъгуяа ио него съ пьлнн кола; а също да 
се построи и мостчето на километри 7 до на- . 
етънвание на .10111,111-, врЪмон-*.

Ини мислимъ, че. тая молба е изпълнима.
зт топа н оп. и.ннт сгряна замодяиаме г-на им- I -1 
жннера, да удчплсгворп часъ по-скоро енр*под
ли вот жедяиие на пъгннци1-Ь но меж .у градъгъ 
нн и Парна оп» една огряна н отъ друга огъ ! -юорЬ знае, 

ИзслЪдване причините на необикновеното селата на Птрн"нсьа и Яобриовкя околии, 
изселване на мюсдюманското население. Па

II. дЪйггвнтелно. конто со е интересот 
оп. живота на нашия зсмледЪлецъ. той ми 

че почти 90 оть гЬхь съ с 
шриличсски притежатели на имотигк си.

Унтеръ-ОФИцерскота ткло въгралътт. не, .Някой оть н.тсь, казва дописника, и
16 и 17 то го въ градътъ пи бг.ха г. г. Вврнеи. на 17 гого вь съобога нрт.деганн въ полза н.ч Д0Ш1.11. до екзиишего да цЬнн високото зна
градский началншгъ и двама висиш чиновници |>Ь1Прското дружество „Червении крт.сть“ пт, Н1,° и® своигЪ граждански н политически и|и
отъ Министерството иа НъикашнптТ. работи, ; номМценнсто на кавалерийската казарма, драма- НгЬкоЛ нъть сме се влмди огъ разни ша; 
които разпитваха по-мърпитЬ ни см раждани мю- та .СтвФаиъ Караджа“: II) три живи картни тяиствующи и домагогствующи нолитпкани, ■ 
сдюманп, въ това число и мюфтийския намЬст- и Ш) комедията „Тримата ефрейтора*. 10 ел ирЪмитЬ впновницн на сегашното на
никъ, за иричинитЪ на необикновеното нясЪдва- Представлението дадено, ако и огь нсо- зожение. 11. всЬкой нъть съ ни лъгали, ч<-
но на мкн-люманнгЪ. Снорсдъ доставениг-Ь ни пигия актьори, вззХзе доста сполучливо. ияиравитъ всичко за нашето новднгаие, т
скЬдЬнвя почти всички мюслюмаии безъ разлика „Новъ дисть“, като се ириструва, че не отидатъ ли въ камарата тЪ мълча гъ и зъ<л
на иарГ||Я признали нрЪ гъ горХспомЪнатитТ. п - знай същннскитЬ мотиви ш бламътъ, нита нн ! °б-Ьлвятъ, за да кажатъ нЪщо въ наша ио
сода, че ик-Ълваието со усилило отъ жестоко- какви съ деклярлцнвтТ. и бътъщит-Г. аспирации '.бЪщяваха, че ще намалягь данъннтХ, но 
сьрдечностьта на 1'адослаптвага поавпчя ирЪ.тъ < иа възможнигТ. замкетнини на настоящия НТ1 об- 0, в^’нь го не устояха на обещанието св 
1899 и 1900 г„ която при ионнявание на «.шик щ тскя съсгапъУ Отговаряме: 6.к<)лщето 

/нлзоойннкь край АрмутлаЛ -ка община би ю мра- 
НСНЯ ио.111/1(1 :|-| орд,жин изь иодъ Фецо 1;ки гк иа 
мъслюманки гЬ; Номонего ГИ съсипало; 11Г.1.МИ кме-

М 1) С Т Н II
■

и позорно се подиграваха, каго вмЬсто нач: 
огь снмитл (рпжлпни, конто, ако пекат да ть ни дадоха едно гвеличениг. Само
нмать иг,мьнтежнъ общ. тв(ьтч, вь Яж мI- 1"’-»»ата Партия устои на своето обЬщанис. 
щипь избори да ее сга.шенгъ и си изберат* чесг- \ г" т" направи пстинс.о намаление и ир

неЛнии режкмъ намъ чм б1>ше сто нъти ио : 
ОТЪ КОЛКОТО НрИ ВСИЧКИ Други режими“.

Пш-согнЬ дописника казва, че една гь

зависи

тове вь числото на кои го и н.-инин градски кмегг, 
задържали сумигЬ огъ продажбигк на шнжммн И-, 
имоти останали оть ночиншн мк>слн,мат|, като 
съ това ставали причина да гла.уватъ сираче
тата . . .

ни н ночтеннн (раждани за .-мшцици.
По вънроеа за мо гивигк иа бдама, наЛ съ |

|ц ложителносгъ гвърдимъ, че петицията и била
поименна г-яу редактору на в. „Новъ Лнсть* организации между исички землсдклцн, кош 
и др. за прочитание и ноднш нанне, но той от- <Ч! 0||',Л,|И за изноюваие на своигк нрава.

Кметска заловЬдь N5 123 и обявление | казалъ. каго казалъ : „абе, не е моя работа“. иъкъ да подържатъ тия, отъ конто съ вндкап
№ 5701. На основание протокола на комясинга Що се отнася до въпроса коя е ининиатиоата 'Ч10- може да гн спаси и постави на едно И1
но ирнлатанве мЬркнтк за приготовляванно сгра- зп бллма, стобшаваде, че тя е взета огь 860 **“нио по-добро сравнително сегашното. 1
пата ни нротивъ чумата съ издадени тъ нз- граждани, конто съ и подписали петицията, на !
ювто кметство горната зановЬдь и обявлеиие които и иолписигЬ се нропЬрнха огъ специална
въ които, като се пркпгръ <нагь мкричпЬ, конто анкета, която нсичко установи . . . 
съгрг.кгянигк и' трЬбва да наемагь к.-маа ;

;
-

Обща хроника.!
НЪколно земдедХлци оть с. Сюйчукъ ни 

се оплаква гъ, че до сега не съ биле получили
за селото си градобишината оп, мин. година. Двубой на аодопой. Кь миналвй б| о
Пий но можемъ да се не чулнмъ, каква нр1,тру- изданаемяЛ со въ гр. Парна в. „НеваКра*!

пртзь, или .чнот близо/а но,кои п«.1.</ммоед>имм | пана работа има бюрото за 1радобмтнината. та те дв-Ь аитриФплота, съ които се закачаше <•)
.частности (пужбинци. (рибищл, .(среша), конги 1 за икли 2 години не е ирХсмЬгнял > каква гра- ■ огь уиравляющитЪ Варненската Търговскз
|н иама/енвап'. доби шина се слХдва да изплати на това село. мара. Г. Секретаря на камарата Жеко Мг

НнЛ питаме кме|сгвого кой ще му изпълнс При това и маема за прХвозване н.ч нро- ловъ е челъ, че тия антрифилега визнратт,.
тоя нункгь огь зановХдьта?! ... не то ли са- чутия ошуръ о, ь м. г. още не о 11.111.1атент, на докачилг се н исичиилъ секондан ип1. си
мото? . . . чудно . . . зе.чледХлцигЬ, ьоиго съ изморили доУип.ка си, чевъ и Несторовъ Г-иу Петръ Драгу.теву, Нз;

Възъ основание чл. 90 буква д. отъ закс- за да го нр-Ьяаситъ и въ замкна на това нра- ския Аднокагь, когото ечнталъ за автор!
на за устройствито на въоръженитЬ сили е на- вителството е дало най строга заисвХдь за < ь- антраФилетата. Г-нъ II. Драгу.к-въ е отгово]
значеи.ч иъ гр. Шум, н ь комисии, конго да екза- ■ биранис мшъцитт до стотинка. Не можеше ли на тьзя изкана, като иенратилъ и гой св
мсиува млдежитТ, мюслюмани учащи се засве- сумата, която се п;иа иа всЪкц данакоилагецъ секоидаити — г. г. Г. Нас.чронъ и К. 1’ат
щеюелужзшн и ткзи, конто съ елкдвали ислЬд- отъ сра доби шината н нрквоза на десятъка, да Секоидаити гк елк ш нкколко еркщи еъстз
ва-гъ н ь „медросетата“. со пркспалне оть партидата на вскки, та но та- цротоколъ, сноредъ кой го Ж. Михайлокт

Комисията ще почне заекданняга си днесь кт,вь начии ь да се издължагъ на държавата по- гьрсп удовдегвореиве, .мквого той иамЬр
и ще свърши на 26 того. лксно: или Каравеловъ мисли да си съб-ро вз«- добро, отъ автора на антриФилстата, а не

Тукашното Македоно-Одриисио дружес- майката, а дълга на държаната къмъ дан.тко- г. II. Дрягулевъ, защо го такива довазатст
ТВО въ зчекданнето си отъ 26 м. м. елкдъ каго плагнптк да изплати отъ зж-ма, конто щесклю- коигп тч осгаиовявать че автора нмъ е II,
обсъдило въпроса: какво .мвкденне да държи чи, еркщу залагането тютюневия моиополъ? |удеьъ не съ иркдетавени огъ Ж. МнхлА
дружеството спрямо сегашния съставъ н.ч вт.р Каравеловъ помага на /емледкацигЪ Слк- още моиече, че и П. Драгулевъ отказалъ
ховнии Македоно-Одрянски комигетъ е вземало дукцпага телеграма е отправена иа 18 того до ; билъ той автора. Съ това секондяитатк <
съ абсолютво болшинегзо елкдующего ркшенне: министра н.ч фсн:1нсии|'к: ш. ли свойга мисии.

I. „Изказва недо«1...ио къмъ днешния със- Обиръ. 11а 16 еркщу 17 того ьь 9 ве- Въ иедкли обаче, вя 19 того въ 4 <
гачь па Върховния Мдке юно-Одрннски комигегь черьта при Кара-Кургската чешмя станало ннкь обЬдъ г. II. Драгулевъ вървящецъ ио трс.
въ София, тъй като огъ досегашната му дкнтед- обирь. 1'азбойницитк биле грима. Обрали Му- ■ на градската градина, еркщу ТедеграФО-гш

имь (/резе/но/ири ж и, р. \у/кешмитп, — газнито,
— (и се нрнчистнгь и <)а се ирн,1ле,(ать кюн и и пь I

Г1Ч .4м гл, гш н^чьог, и лп .щ нг мнпчъипъ
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цая, въ гр. Варна съ броеница въ р&ка н цн- 
въ оста. останалъ ишенаданъ отъ удърътъ 

двнъ бастунъ нлиссенъ му но главата отъ Се* 
•ар* на Търговската Канара Ж Мнхайловъ. 
чвата публика така сащо остана изненадана 
вг*ки се сирт>лъ на нЪстото сн, аа да види 

какъвъ край може да докара такава една ван- 
ска н иеокачеетвнма постника. За едпкь но- 
гь бастунигь на Ж. Михайлова, бил. ква- 
I. Бастуна гь на II. Драгулевя взелъ да и> аъл- 
I ролята на тон на Ж. Михайлова само че 
ху главата на юв ноодЬдняя. Още едянъ но 
гь—бастунигЬ заловени пь едната рака на 
;1рагулеиа, съ другата заловнлъ Ж. Михай- 
I за ухото, влачс го къмь бднеката чешма, 
]йкп му: „Да те науча азъ ьакъ се нападал.
1 на уляната, хай върви да те заведа ва 
[пой

гражданско, въ седиодвеаевъ срокъ отъ поста
новлението му; апелативния еждъ, е длъженъ 
най-късно въ мХссченъ срокъ отъ ностл.ц ваяното 
на ирЪписката да се произнесе но пскаинето ва 
прокурора. Оир*д*лепнето на аниелатввнии съдъ 
не подлежи на никакво обгъясванне*.

Министри на В*тр*шнвт* работи г. Са- 
раооиъ, е виесълъ въ събранието законопроект*, ('ьчбра ио всиълвителпий листь Но. 373 вз-
който садържа твърд* важни измЪнспин на за- даденъ огь II Добрвшквй Мвроняй Съдия на 20-й 
кока аа градски!* к селскнт* общински унра- Януари!, вь полза иа Ебодензъ Кф. Вахабопъ 
пленим. Като се взематъ прЬдъ видъ изложенит* ГР- Добрвчъ вротввъ Нсса Всйту.товъ отъ е. Ка- 
могпвн, коню првдружаватъ законопроекта мв- саплвй, за „ > юва, бявявахъ, че огь 23 Ноехв. 
ннетра е ималъ пр*дъ вндъ контролнрание фи- до 24 Декеа. т. г. часа до 5 е.гЬдъ обЬдъ а поел* 
навеят* на общниит* в увеличавани*' съ 150 правоваддавапне 51’на слЬдукццвя день вь кап
на сто общинскиииь връхнини. Тава нанр. нови- целарпита си въ гр. Добрпчъ ще вроданахъ е.гЬ- 
шаватъ се връхнннят* върху патента, на го- ДУ*>ЩитЬ длъжинковп недвизпха вхоти ваходящи 
егнлняцит*. хогслвтЬ, кафенетата и тютюаонро- се в'ь леилвщето на е. Касандий пхеиво: 1) Една 
давнпцнг* до 75 на сто (до гега б* до 25 на сто); къща въ с. Каса или а. съ 3 отд*лекия <‘Ъ дахъ, ирн 
върху патента на всички търговци и еснаш отъ дъ.дкина 21.'Ю х., широчпна и височина 2.40 хегра 
25 на сто сега на 50 на сто; върху десятъка направена огь керпичп покрита гь ирасгь кь дво- 
до сега б* връхнината ну само 10 на сто, сега Рово нрострааство около 500 кв. хетра еъ граници: 
ше съ узакони 25 на сто... И това се вика Керихъ Ллашъ Мечидовъ, н.ьть а притежателя оиь- 
Фанансова нолпттка... за да се увелнчатъ връх- ,и‘иа 30 лв. 2) Нива „АЙ дънбей* ки пъть“ огь 10 
нинптЬ или даждшгга на населението нс се иска I декара съ граници ; Мурадъ X. Юсеииовъ, приви - 
много умъ, ни много знайна, съ едянъ аамахъ ! тедстнева нива и Мелеклерекп инви оцЬи. 120 лв. 
на перото едннъ миннетръ може да управи фи- 
нансит* ни, стига дн не нпелн за народа, именно лавниит»; яогътъ да се явяватъ въ канцеларията

въ ирпсътствевит* дни и часове за ни иавание.
Гр. Добрпчъ 10 Ноехвр. 1001 гол.

1 Съд. Прт такъ: Ниша-щ.

лающвгь яогътъ да се явяв.гь въ канцеларията 
въ прпст.тственптЬ дин и часове за наддаваняе. 

Гр. Добрвчъ, 10 Ноехврвп 1901 год.
I Съд. Пристав':.: Няпиевъ 

,‘1. 11о. 795—699 год.
ОБЯВЛЕНИЕ 

Лг 41**4

взъ

!
Едннъ войкикъ огь Флотнлията н н*колко 

кдаин най поел* расгървалн българсквтЬ 
люти.

Пий четохме нкколко пъти въпрос-нит* 
шилета и не можихмо да рязберемъ, какъ 
Мнхайловъ е првель, че т* него именно ви
ни, освенъ чс той •) „гузень не гонень б*- 

Прн туй положение и при обстоятелството,
*о II. Драгулевь с заявило, чс той не е ав-
» »•■* •»• грифилегага, ний се чудим*, на кура- за тон народъ, КОГОТО лъгаха до безобразно, че I 

на Ж. '!ихлйлопа дя напада хората, по ще му се намалитъ данъиит*. Такова Фннансонл 
ьвь начин ь на улицата н не можем* но нн ! политика мислими ний и вай иоел*диин нссно- I 
мачинъ да удобрямь гъзи му неокачествима ! собниь-ь може дя искара на нвЬ.
4-,,ва- I Какво по лестно и*що отъ това Бараве- I

1>ь вс*ки случай ний ще съберем*, но дроб- ловъ увеличава даждннтя на граждани н селенп, • 
безпрТ,страстни сп*денин но всичко отно- I във*жда монопола иа тютюна и го залата на

Над юваинето иде почни огь оцйнката. Же-

ь

,1- 11о 1«42 1Я‘.0 год.
6 и !1 II .1 Е И II Е

Но 425»
к Iьобра.шо иельлнигедниц лист*. Но 4313 издаден*

со до случката н ще ладемъ заклниеннето „чвфутскнт* банки“, я Сарафов*, вь паралели «тъ I Нариеиекип Град. Мир-ший «'.ь*ча в-ь ас. септември! 
говя, обаче не можеш, сега да не констя- 1 иа това увеличава връхнпниг*: значи гражта- *‘'01 тод., нь поли п.ч 1еорги «Ьел.-нъ с-»* оп. гр. п.чр.п,

*ЧС. че това е седлото публично няпаданно . нит* нн търговци яко влящятъ 80000 л. цатентъ *"!
...мнтори. огь каки* се нзм1.ни закона за що платятъ 75 на сто общ. 22500 лева и 15 на ч»са д« едь.*ь <.б’Мь *.......’.ь право’...,.идмипе *'на'.'!..
*а, който всЬки день нн донася такива не- . сто окръжна, 5 нл сто търговска камара, 5 на ; 11 гзьдчю.ц.1!1 д.-к. .... к..1ше.1врият:* .-и .... гр. .(плрпчъ

и нен|гЬиорАчител111 случки. сто училишня или всичко що 11.1а шгь 1 ОМ пя сто ,14** «^1.1110111113 .уьжиикбш» м<>.ишжнчь
„ ......... . л •»|ил|\л-х ^ ,)П1иик ! находшцъ с«» нъ 1т ч.1П11И‘г.* иг гр. До^ьичь имппк» 'Варненската Постояна Коииссия со о връхнини т. е. 31*000 л, иагенгъ н 5«Н)*Н| л. * ог|. ,.Д|11П. .............   н« м*. п и Гхати « ^ д,

|.шеела вече И НО Заивленнн|а подадени ОТЪ ; връхнини........... ; Лричъ. И.тр.в.-.п. «гь тухли и кииькь и .кжркгь гь крр,.
рлит* на Айормано.а га н Ккнсченската сол- \ Звнлвд*ацнг* «»тъ цЬдага ми околни, конто *°-*и *ч>“ ширнчвма »,чр.., дъдк.ивма а мггра и ви.-о- 
общини, като е уважила нотивигЬ нр*дста- I ««« 70000 лева деен ъьь н плащ.тп. |Й“о11^^',Гк,ИЪ Х'

! чгъ т*хъ ирогинъ сетатнит* имъ общии- г <т,) оСи1, се,я ,це илащпгь 2о на сго — Шрнгнскц. о.п.н.-...* ..* 4*ь. .о-в.*.
гьпЬти, които н е растурнла. 17о000 връхнина общинска, бсть г..-.ъжиата, Паддаиа.шето *це почне огь оиьнва.х ж-дающагь

Растуренъ е така също и Балчикскнн Град- училищната и др. нрьхияни. На юоа може се ■ негата, да со ячявап. въ канцеларията вь .шрьдьлениа
Общински СьвИгъ и за тричленна комисии | кааа- ',0 » баб«гЬ мегъзъ но такъвъ н чинъ, да | Ае"Ь “г^доппм-^ши^и.шп *.... ..
значена: Благой Кнрчевъ, за прьдеЬдателц | оиравитъ *ииая. политика на дч* л.явич* ... ' ’ ^ СъдеЧеиъ Пристав-ь: Имииваь
орски и единъ чурчннъ, за членове. Дьйа К думи?'
Известната гробница въ г. 1'уссе Млнтовъ 

Печката“ Маринъ на 13 того биле осъдиин !
(пя на шесть, а вторян на осемъ м*сецп :
*иченъ затьоръ, за пЬю се изтезавали се
ти въ затворят* но врЬми тръстенвшкнт*
:<иая. Ами „Добруджански** вълкъ* Арсе- 

за касапин чата му въ Шабла-Дуранъ-Ку- 
■ на колко ли годнин ще осъдътъ У . ..

■

*ь

нчогь

1 п у.юиа

.1. По 40 10.М. год.
< *Г.!1 ИЛКИ IIЕ 

Но 425ЙД. Но. 139 9оО го.1 Съобразно исиълнителнаВ лпет*. Но 20‘*5 
отъ I ДоАричекиВ МиромиВ Схдая нл 2.'» Аорплъ Ю.и. 
въ полза на Тодори Хрпегонъ отъ гр. Допрнчъ, протпяъ 
Ишатъ р.г.ревь отъ гр. ДоТ.ричъ, ... 234 лева, оЛявивамт

| шюшптЛ ли,,ь М Ш,
II.! 1а Н ИТ. ОТЪ I ДобриШКИЙ Мвроввв С ъдия на 10 день иь |:ацц.-ларияга ги въ гр. (оГ>р1гп. ще п|»>1авачь

сл.,мъ«мд» *-■ ........ .......... ......................
, ' 1 ’ • , „ Добрвчъ, за :>04 лева, «бявяпахъ, ч. отъ 23 Носч|.Ь швна сесия ще продължи още 2—3 мЪ-

. .пойте зас*даннн, защого много огь шрод-
1. 11р*дставпгели принадлЪжащи къмь бол-
е.вото биле раскол<'б*н I нь заема и било

да не може Баране ловъ да го прокара,

издаде..ъ 
год.ОБЯВЛЕНИЕ 

М 42 *4

■ в в землищ-го .... гр. ДоЛрпчъ именно, I К.ьщч Но 17 св 
дпЬ «таи аа жпи 1.11111* иосгро«*1<а огь пръти «•» калъ. ио- 

( „ крпта съ керемиди, «Пь дължина лице « метра, «лирика
до 24 ДеКеХ. Г. Г. часа ДО »СЛ* .Ъ об|. 1Ъ В *|0.'.г1; :. 50 Я. гр* и ви.-очинд 1-.*5 м. тра. Дни едъиеиа и. к.ь
правова иававис 5/„ па СГЬдуюЩНЯ леш. ВЪ кан- щатдеь ДВ» отд Щения муг«акь и килер*., П0,Г|нич|.ч ОТЪ
Целарнвта са въ гр. Добрвчъ ию пршавахъ слТ.- кирпич.. <-ь покрит, к-речнде.п^ пол^-.т.ор.. л. .-ъ лиц.-

3 •'.(> мегрд, ширина Л-Ь*. метра н височина 1 чегрь. IIгора 
к.ъип съ ед-ск егаи аа :К||ПЬ«И!<‘. иосгро«кпа «>п. кириичъ, 
еъ иосрииъ к р -мидеиь <*ъ лице - дължина метра, 
ь.Ирина 3 7о метра и височина 1 ю> ч.-гр.ч. Длчъ слГ.иенъ 
съ II та КЛ..Ш1, иостроевъ оп. пръти и калъ <-ъ иокрипъ 
керемидень, полусъЛо|«-мь еъ пижина лице ври метра, 
шираил 3 70 метра .. височина
• 7.'* ки метра и кллд.-нсиъ въ двора при страни: Дин»г|1.
4 -рловски. Пн гЬльо Г|т.!девъ, Милица Лндощ.ва, СжГ.ц 
Пгн.!.еВ1.. Гами Цетровъ и >лиц;. .* в. Т|мшщ*~, всичко оцЬ. 
ненч (ч 2 ч ленч

дущ|цвн длъжипкопъ в.' *наж111ъ из >гь вам. шип. с 
въ .1ехлпщ«'То иа гр. Добрвчъ, вхепно; 1) К*ва 
кжща въ 11 участъкъ .Я 494 иа гр Добрвчъ гь 
4 отд&и-иви за живД.ние в салон гс, ваправеиа отъ 

Министерството на правосъдието г-нъ кврнвчъ в врътп. взхазапа ськвречъ в покрита съ 
г‘>ъ е виесълъ нъ народното ви сьбрашк* ! керехи *и. <’ъ .гьджипа т. с. лаце 11 хтра. ввео- 
1-ющия законопроект*, за яамЬиение па ч *. | чпиа 2 х. 20 с. х. и дълбочина в х. съ .торово

| пространство |31» кширатни хетра,
Калчо Пвановь. Ст. Гувчсвъ, Код». Скорчевъ в 
улица „Раковска“, оцЬвена за 550

Наианавпсто ще иочве огь оцТ.вката. Ж*-

. но
■а го сж продължи сесията, можадв да ги кан- 
Шсагь . • • •

I" чера. <,>'..цъ .инцъ пгь

: I и 45 СЪ Г|.31*1*11.1-огь углавното еждонр.шюодегво, 
1 ице сд. но 0|дяванпсп» подь еждь на чи- I На.иаяаиието ще т»ч..- огв оцМ.клта. ЖелаюитгТ. 

, мога.п. да се венчал, вI. вчнц-лария га иъ ичрЬдЬлешшВ 
день и част. аа наддавате.

Гр. ДоТ.ричъ, 10 Поечпрн.1 !'.Ч)1 год.
Съд Прцстаиъ: II а п I* е в ь.

шннт*:
'1д. 44 се нзм4ни така: Бьзбуждлиието на

ь.10 прЬсл* танц.' ср*щу длъжностни Iиц.ч ! лаюшвгь хогхгь да се явяватъ въ канцеларията 
з 1чн нце гря ги впи и други в*длмства за пр*- в ь арвс&тствсяптЬ дни в часове за на иавание.

гр. Добрвчъ, 10 Ноехвъвй 1901 го *.
1 Схд. Пристан').: "ипневъ 

Д. Но. 1459 1899 го *.

Лена.

Д1ио По. 4оч 1901 г.1|-0‘нин, извършени ирн и щьлнение на слу- ! 
** '** нмъ обн1аности, става сь |>азр*шение 
* > и*жния окржжень еждь.

'1з. 45 се нзмЪннна така: Законниг* поводи 
> <буждапне на углавно ир*сл*д|.анве с]»*щу 
ю.остни лица огь админцетратикни в други 
I'* гва

ог.:ииЕ11мк
Д . 4255

I Съобразно 11с1п.лнит1-.;..н11 листь Но 5оо и. да день 
отъ |'}.'еенскии <)крл.женъ *'*дъ на I, Ццуарип 19о| гот., 

. въ полза на Дружеството „Гердаиъ* гр. Гуеее, иротикъ 
Никола Пейчев*. <»гъ гр. Добрпчь аа 1|5о лева. обявявамт., 
че °тъ 23 Поемвро.) до 41 Декември!! т. г. часа лч 5 ел1цъ 
об|!Д1. и но.-лЬ нрлвонаддкиание 5 на еш на I, , „нция 
Дс и), въ канцеларии га си въ гр. Дебрнч 1, ще про.аилмъ

ОБЯВЛЕНИЕ 
.Уи 4205

Съобразил непълнигелиий лветь Но. 5715 па
лати ь оп. 1 Добрвшкий Мвровий Схлвн па 7

за 1ф*сг<К11ленян но службата имь 
з. и ват ъ въ надл*жнвн прокурорски надзорт.
■>1»ора ако не нлмЬрн за нужлно да со удо- Дексаврвв 1899 тод., въ полза ни Ахнедъ Кахховт. | елхдушщвя д.п.жнпков1, нгшяжимь нмотъ находяшъ се 
Ч'И Н,,*зъ дознание, извършено «тъ него, огь Добрвчъ. протввъ Христо ИаиаЙтовъ отъ гр. д.л.щчъ "1 "Д.Тъ *трГ.» .мщшГла жин^Гв ещо 

‘"вагелностьга на обвинението, и ка раз- Добрвчъ за 88 лена, обявявахъ че отъ 23 Поех. «алоич* сь чала. покри га съ керемиди а илма-шиа ст. кп-
1,111,0 ая възбужданве углавно нр*сд*двание ДО 24 Декехврвй Т. Г. часа ДО 5 сл |* гь обТ.ДЪ И речъ, направена отъ кирничъ, лице 12 метра Г.о с. м. пиел-

такива длъжностни лица отъ окржжння поел* цраиова иавание 5/, на елЬдующпя девь въ а ч гра 5о <• ч. и д-ьабнчинз '. метра гъ двчрояопро-
•. огд*ленае гражданско, коего е длъжно канцеларията си въ гр. Добрпчъ ще иродававъе.гЬ- Ги^лшщ жТройия'оцЗ"»

> но въ лпьемсечеи* срокь, да се н|щвзнесегь дующия длъжввковъ вепшживъ ихотъ иахозяшъ се | аоо
" 'курора. - ко екрзьжнвя сд*дъ не разр*ши | въ зехдшцето иа гр. Добрвчъ, вхивво .- 1) Нива

"ьзбудв углавно нркслХдванве, прокурора • „Алхалх Бургу“, отъ 10 декара, оцкиева за40л.;
брано да обтжжв о«р*д*леането на окржж- 2) Нива „Шухевски вхть“, огь 15 декара за 60 л.

■Мъ, црХдъ аиелагяанвя еждъ, отдкзенве I

.0-4.1

Наддайшагго ще поми' отъ оцЬнкатя. Ж'ЛаютпгТ. 
! могать да ге янявагь щ. канцелчрня1а въ присътетвенитЬ 
| дии и часове аа иадданание.

1*1*. Добрпчъ, 10 »1оемвр::Ц 1901 год.
1 СждеОсиъ Приотавъ. ИШШЕЯЬНалтаванаето ще оочве огь оценката. Же-



ДОБРУДЖАНЕЦЪ Бр. 18Стр. 4

[ пола» ма Дружеството „Гирданъ-, гр. Добра»» кретащ 
Янйиебъ Хрщстсмова иаслАдмкца иа поя. га мъжь Хрк. 
гтемъ Антулловь от» Добричъ а» 1-Ж л, обявявамъ, че ог-. 

| 21 Ноемврий л» 21 дек-мнрий г г. час» до 5 елкдъ обАц 
и поел» правена каи ши- .*■*.' на слкдуноцяя дчнь нъ кая 

| 11-11111(1 ща си нъ гр. Добричъ ще продаван» елкдушщщ 
Альжпиконь не шижимь имогъ яаходищъ с* аъз.-нлащ г 

: на гр. Добричъ кя-нно: Каща нъ II учаегъкъ и» гр. Д* 
: бричъ Но. 5о съ I огдклеини на жинкние, направен! #м 

кирпичи, ковригасъ кр-чилн нрн дъ1жнна 16 а. 1иар|, , 
’ м. н височина 2..VI и. съ диорзао нр)еграистао огъ »6н к< 

нстра, сь граници: Лри»ъ Сшннтчи Казакъ Свил-мапх 
Тодора Сл.това н Зкжре Хоеманъ, оц№ ена аа 1(81 лен».

Над даганието ще почне огъ оц&нката. Жвлающип 
1 чог.ътъ да се явниатъ нъ канцелария га нъ нригатстненип

; Пан» „|>аиръ ардл“, 2') декара 4 ара, оцкнена 80 лена. 2) 
: Нина „Панкллкъ“. И) декара оцкнена 76 лова. 3; Нива 

Л'о 4257 „Лтешли* «3 декара оцкнена 252 лева. 4} Нива „Муега-
Съобраацо цецълиителнии лиеть Но 3487 пндаденъ *аял“ 22 А кара оцкнена 8» лева.

II 1об|>ичеквЙ Мировий Слдия на 18 К*лиЙ 1901 год, Наддаваннето ще коча- огъ оцкнката. Аелающитк
Прати и АНоврояианови огъ с. Муеу-Бей, иогпгъ да се явяватъ нъ канцеларията въ нриелтегвенмтк 

иротивъ Сгавчо Лоичевъ он. е. Муеу-Пей, аа Зоо лява, , Д,|И !| члеопс ля иаддаваив-. 
обявявам!.. че оп. 23 Ноемврий до 21 ДекемнрпЙ т. г. часа I *‘Р Добрич ь, !«» Ноемврий |»(>| год.
до 5 елкдъ обкдъ ц нвелк пра вонялДаванне А на сто на 1 * Слдебенъ Пристанал Пнпн -ч I.
елкдуюшин день нъ канцеларията си въ гр Добричъ ще -I- *|0 11и‘ Г 00 год,
продават. елкдующитк длъжиикони недвижими имоти 
находиши ее нъ иемлището на е. Муеу-Пей именно, I) Нина 
„Каралийска Могила“. 12'9 декара, ля 12*90 лен:п 2 Нивя 
„Текеиеки пл.п.“, 5 декара аа л лев»: 3) Нива .Папаиръ 
ери“, II декара аа 14 лева; 4/ Нива „'1аллкъ кула“. 16 
декара аа 16 лева: 5; Нива „Караманла ери“, 8 декара, аа 
н лева; Нива „Таниа. юкъ“. 7 дек. 4 ара, па 7 40 лева:
7} Нива „Метели ма." 11 дек. Ь ара, в» 1Г50 лева. 8)
Нива „Голкма могила“, 25 дек. Тара, аа 25*70 лева»)
Нива „Нлаиллкъ кулаа“, 10 дек. 6 ара, аа 16 во лева 10)
Нива“ Кзр.зачъ иолу*. 1:1*4 декара, на 13*40 лева II* Нива 
„Дурбала кулаа“. 33 » декара, аа 23 »н лева; 12) Нива „Сре- 
денъ Лой“. 8'" декара, аа н-ви лева; 13) Нива .Лемаларъ“,
ЗН-5 декара, ла20*50 л-ва; 14) Една ката огъ 3 отдМКнни 
съ дама., сан и хамбара при дължина 2 Оа м., широчина 
6 меара и височина 2 метра, направена огъ камъка, и 
нъраи, а покрита еа. керемиди еъ дворово нроетраиств»*
2500 кв. метра еъ гранпшг Минко Мпмчевъ, Хвкеинъ 1|е- 
манлова.. нлгь и бозлукь оценена аа 80 л-ва.

Наддаванието ще почне ота. оцкнката. Желякчнитт. 
могли, да ее ививааа. въ канцеларии га иа. Нрпел.тетвени т Г.

Д. Но. 306;901 г.
0БЯ1ПКНИК

07 Ъ 
въ полза на

ОГ-НН.1ЕШ1К 
Но 43Н.5

Съобразно незълинтглний лиеть ||о 2196 издаден, 
огъ II ДоОричекпй >1|||ювиГ| Слдин на 0 Юний 1»о‘1 год, 
в> полаа на Нванъ Марневъ. огъ гр. Добри п.. н|ютпаъ * а 
лимъ МусгаФова. оп. с. Мусу-бей, аа 525 лева н др. обява 
нзмъ, че огь 23 Ноемирнй до 21 Декември!! г. г. чаеа до 5 
елкдъ обкдъ и ноелк нравонадданапие 5 на Сто на елкду- 
воцня де н1. на. канцеларии га си въ гр. Добрич» щя вродя 
вачъ елкдующитк длъжввковн недннжими имот находи- 
ти ее вь аемлишето на е. Мусу-бей. им -н ю: I Елша и 
дама. общо здание, построена огъ прост! д ,.нен•• маг ри 
ял» еъ прът и кала., еа. керемиди покри га, 
жинкние и едно оадЪление дава, ла до'ип.ка., еа. двора, 2 
декара, оцкнена 50 лева; 2) Селище — нраздио мкето 3 де
кара. онТ.нено |и лева 3) часть ота. кладенеца. оцкнень 
44 лева: 4! Нина „||рекъ Чукуру“, 2* декара. оиЬн-на 27 
Дена; 5) Нина „Каеаилийски еинорь" 34 декара. оиЪнсна 
34 лева; 0) Нива „Харманллкъ иолг*. 2» декара, онЪнена 
29 лева: 7) Нива „Ергн>в>анли Меаарк“, 15 декара, оцЪисна 
15 л-ва; ‘) Нива „Пара ачъ иолу“, 55 декара, оцънеиа 55 
лена и »> Нива „Караачскн илтв“, 57 декара, оцкнена 57 
лева Имота е заложена, на Добрячеката Землгд1ическ» 
Каеса но ипотека за 5пн лева.

На.иаганпето ще почне отъ оцЪнката. Желавнииак 
ногата, да ее яянвагъ па. канцеларията на. присътетвеннтк

гни и часове аа на.иянавие
Гр. Добрпчъ, 10 НормвриЙ /90/ год.

I Слдебенъ Пристана.: Нянчевъ
Д. Но 79)1,896 год

ОБЯВЛЕНИЕ
Но 4249

Съобразно непълните .ший лиеть ЛА 4328 издадеш 
огъ II Добрншки Мирпвий Гадия на 2 X! 96 г„ въ но., . 
иа Александра. Триооновъ с. Вогданово. прошка. Дндпш 
Колет. оп. е. Ногданоно за 514 лева, обявявамъ, че оп, » 
Ноемирнй до 24 ДекемнрпЙ т. г. часа до 5 слГ.дъ обЦда. 
ноелк нравонадданапие 6“ „ на елГ.дувмцпм день въ кан,;.- 
ларвата ей ва. гр. Добричь ще нродавама. слкдувнкип 
длъжниковп недвижими имоти находищв ее възеилнш- п 
нае. Погданопо именно: I/ Нина на „Кокарджа-|1ол<-1:| 
пжтв“ отъ II декара, 4 ара, окАнена за 24 лев» НО сюг 
2. Нива на „Чикнаеъ Иолу* отъ 5 декара 2 ара, оцАш-н: 

I за 10 л. 40 ет.; 3| Нива иа „Карасолувъ“, м декара 3 ара 
оцкнена ла б.Ш* лева ; 41 Нива на „Плндъкллкъ“, 9 л-х 
8 ара, оцкн. за 19.б'1 лев»; 5) Нпна на „Гробища*, 13 д-а 
8 ара, оцкн. ла 21.61 л.; 6) Нива на „Николлвари* 18 л.-х 

‘ 8 ара оцкнена за ЗТ.би л -на, 7| Нина и „Товманъ Тарла* 
7 декар» 3 ара. оцкнена за /«.60 лева: 8] Нива на „Черве
ната Шума“, Г> декара 2 ара, оцкн. за 12.40 лена ; 9! Нищ 

\ „Ай-Прианекп иагь*. огъ .5 д. 9 ара, за 11.80 л ; ю) Нпи 
на „АЙ Ирманекн иать“ )>' , декара, оцкиеиа за 13 л-щ 
и II] Нива на „Могилата* огъ 4 дек. 2 ара. оцкн. лв 8.4'и 

II1Дивлаисго ща почни огь оцкнката Жалающзп

Са. 2 сгаи за

дни И часове ла наддананне
Гр Добрича.. V» Ноември 1901 год.

I Гвдебенъ Нрипгапъ: Пнииева.
,П Но. I«I — 19* • 1 год.

ОКИНЛКННЕ I дни и чаеоие ла наддананне.
гр. Добричь 2 < 11оенв|И1Й 1901 го.ь

I ('ад-бега. Пристанал IIIIIIпет. 
Д. Но. 383/901 год

По ГЛ58
( а.обра.шо ||си|.лт1те.|»ш| лиеть По 522 нададена. 

Коалуджанекий Мироний Слдин иа Марта. 1893 год. 
ва. полаа иа Нарненската Немлед, Каеса, иротивъ Стоят» 
А нае гаеова. живуща, ва. е. АЙ-Прмат., аа 170 л-ва, обявя 

23 Ноемирнй до 21 Декемнрнй т. г. чаеа п

(
011.

II П Н II .1 Е II И Е
Но 4866

Съобразно ||опъ.1нитеЛ"1|й лиеп. Но. 5960 издадена, 
оа» II ДобрашкиЙ Мировий Садия на 2а XII ‘.00 год., ва. 
полза на Махмудъ Иждцшовъ оп. гр Добрпчъ нротива. 
Хаеанъ ГаФарона. от в с Хошъ-Кадемъ аа 73 лева, обяви- 
пама. че оп 23 По-мпри до 24 Дек-м рий тек. г. часа до 
5 еткдъ обкдъ и ноелк <|ранонаддти.11111е 5" ., иа глкдую 
1ЦНЯ день на. канцеларията еи въ гр. Добрпчъ щ- прода
вача. елкдувнцитк даъж шконн недвижияи ичоги иаходя- 
щи I— нъ л-млпшето на Хошъ Кад-мъ именно: /] 1 а часть 
оп. една к.» иа п оборь пода. едичъ покрит, при височина 

м -тра.. дължина 8 м н широчина /

кама., че огъ
5 елТ.дь обкдъ и ноелк право наддавам не 5 на сто и* елк- 
дувнинн деив иа. канцеларията еи иа, гр. .(обрича, ще мро- 
давамъ елт.,1 у юшитЬ д.п.жннкови недвижими имоти нало
чиш» се въ аечлището на е. Дй Орманъ именно, 1) Нива 
„Дере Тарлз“, II декара 5 ара. оцкнена аа 46 лева; 2 Нива 
„Пндже иолъ" 5 де Сара п 1 ара», оцкнена за IПО'Ш лева; 
Я) Нива ре бон,- 9 дек 2 : ра. оцкнен. за 37 лева: 4) 
Нива „Могнлитк*. 1<> 2 декара, оцкнена за 40*80 л на: 5) 
Нивя „Началл. чера“. 7 »> декара, онкн. за 30*4(1 .’-т; •! 
Нива „Хаджи кору, 2-1 декара 3 пра, оцкнена аа 97 2о 
41 Ннеа „Хаджи киру“, 1.5 дек. 1 пра.. оцкЗена бч Го л.: 
8, Нива „Гьокче тка.*. (55 декара за 250 лева; 9 Пива 
„Пан (ькллкъ“ I д-клра, оцкнена за 16 лепя

Иа (даваннего ще почне отъ оцквката» ГКе.|атшптк

да се янявагь въ канцеларизга въ нриеагетненни^к д,ц 
и часове за надд шанне

Гр. Добрпчъ |о XI—1901 год.
I Слд-бсчъ Нриставъ- II а и е въ

Д. Но 96 1900 юх
ОПКВЛЕН11Е 

Но 4261
Съобразно ленъптгедпий лиеть Яо. 533 иадад-ю 

ога. II ГуеенскиЙ Град. Мировий Садия на 5 II 90| щ 
полза на Дру к -сгпото „Гирданъ“ гр Гусе, иротивъ 
дань X. Гнева, огъ г. Добричь, за 27<» лена, обявявамъ. » 
огъ 23 Ноемирнй до 24 Д-к-мнрнй т г. часа до 5 олЬг 
обкдъ н ноелк правочадтаелняе 5° ,, на елкду|ощпя л-я 
нъ канцеларията еи иъ гр. Добрпчъ ще нродавамъ е.лкд;« 
шия длъжниковъ недннжинъ ияоп. находища, ее въземл 

. щето на гр. Добрича. I уч. ога. 553 кв, метра, еъ границ:
I .(Янко Сюянокъ, Г. Генова.. |>р. Ганеви и улица „Сливш 

ца“. оцкнена за 20з лева
Нидхаванието ще почне отъ оцкнката. Желающиг 

моглтъ да ее ннивага. въ канцеларията въ онркдклемс,

метра, направена 
отъ кнрничъ н нра.гн. нокнпга ет. керемиди -а. днорпон 
прост райето огь 3 .ек ра ъгрДнацм: Нълко Лтанзсовт.. 
огъ двктк страни, боалукъ и иать оцкнена за 10 дева ; 2:

огь нивата „Кирезлока.“ 11.7 декара за 2 лена. 3] 1 „отъ 
нивата „Сркщу село“, 2/. 8 декара оцкн. ва 3 лева 4) , оаъ 
нивата „Т-кпелина.“. 17.8 декара за 4 лева, 4] „отъним 

: та „Текнг.иткъ“. 18 3 декара, за 3 лева и 6) отъ нивата 
„Кляденчето“ 19 декара 2 ара за 4 .“еа».

Над (.знанието ще почне отъ оцкакат.ъ Желаиоцитк 
могагъ да се явнвап. гь какцеда|1Ш1га въ нрнеадег||енптк

’ 1
моглтъ да ее нтпппа, ва. канцеларията вь нрнелтегиеи. т1.
дни и часове за наддавтвие.

Гр. Добрпчъ. I•» XI 90 го (,
I Слдебет. Нрнггапъ: П||1|1|еио 

^Д. Но 691—9Щ го (. I
|)Г.П!иЕ1Ш 

Но 4261
( 1-образно кеиъднителний лиеть И« 68.41 п.|дадеиъ 

Нарненский Окрлженъ Сждъ иа 28 Аирилъ !'в год. иъ 
полза па II. С |е ( т Икбчепъ отъ гр. Парна, иротивъ Ла- ; 
заръ Пелчевъ живущъ въ ( СоФуларъ за 1318 л-ва 50 ет., | 
обпвинпчъ. че оп. 23 Ноемврий до 24 Декември!) т. г чаеа | 
до 5 елкдъ обкдъ и ноелк правонахтавяние 5 на сто на 
елклуноциа день :п. канцеларията ея въ гр. Добричъ щс |
П|юдавам7. е.1к(ув*Щ11Я длъзгиуковъ не.пшжпмъ нччть н:г 
ходяшъ ее вь землището на гр. Добрпчъ именно, I Къща 
еь (вг. отд1и-ни*1 за жив!.нне н една м.заза нодъ -ипи.
покри въ, ноетроена отъ нърги и клчл.кь н покрита ет, ке- ; от*- Ноемврий Д*> 24 .Н-к-мнрий 
реми (и при дължина 11 20 метра, ширъ 6 мег, а и виеочина обкдь и ноелк правова.(давани 5 , па е.|кдую1ция День 
I метра еь торово ироегранетио оп. 250 к». чтра еъ вь канцеларията еи въ гр. Добрпчъ що нрнавам ь елк.|ую- 
еграни- Слкна у лица, пл.гь. Гади Гачаилопъ и Гедж *бъ ".пн длъжниковъ нетвижимъ нмоть находащъ ее мьз млн- 
Хаеановъ, оцкнена за 500 лева. ; Щето на гр Добрпчъ именно: I] Една ваша едноетажна

Надхянанш*го ш«* почне оп» оценката ЖоллипцитЬ 1Ь Г11И огдКленви муг*.ип*,од:«* Н|>1п,|10еоги,иа-«я жнн.-нть
еглн. нъ г|» ДоГ.ричч. I уч.чгтъкъ цо<т|т«*н:к о»*ъ тухли н по-

:
I дни н масоне ад нядллн.чнно.

Гр. ДоГ.ри ъ, ♦* XI У01 гол день и часъ аа иа.цанлние.
Гр. ДоАричъ, 10 XI 1001 год.01 ь I Сддебеиъ Ирттлнъ: II и н п е в ъ

Д. Но. 721— 901 год 1 САьДгЛенъ Присгяпъ Наииевъ 
Д. Но. 1387 ПИК) год.ОГ.Н КЛЕПИ

ОПННЛЕПНЕ 
Но 4253

Съобрално не .юнлтелний лиеть Цо. 372:1 изДаД и! 
оп. I Добрншки Мировий Садия на IX *.Ч) > г . въ ио.и 
из Милка Генчев» оть гр. Добричъ нротинь Кола* 5*. 11«г 
конъ отъ гр. Добричъ 31 112 лена, обявявамъ, че отъ 2.1 
Ноемврий до 24 Дек -мвриН т. г. чз.-а д > 5 ет Адк обАм. I 
иостЬ пра попа ви вани- 5"., на гл1.ду|<>щнн день въ кв 
целарнягасивъгр Добричъ ще продавамь едкдувнния д :1

!X 4259
Стлбразно 111<111.1нителйп11 лиеть И*». 2247 пададеиъ 

ДпбришкиЙ Мировий Слдия на 2*5 V 9ч1 г.. нъ нол и 
на Сгояиъ Ковач-нъ отъ Добричъ нрогинъ Пенка 1<*р. К'о- 
начева иастойниц * оп. Добрпчъ за 717 лева, обинииамъ, че

т. г. часа :о 5 елк.п.

.
отъ

жинконъ неднижимъ имогъ находащь е • въ землищ :то в 
рг. Добричъ ич.-нно: Л Нива „Клш 1МЩСТ0* 8 декара,-п( 
йена аа 4'» лева и 2] Нива „Кюклукъ йоау“, отъ 1> д | 
оцк спа за 4)1 лева.

Наддананне го щ- почне огъ оцкнката. Ж-лавнцнг 
могагъ да ек явявагь въ канцелария 1а нъ присатстясни;

могатт, д:*. ее явии.зтъ вь канцеларвнгз вь нриелтегнемигт.
А лонинага огь нръги и кпмакь е покрита еъ кер-чи (й. при 

гьлжпиа 21 9ч м . ширъ 4 й м и внеочин. З.ян м. и 1.70 
I метра т. е. на едната страча но висока а другата но ниска 
| еъ двзрово пространство огъ 550 кв. м-тра еъ граници:
! Отъ дик е грани Ст Пи. Поионъ, Г» нчо Пванонъ II улица 

Но 42<53 ' .Лееновз*. онкигна за 7оч лена.
('■•образно иепълнителний лиеть Но 926* изда(е|%. I 11а.иананието ще почне отъ оцкнката. ЯС •лзюнштк

очъ Марненский окрл.ж нъ (*а:ъ иа 17К)лий91Н г.. тг моглтъ дк се яиявап. въ канцеларията иъ присатственцтк 
полза нз Г.рзтпн Генови чъ гр. Капна, нротивд. Днио Гд- I Дй» и часове аа иа.1Лзвание, 
ч-вь ои. е. Кючвжъ акъ нунаръ. зз :»1 »'0 лепя 2н ет., обя , I Р- Добричъ |ч Ноемврий 19“! год.
впнпмъ, че ога. 23 Ноемврий до 21 Дек-мврий т. г. чаеа до | I (-адебенъ Нрнсгащ^П И II Е I! Ь
5 елкдъ обкдъ и ноелк нраионаддаванне 5 на -то иа елк- ; -I- Ко. 37(5— У('1 го.(.
. >1.0111111 день въ канцеларията еи въ гр. Добри ъ ще нро- 
заелмь елк (увники длъжинковъ иеджижи.чъ иметъ нахо- ! 
дини. ее иъ землището на гр. Добричъ именно: К.».шз на 
два етажа на горния етзжъ еъ 4 огдкленпи з! живк :: 
единъ мутФ.якъ построена отъ канакъ и 11|тьш, з но; : а 
еъ керемиди Един ь еайвантъ и единъ кладенец ь и-1 I \
Елшата при дължина 13 5н метр , ширъ 710 метра т к:- | До »рпчъ, за 12/ лева, обявявамъ, че огь 2.1 но -мпрцй до 
еочцна 3'9*> метра, еъ двороио пространство оп. 7*»п кв. -I ДекемнрпЙ г. г. чаеа до и елкдъ обкдт. и ноелк прано- 
метра, еъ граници: |пчнгр7. Гоеподнновъ. Ивзнъ Еолепъ. наддйАаии* 5 нз елкдущщим день нъ канцелария та еи 
Глуха у ли нз и 11.ьть. оц ки.-на аа 15нн лева ! *"• ГР Добрич» щг продавам» влкдувнцця длъжникот. нед-

На,(даваннего ще почне оп. оцкнката, 7Еелаи.щнтк : вижимъ имота» находища» ее ва. аемлнщего иа гр. Добричъ 
могагъ да ее ннннать т. канцелария га ва. нриелтетвентк . именно, // 1 , часть ога. една клща съдвк отдклеиин. хам-

1 баръ н дамъ иъ гр. Добрина. III уч. направ-на оп. К(мъкъ 
и покрита съ кереии(н при .дължина /4 метра, шпръ 3 
метра и височина .50 м-тра сь двороио пространство огь 
13(8* кн. метра, съ страни Геджебъ Джадиенъ, отъ дик 
страни иать и МаЙсторъ Гали Ана. оцкнена за 5<1 лена.

Наддаианието ще почне отъ оцкнката. Желакнцитк

дни н часове за наддаваиие.
Гр. Добричъ Ю Ноемврий 1901 год.

I Слдебенъ Прнетааъ: 11 и п г е и ъ 
Д По 85 -901 го (. дни н часове за иад(аванис.

Гр. Добричъ, I- XI 1901 год.(1Г.Ш5ЛК1ШЕ 1 Слдебенъ Нриетавч : Пипне: в 
Д. По. 739 904 го:.

(Н.ИП.1КННЕ
Но 4254

Съобразно пенъ.1ннг-.1ннй диети ||п. 924 падам 
огъ I Добр. Мировий СД.Д11И на 28 II 9о| г, нъ полза I 
Гусчушкого Д но „Гирданъ . нрогинт. Игнагъ Стеозио. 
оп. г. Добричъ, ла М2 лена 80 сг. обявявамъ, че отъ! 
По-мв.ий до 24 Декемврий г. г. часа до 5 елкдъ обкдъ 
ноелк нрявоиад дяванис 5 ма елклующпя день въ кани 
дарнн-асн въ г. Добричь ще ниодапзмь елк дуилцин .длъ 
никгвъ .1 ■ дпл кнчъ им >гк находащъ е.* въ з-млищет- 
гр. Добри .в им 11 ■: I, .1 а к.кщз въ Добричъ ностро-. 
отъ ирос|ъ (ървенъ м .г-риалъ покрита еъ к-рмидп, |< 
сиркдклена па 2 отдкления съ дължина 9 м-тра, широчв 

I 5 метра и височина 2 м. 31 с. м ск двороио прострат’!
; огъ 450 КВ. к-тра, при страни: Нетръ К. Дурмушлп* ‘ 

Митко Езра Желе и» и оп. двктк /грани плгь, оцкмП 
за (.50 лева.

(I 15 .1 I! .1 Е II I! Е 
По. 4230

Съобразно игн ьлнителний лиетв |'о, 376 изда денъ 
„ оп. I ДпбришкиЙ .Мнровмй Слдия на 20 II |о( г. иъ полза 

н: (ечпръ Лтзиаеовъ новкр. на Мехме дъ IIщрпаовъ отъ 
Добричъ, а и рог и на Пбриачъ Суюгч-клу Хи-'.ионв огь гр.

.

Наддаваииего щ* почне ог» оцкикаг» 7Ке.|яиишй 
моглтъ да се янвватъ въ канцеларията нъ прнсъгстаеев'дип и часове ла нзлдавянш*.

(брнчв, Ю Ноемврий 19о1 год,
I Слдебенъ Прие тате Пинневъ 

Д. Но 154 19оо год
дни и часове за надднание.

Г|>. Доб|»н гь. 10-Х1 901 I*.
1 Сжд* б. Приетивъ: II м н е в *ь015ИВЛЕННК

Но 4303
Съобразно испълнпт.-лнпП лиеть Но 617 издаденъ 

отъ II Добрцчскии Ми|- -вий Сд |пн нз 22 Феврузрий 9по г. 
вь полза па Петрь Ко.товъ отъ е, Хошкадеиъ иротивъ 
покойния Илия Стамате.:! отъ е. Кара Курть, за 281 лева 
30 ет. обявявамъ, че «п. 2. Поенерий до 24 Декемврий 
т. г. чаеа до 6 елкдъ об1. :ь . ноелк праионаддаванне 5 на 
сто на елкдушшв з день вь 1 . .целарнята еи иъ гр. Добричъ 
ще цродавамъ слклупщиП. д 1ъжниновн недвижими имоти 
изходящи се вь землището иа е. Кара Кургъ амскио: I)

могап. да сс янчнзтъ въ канцпларняга въ нриелгетв питк 
дни и часове за наддаванне.

Гр. Добричъ 10 Ноемврий 1901 год.
1 Слд. Приетзвт.: Пинневъ

Д. Но 1073-1901
От|Ч)КО|>ни1П> В. КОДМЪI

овниление
.«А 426

Съобразно пенъликтелний лиеть Но. 2129 вздадеиъ 
от» 1 До'.рячскцй Мароввй Слддя на 9 Юиай »о/ год., а»

Пярп.п. Пооатяипя пя Хп. Н. Йл6р»г1»|т)-.


