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Андрей И. Гунсвъ КРАЯ НА КРАИЩАТА. характереиъ съдебеиъ гл*дователь да привле
че едва на 20-й Авг -ть 18У9 г. биишвя ни 

ИрГп.а съ още. ииглип. ний. въ пачнть- Окол. Началнико Гуневъ подъ следствие, но 
та ма нсЪкию крЬканнята а* аладовдеалнягЬ на вьнрогигЬ, които ву 
кръводоцн вь I ]>ь мп. нн я прословутия ввъ

| /.11411 Н]М1Ч”НИ НII,.40 «»/ П 4Н!< ,ф! 14”-

у • « И” *• 11{ЧП1> нм*нн>т ги грн1> ,1н>ч-7..

Добрич ь. 3<* Ноечирий Г..ИЦ год.

се задаваха защо 
постъпва така — отговаряше ; „ачачъ запо- 

читингъ. станалъ на 28 ДЛеанрий 1*Н8 г. в*дь такава отъ София1*. За щастие, обаче,
Заае Се още, че не 0СТ1На Не поругано не ге начЗ.ри п.п, поа*жду Радосланистит»— 
нвщо евЬто. нкщо честно от» Арсенопеката прокурори ябкой, който да състави обввянт. 
клика, която гъй им-Фино1 изпълни часця-хъго дзгиктв Нм!.

акп. противя, у «размия на кръволоцит1; Гуневъ,
тл ги но Дуранъ-кулакъ - ДНабделскнтД кл«Г н днесь сае свидФтела. че обвнвтелеиъ актъ оо 
мега. заедно съ п»тк»к|мкъ Гь.табииева. 
к»*Т«* 6Т,ха и най-глагнитЯ 
тин|-1 за който ще каже|ъ нГколко ду чи 
с.яа: г ча. казване, щ.* кафрхъ.

Още няколко брей и ще привършемъ 
с то шестмесечие на вестника си. 
|« много отъ г. г. абонатите ни още 
с». благоволили да виесатъ полуго- 
кия си аооиаментъ На г г. абона 

си изъ градищата пращаме кви- 
чрЪзъ т п станали, като гиумо 
да се оздължатъ ма раздавачи

това нрослявуто <а кр-ьколоцитТ. д-Ьло е еъста-
актьорн въ чи- вемъ и нркченъ с&чо на нещастния стражаръ 

за ту й, зашито, като Арсеневъ и кохпавяята ит 
защото ча- етрЪлидв съ револвери, хвърляли иу газени 

КаХЧе д. ДНеСЬ да се нриключи следствието тенекии, буди отъ снЪгь, разни 
ВО него д!ло И се ВрЪЧН оФиИННТеЛеНЧ» ВКТЪ

[^цмпратъ въ ви-I нечистотии
« пр.. подплашил I. чу Се коня, бвлъ си отър- 
калъ мушката и извършалъ овъцрвиане щ>
ПеХарлдВоСТЬ Па Герафичъ НИКоЛОВЪ.

ирогввъ липата. които се 
«* ТГОГППГТТ. П< ЯеГо. ММ 1

героя
на .сойкнтб“ въ деня на иитинга, а ирбди 
него День 6Г провъзгласено отъ същигЬ за

.Г г. селсии.Л абонати, които още
* се иаолатили. умоляваме при ид зуьч следствени», д*ю .»» :им) 38 г.,
ТО ВЪ градътъ НИ да благовслятъ се ръководеше ПОДЪ наблюдението на пр< ку- 
иаялатятъ въ администрацията иа роригб: при Русенския апелатвт< нъ. пря Вар- 

мина. иаходяща се ср^щу хотелъ н^нп.нл окр. «ъшлищи и военния гл. мроку-
роръ Агура. Привличаха като обвнниеяи въ 
стрАляв»* ерСни стражата, обезоркжаиавето Й, 
наниеан» добий на двача я1ш» етражарй и 
нараняването ичъ да 16 ч1;ста п<» гланвгЬ п 
въ»бщ ' по всички 'ечаконва г.тЪд\нчцнтф чла- 
доидеалн: Ташо Ньндоиъ ("чета ши, Арс 
Иевъ, 1 Акседгневъ, Д. Атаоа.овь. Моичо 
Ка.:ан1жиеьъ, Ж .1ол<>въ и »ще нТ.кои отъ 
тЪхниа сортя., плюс-ь п»л. стражаръ Наятели 
Кьосе Иван-ВЪ. Който оЬ ЬвлЬчеДЪ като

При дърь началното следствие се обра-
Което

адютантъ на тогавашния ничалникъ Гуневъ. 
ЧмтЬте н се уверете въ тоя скандалъ отъ
сл^дущата гелеграла:

л~.
<></<пц. Мнмигт/п/ , {-}>ъ ('тч-.юид* . .. 

• Днесь жителя Лазаръ Ачд.р1евъ си прибра 
сучага отъ Герафичъ Няколовъ до изпълни
телния листь Петь часа сдЬдъ

Ц'м .4*111111 1:и>1 Ое).

Отъ Администрацията
това едияъ

стртжаринъ. ио зааовъдь нн Окол. Началникъ 
Гуш-ка завлече менипмин въ нищо Лазаръ въ 
участъка подъ ир^длогъ, п» Герафичъ Ннко- 
ловч. съ прошение до началника Гунева е

него! До кога такива 
кърджалийско припгЬккн на полицията! Да 
числичъ ля. Ч» НранНТеЛГТВенагЬ агенти съ 
въ услуга на частни отчъщеция ?

Подписали: Ташо Поан-нъ. Арсеновъ,

И*

нФгшкуитчто «.'• </». г1””/<кчя вг<>/*1 
М*1 .!. X!11>ЧИ'1 ' 0| '/.1/НКЦ-Ш-
* 2*-н
Щхрч << Ц<1 1.НШНЧ1ГИ1 Ч.1111111, <у1« ЧО/

МчЛчччтч 1<ач.ш<1, пт. ик1г1111Н” 14” ВОДоЗрЯНЪ В1. СЛуЧЯПН» И То Нп Мо-
1И.<а0,

1Н”<”
ивилъ оиасемне отъ

казания та на но1кн|-нм »гь РадославиститЪ 
НеГодВи. Пениха се Тогашлчтъ чтадоидеали.

наричаха 11.л»го 11/«и1<1”«н/и 1н1цп огъ на- , 
родвадатъ и ир. и ир. ИеслЬдь чноюврЪче • Овчаровъ и още 12 ингингаджин-
Рад ос лаковата .<гавъ ирие, за нещъгтие, уирав- ва:,кЬ ЛР- •>! П'А И н» в. .1ласъ Маке-

1 довгки •.

1—3
КаТо

цавамъ сми-ткенага си къща.
находища се въ гр. 
ДобриЧЪ, улица .б-й леииего на 1-г|»аната ни н вчбсти д,« дадеециредъ 

тЪхнвгЬ ионатвя ('» нркпнленъ ходъ на юва 
шучдо Д1.ДО И се раСВ»|реДИ.Х8 та Се насрочи 
веднага, за да се дад.*

Да. у чрАлия Герафичъ прфди читинга 6* 
мДютангь ц дол нъ човТ.къ, като поддържанъ 
отъ началника, а слЪдъ читинга станал ъ най- 
тобряя, доблЬгтяия и честния Радославовски 
вчртнздяянъ н ся искалъ I ридобят явната!!!... 
Кто ч сачия обвинителенъ актъ :

ий иодъ .1» 413.
сдоразучЬняе лични до аень вь гр.

»кичу Приличното 
наказание, вчЪсто, казааче, всичко да и мАзе
пр! и. съ та. т^ ищеиио го проституираха
съ ,,1.>к»на за ачна*тязта «тъ 211 'Ни«а»ий 
18' г.*'.

!Георги Жеиовъ.

ОБВИНИТЕЛЕНЪ АИТЪ.като и вънръки прже.твендата 
Декларация аа тогавашния чинястръ на нра- 
аосЖТИеТо Иещечъ ВЪ Маро1НоТО Гъбранне, 
че Ю-Двага ще се разпоредя да се гледа; НЪ 
ВСГ1КИ Дек.|арацаз отидоха на пусто, защото 
в*т«ясгигЬ вна-в.ици на чедо съ Арсенева.
Гаш. и Др.. КОИТО
единь. <рЪшу 1)),«к>| лева гаранция се цр1- 
крати съ влизането *ъ сила „закона за ач- 
масиита, СЛЙДЪ което Заставеха едидъ слабо- ; иа И с. а

Ь нна о.|агодц|>ц<м*ть
11,.огинь Мине зей Кьоее Пнянойъ отъ гр. 

Добрань «щпш конеиъ чоз«цей<ки егражаръ 
ори Д> брич««йго оюииАма» унрмчяемае »6м- 
ню а| „ь 1чьр1вии'Не оо немърлавость Добрич- 
екия <гигезь С«р<«аяъ Никозопъ. ОЛсгоател- 

б.ла ос(ции1 Дони Ь*Т.КИ ! ‘ гилга на «Ъзото ез. такива- съ къзваиае гъмъ
граждаоа1% иа Добрачекяга о< ол«и, аздадеио аа 
- !-о 1' к< мврии 1»;<н година, носите нодимсж аа
*'с) ,'ит снимань е бал. ю|.1зана«М1МЪ жятмгъ

• насаяий изкъзвааъ олагода >!|1)сть | иу 
рдаиоау, за гд*т» че азлЪгуаа без- 
- тъ оцагтига (а>л1стъ Л’1*иш-рМ<у-
т,1г*/1,1’1.г оГЬ КоЯТо е ИЧЗ Ю 3 СДЪрТ-
>я вь градътъ аи.

1 (Ге-чврвй ГНИ юд. | Добричь

Георги Коввъ аа шалраааао.аз изшгадъ въ града
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гато е паднал, доблЬстння Добричски грах- 
даиинъ 0. Нвколовъ е бпль пзбЪгалъ въ 
друга улица. Че действително това е така. 
давам»* место на следунлцето заявление оп. 
подозривяемпи по съставеното вече углавно 
дело * 1038/901 г.:

До Гогиодьшп П)»ъ.1<Ч1,,1ат*‘.1Н
слЪдственно дЬдо Л1 3(И)/1н;.1М р. * 11 извърше- , но Норненгний Окр. ( ж.|Я 

че събранието тр-Ъбвв да >■••»..-» на площада прЪдъ кото на 28 с. м. освидЪгслству тне на трупът.
Илия Коканосъ ■ хогель „С..ФНЯ“. КникиаттритТ. на СераФпмъ Николови, констатирало ее е, че 
на митинга обаче настоявали да искатъ щото гой е билъ ударенъ съ сдичь куршум I. ьъ об
мити та да стане на шадраванския плота дъ и | л а пита на корема на 2 с. м. подь н оп. дЬспо 
■ водили но въпроса преговори съ пристава, и » нънътъ и елЪдъ като раиилъ тТ.нкнтЬ червя.
Околийския Началинкъ настоявали на гвосто ) мезенгериума и нрилаглкнцитЪ арг* рин н вени 
разпореждани*’. 11а 27 Декемврий отрЪденвн деиь е излГ.зъл. отъ задни сгранд. Огъ н »елЪ ща лого 
за митинга но разпорежда ние огъ Околийския огъ тия новреаманмя остро кръиоизгвчаниь 
Началник 1. биле раио посгавенв дваиа нТ.шв и нослТ.лиа и моменталната смъргь. Огъ завъгше- 
Ш конни стражари, заедно съ двама старши ного прТ.днарите-но слТ.детвее игь иоказянията 
стражари да заназятъ хводонетГ. на члицитЪ за на евидЬтелмтЬ: Гамиаъ Мтстафовъ и Ченко Юр

давонт. се разкрива, че когаго т.лната ст,,Ьли- гато гьлиата на, ила съ "Р““"-’ ' .тракийската площади, и, като пойна да ппри*л>

Iза обсхждание триста мзлиопснъ засмъ нроек- пдашваяе съ подпалваме зтаниего. разкъсване 
тирани огъ тогавашното правителство, ввкто и началника „убиецъ“') и т. н. При таи бъркотия 
други разни държавни мироирнятии на кабинета, на взетото се е янилъ коменданта на града Пол- 
Зд той проектирани митинга е било съобщено кояникъ Салабашевъ, командири на 5 й коненъ 
на Добрвчскпя Околийски Началният, съ ааявл» - оолкъ, срТ.шналн се съ Началника въ хотела и 
ние, подписано огъ ДобричскнтГ. граждани: Син- глЬдъ размина на нЪколко думи но станазого, 
ввреки, Овчарова и Щсревь н подадено на 24 разпоредила съ една команда конни войници да 
е. м. Същия деиь Околийския Началника Гунева се запази редът.”). По гни произшествия се 
чр-Ьаъ полицейския пристава Милкова съобщила 1 започнало предварително следствие и се е заиЪло 
на нодатсдитЪ на заявлението грЪщу разписка.

I

!е

Запалени9
отъ ИанлПогъ Иванов^ жи

ииъ гр. Довричъ

Нръчи хи се «бкин. чктъ по угл. д-Ьло Ли 
1038 - 901 гот. из 13 того, пра разглеж , имясто н. 
което ЯОЛЯ ВИ. • -Яе ирГ.деЬдагедю, да бхдхтъ врв 
зовано кат», • впдГ.тедк : Димитра Л. Снркетжиевъ 
Добри Някодовъ, Коли» Стагевъ в В. Колева жи 
гелн отъ гр. Доброчк, които ще устан<»вятъ, че ко

да завзеяе Н1ашадраванскага илошадъ, като „ш/|у«,яон«„»„», „у-
Плаката кя.мя нлощаоа „<«м7- хителъ ,( чфчн-. • тс.шо се спуснала от. всички улици, волиши за
СлЪдъ черковнив отпуски публиката започнала шадраванскага нлощадь и ее започнало схватка | 'л <" ",ип краката на чтрчжа/мкитт коне />0.1411 тенекии и ,!/•.. юя Кон

се во шдзши, в>-лЬ отвя»* на което не хя остан 
врЬх,- да снема пушката ,-п. а само уснЬх'. да в.; 
на и ш.пики га ев, за ла ее запазя да не хи ул<. 
вягь коня в хе 1-валятъ отъ него, защото иязш

да се трупа по улиивтЬ ходящи на шл (раван- между
ската площади, но самия достъпи на площада , довегЬ. дали се 2—3 кистрЪда (к. н. р.) слЪ гь 
е бидъ снрЬпь огь стражаригТ>. Най миогодн, ш.ч коего При гак.т Милкови с дали запоньди да се 
група е била събрана но правителствената улица етрТ.ли въ въздуха'). Но и чрЬзь пиорЪли ма- 
ирЬдь кафенето на Момона и изевнв.чла настоя- и»,р* ня гьлнага не м Ж1а да се огбие и се 
телно желание дори и насилстненио да ноI Кг и разз'они, нанротивъ, хвърганего на разни прЪд- 
н се яви на шалраванската нлощадь. Усилията мети върху коннигЬ стражари продължавало, 
иа Пристава ла ра.ч/Мн събравншт 1. се осга- Въ гакт.въ едпнъ моменгъ на зямЪша тел,-гво 
нали на празно и кьмъ 11\, часа групата отъ обвиняемия Пантелей Иванови, като дали огъ 
900—400^ души нотЬглила зя рЪчснии нлощвдъ коня си едпнъ цосл1зденъ внстрЬлъ. вмЬсго ла 
съ провнкванне ,урра“ и рикши Ьсканис. ( гоя- ; отпрани пушката на високо, спуснали я нд ниско 
щигЬ на ность стражари нрТ.дъ вод и нри<'»лижа- и куршума и «пада върху Г. Николова. кой го се 
иавието на тая група се стекли но вечвто на новллнлъ и издъхвали. Ч-з именно стражара 
входа срЪшу улицата и се стяряялн да задт.|- Иванови при неосторожно даване вие 1 рЪлъ е 
жагъ тълпата. До като се водЬло пререкание I убий. Николова се потвърждава отъ снидете- 
м^жду тълпата и стражзритЪ отъ таи страня, лнГ>: Консгянтииь Госиодиионь, Стани, Лаза- 
извЪднажъ взъ другите улици водещи за същата рови, Никола Овчарови. Нанли Панчевь и др. 
площади се сиуеиалп неколко още трунв. Но- Тъй като умъртвим чети на Сер. Николова » 
следвала е схватка между множеството и не- ! лллжи изключително на нкГ>/>н,жногтьта но „б- 
шиге полицейски стражари Илия Мчскопъ и Ли- внннемин гг/тжо/т (к. н. р.) II. Инановъ, който 
тонъ Иванови. Множеството- успели да нанесе вместо да бъ ю крайно осглроженъ при уногре- 
нЪкодко удари на тия стражари и да ги обезо- бленио оръжие иа високо и разгонване иа на- 
ръжагъ, въпреки указаното огъ техъ съироти- вилицата е пуснали внстрЬлъ изъ низко и но- 
вленис. Кдновременно еъ нахлуването на хора валилъ Николова: затика прокурорския надзори I и,м'ж Ч1 тълпата, като «бею/,.ужили Питат* 
нзъ другите улици къмъ площада, дала напори при Карнвнскин чкр. Съдъ обвинява: Пантелей чинял» но ю/>» машкиг» и и/>. а
и голЪмита трупа дошла отъ къмъ нравигел- Иванови взъ Добрвчъ, 29 годишень, правосла- |и и"ка,,,;,гь !|а 1 1 “• то тогава саио пзгьрЛхх*
стисната улица нрехвръкнхла изъ гълната една венъ, Бългярннъ, грамотенъ, неосъжд.тнъ. жо- ’ъ ->1’.'|а1Ш1 '• 110 ,|1а »ътн на въз ту та.
патка, иослЪдвали силни викове „ура“ и ръко- ненъ, въ това, че като младши коненъ поли- "|| ,к" г"ва» горесиомЬпатите свидетели ш-
плескаиин, неколко газени тенекии биле съ шуми дейскн стражари при Добричского Окол. Увра- -чтан')1,ягъ "I"1 разглехдпннето 1е.тото. 1е съ ра-
подхвърлени иядъ стрзжарските коние и момей вленио на 27 Декемврнй 1898 г., когаго се е |,птп:,ии пъ "г,,^тствяе нрн прЬлварштелн„;
талио стражарите се видели обиколени отъ нахожлалъ на носгъ па улиците, волнщч за 'прение но ,*.тЬ ,-твеното д!ло М 900— „8 г., н
ьенчкн страни огъ тьлпага. //«.1,1.111 че *<)но шадраванскага площади нрн нягнлственнпго на- 11 **’* 1;* анаии га1,пва «ъпо „ и.
слжб» л/>у>о <)во внгш/оклп,*) следи което Нрисгава хлувцве на тилни къмъ тая площади но ратно- I '1 •1аИ1НГ1ПМ|И "1а‘ раз! леж.,аиисто на дел,,т
Милкови дали заповеди за сгрЬлинне въ вит- реждавае на началството см като е дали ви- , н 11'""РЦ*1, НарненскитТ. а н«каги: г. г. Нснсдикть 
духа1)» *» Д* се спре напора и се изтегли п.л- стрели нагоре за задържане тълпите, не е взели И„и»»въ Йи-ко Пп. ,К«'К«въ п I. ннтовскн.
пата нзъ аавзегнн ионтп площади. Но въпреки всички мерки на предосторожности огъ неща- ‘ ''оехкрнц 1ЛП и. гр. Добрвчъ.
дадените нистрели гилиага стремително ста- стенъ случай, а така небрежно е стрела а ь. щото Сь почитание: П Иванови
нала господари на положението н стражата сс вмЬ,- "О да прехвърли куршума множество го, по
видела принудена да сс изтегли изъ площада, палнали о върху Добрнчскии жители СераФимь 
на който вече разполагали събравшнтЬ се изъ Николови н причинили му е смьртита по нсмър 
всички улици. •'(а н.оонвание н пзпрапятстнунане лниосп. Поради което то предава нодъ съдъ въ 
на ст/южато, тълпата е н/оъоатоло кв.як ла- I компетентното Варненско Окръжно Гъднлищс
твьрлнне, топки гншъ и аащримали буца «ьиг>/ зя съдение, Оезъ участие на съдебни заседатели
Ш1ъга и въ ток Пл/жотин нрн стрЬлннето оть ; н м\ се наложи накаиве но чл. чл. 2‘>7 и 258 
страна на стражарите ) бпль ударенъ Добрич- ! огъ наказателния закони, 
скин гражданин ь СераФИМъ Николови, който мо- ' Гр. Парна, Ж) Юлии 19Ш
меиталио се повалили н издъхнали. Следи тона | замееннкъ прокурори Панайотъ ........... ни 1;ър- Ни края има да забЪлЪхЯМЪ, че това дИлв
вече стражата сполучила да се отЬгли и мн- джиенг, еннсъкь на лицата. I обвиняеми Пан- . . *
тннтътъ нрн такова настроеняе на събрявшкте I телей кьосе Иванови отъ тр. Добрпчъ. II граж- ТЬ йрЬключсно оть народниците, тъй 
се, състояли ее. Ораторите държали свонгЬ речи ! лански ищецъ Мария С. Николова отъ гр Доб- огта,1;1 11 ''сга, а КрЪВодокгкигЬ псувания Я 
и така се свършили митинга. Но следи това 1 Р«чъ. III евндезелн: Ковстангнни Госчодиновъ. клевети иротинъ невнонит^, нека останатъ д 
множеството се нагруива около умрелия Нико- Гзанк» Лазарови, Никола 11. Овчарови, Иаиолъ т1;хна сметки Нрн това заявяване че а :и 
ложе, *отоГра*ира се и вместо да се разпде. да- ' Пончевъ Ченко Юрдановъ и Гаммзъ Муста- Арсеатъ 61; о дл-мъ за стрВлацето си ... 
почнало да се заканва на околийския начални,.,., *овъ в) екснерги Д-ръ Ллагаровъ огъ Парна. . г , _
като по адреса му викавл разни ненрЬсюйпо, ,и, Поднисалъ замесгникь прокурори Панайотъ А. И,, Г0 ,11ТИП1Ъ’ а <1И и за убийството й
наричала го: „убиецъ“ н по приканване нз нь- Кърджневъ. Мерно: (йод.) Председатели на Вар- *’«ра (шча, пе щ1.шс да мричиип толкова Кра
ков нзъ множеството ), атруннрала се е една ненскня Оьр. Съдъ: Д. Данчоиъ. (йод.) за Севре- воиролитня заедно пакъ съ Галабашева |ь) 
тълпа, която се отправила въ 110мЬ|Ц|;ниего, гари: I. СтеФанокъ. нлчИкекмтГ. полета И почерни Т01К0ВВ
гдктв ОНОДИЙСИИВ начаднинъ Гуневъ съ не- У- Д- * ^37 901 год. щастни севейства зехледЪлчески, двата доб„<
водно граждани набдюдаоадъ изъ единъ про- ... .
зорецъ ходътъ и развитието иа събитията, се установя ли въ съда това що с» офицери п трииа храбри войници, които, хо-
а ииевио иредъ хотели „Велико-Търново“ въ показвало носоченит* свидетели, чъчно ще ЖР ЙП> «"требваха на бойното поле ерЪи) 
една стая на горния етажи, въ която сс на- повЪрвиле; защото въпросния страхаръ, ко- неприятеля, а не срЪщу безящитнигЬ селяня- 
хож^-ль началника Гуневъ. Започнали се за . _____ _______ зецледЪлцп.

Да края па крашцата па всичко се евгр- 
шва въ <-ъха, който не може да се коииндр 
ва огъ Арсеневци, какго стана съ сл4дона- 
теля Пр-Ьзъ гЬхяото царуване. Нека всич:1 
безаконпя п к.тЬветн, извършени и хвърл и 
огъ кръводоцигЬ енрямо добрите ни съград*

т я н пост звената стража да пази вхо

хногоха 11.м,-.к IV тълпата. к,<пт„ сс спускаха въ)>х 
к«пя да г» уловягъ. Вь т,,яа нрТ.хс като нидЪхт. 
чс отъ всЬка с ша страна ни огрян тълпата яп, - 
иеже коньгъ хи все по-вече сс плашеше, то а.г. 
прЬнустнахъ къхъ касапскягЪ дюксии и сс отстра- 
ипхъ «гъ хЬстопроизшествиет» на 150--200 яе:|м 
разстояние. Ни сто нрЬх>* чухъ, чс иЬкой оть 
Гра;К'ИННТЬ, ввкать, ЧС платно на палнала на 
ГН1/Ш меа/оч н, н но ницчтава Мчлаонъ, н мна 
зл е 1 и Поила. Ве шата азъ ирЬиу,1нахъ коня в 
кат» аростягиахъ на ши фанаиски площади, вя тЬхг. 
ч« едпнъ чон 1.кч. лГ.:кя и около иого събрани хн,>1. 
хора, ч на друга сграяа бнчгь ва 2 ЗхЬста стра
жа), в Когаго прнегягяахъ на площада, заварих: 
огъ другарягЬ « в стражаря, ихенно: В. Минчева..

Кяевъ, Я. Христо »уловъ и лр., отядохъ ира 
тЬхъ >1 кого вилнегме. че тълпата че нахвърли.!* 
прхц чгражорнтж. обезоръжава ч Пик, а тъкнн

1а, т»я е края па краищата па Арс>- 
невскитЬ подвизи но тоя проедавутъ мигпнп. 
който, както тнов^стохме въ единъ отъ ми- 
налптГ. сп броеве ще бъде подробно описани 
въ специална брошура, за да послужи на н
колснаето нн. и знае, що ще рече думата 

ГОД. ПоДПИСаЛЪ М.10,(0Н4Г0.1Г> нли гацО^ЛГНИ.

:) <>гь соиаджийски уста друго не можем,- чу. р.
”) КдВ1 с-лТ.дъ каго получи три телеграми »гь 

Парна. II като н-ка го вагоцил-ь огъ стаята св. р.
Не е лапана такана .опиь.и, клето ще сс у,-га 

пони пи съда. р.
'") Защо н,- с* еяпдЪтелн подиасаншитТ. I саолю- 

нията вь която позорно излагаме че сяало ЮоО ' душа и 
хе началника Гуневъ г.цлъ стреляли и ир безобразни
лъжа. р.

') Въ резолюция га нмъ бъаа поставени 1,н.О »

*) Ташо Ппанонъ кметъгъ нн н )1. Казанлжневъ 
Йивтп Арееиевсяи депутати

*) 'Тгъ тътата шъ Дрсеневня п др. |м-нолв,-ро р..
•) Не • яЪрно р..
*) НевавЬстио. дали нс отъ соваджнигЪ р..
*) Шкъ на Таша н баджамаяа му. р.

душа '!! р.

I
1
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огтаватъ за гЬхна сгЬтка и нека обще- 
го за послЪденъ иъть ияъ отдаде прп- 
юто всеобщо прЪзр-Ьие, защото соиа.р 

сл билч пръчн 1111,11 иъ ополгцнн, а
и<Н‘ТЬ К/Лвплоци . . .

М Ъ С Т Н И Нпваврймммото вандашаис ва овтроата 
стана причина общсвскатЪ управления Да еа 
нртшлючатъ «Иолжетвт* съ девицата, ужъ ще 

ДЪдото ма Дуранъ-Куламсквя герой, В. са оправят. «виаиситв вв . ..
Арсеневъ за нараняване на 14 мЪета главата ПрйДЪ чумата. Чуватя, тоя шт бвчъ ва

I ““ «ьгражданииа нн Г-нъ К. Свмнаровъ на 28 човечеството кацал т, вь Царигралъ, ту въ 
Носмврий 18!*.) год., нашия съ дивнзчтВ садня Одеса, ту въ Ц.ч; нгр.тдь, в ежедвсвДо мн дебне 
Медаровь е насрочват, за разглежданае едвчмъ Д» ни сагата немилостиво тукц гдЪто кой знае 
за 14 идущий Декември». Но рано ний писахме каго на какви ще нв взшжм тя. ако ав хавзеве въ 
иЪколко пати, че това дЪло е огъ общественно адскигЪ ев ръц).. :1а о зодията, разбира се, нЪма в 
значевви, в подканехме садя да го насроча, за- какво да се каже. Тя. олвгетъ -рсяиего на Нас- 

ИсЪкой патъ вв се е случвало, когато има- ! 14010 с® 0 8040 “мирисало въ садя ну да стои сурт.-ЕдЪляовоте магаре. кое го нашата държава 
1311 голЪма ссърбъ, най-гол Ьмв ядове в грв- цЬли ^ Г0А' " ^ мЪееца, но въ отгово|ги взв- ввка на свадбвтХ • ачо когато и иогркбатъ во- 
конто са сиво стЪгали душата нв: олеква 1 А0**0 няколко саднйскп псувни. За да не сме Д» в дърва, есгествеино ос(авя. какго в въ венч- 
И.-Т0 ан, изгубва тежката св болка, като I 10ЛООДОВВИ1 не това дЬло вма общественно зпа- кя гТ> друга случва, *:• н »* ;■ всемвлоствввя Гое- 

пр*дъ очн, детенцето, коото се усавхва ‘*е“"с’ няй ся сторихме труда да разроввмь ста- подъ. Нолкого се в* *е до града, то и туш, нв 
ПЮ, бръщолеви несвързано, обр ьщаглавач- |шгЬ “Р1МВИ Д» даденъ мьсто ва телеграмата но обввема ужась вр1иъ оигй венаевтно коря стол ю- 

. и, виявя погледа ся къмъ непозната гЪ ‘ ,,сго Л*ло оть най-и ьрввгВ Добрячскш граждани, бие на г. г. околвй кей градски лЪкнрв, ««иго бззъ 
лица в оротЪга ржчнчпнгЬ са къмъ свойгЬ ! еь коя 10 сж молели тогавашния Министри на нари. поп. в осеш. лева иешянгь пе враемать

НАТрЬшингЬ 1’аеотн да освободягк градьгь ви ■ Д» со прозявагъ. По дом поводь мий сме прину- 
огъ шайкатЬ на Арсенова. Кго и самата телеграма: Денн да помолимь поне Д-ръ Ковачева, 

я Телеграма, подадена на 24-й Окгомврий , вь гоя илньнред. иг сл/тяи да не се излага на 
1йУ5 год. огъ гр. Добрич ь.

Соени
ИрЬзидеип. Министру Д-ру Сговлову

I копие в. „ Мнръ“)
|:па, която като огледало се отражава въ лн- I Соваджвв радославнетн точно разбойннче- 

внжда вь всички гТ. проявло- | ска шай,8а ва -1***4 ср Ъщу 22-ай того ир-Ьду- 
I а живота му. СмЪло можемь да кажемь, 1 М1,ш-,ен“° на1,“Дна дюгевя на тукашния гражда- 

гп. хората въ тоя евЬть само еднагь дЪца ,,и,1ь 1“ико Свинаронь каю разчитала да на- 
добрн, чистя и непорочни*). Каге е така, го мЬР“ Овол- Началник!. Гунева н да го оиърши.
а лн дд се западаме, какъвъ човВкь що стане Вь отея**яшпо на началника, иосПга въ|!ху жн броеве ни нЬстнкка ся, чо кг бддзщ*' «*• дивако

1Ьте—дали добьръ или зьлъ? —това ще ! В0Г“ в* чесгн“я гражданннъ-гьрговецъ, Калчо чЪсто на нотки ирог.>ко:в. .-ь.тавеня оо случа! 
и: 1) отпп <рЛ,)нта която щ. мини Свинаровь, опиати го до свърти, който още иояоорганнзилаивгЬ окра па народната партия.
.0/4 си голини и 2) оть иоллогитл или лГжм вь бевивдежно положение сь 16 рани а Двееъ нъ )>*• дащяяти ял < «олучя протокола <>тъ

лза неговото вълпраюмчмо сърОц* примири, |>ч,н,.у4ин- Автори 1Ь в самнгЪ иобош!ицн с*: В. Кзя-Ке!ската селски .бюяни, иошкеиь оги яай-
I ш,> меда иргьдг сеГиь си. Арсеневъ, братъ на А. Арсснснь, сеганародсвъ «“ЬзнитмнятЬ я отбраня зо1лвг>ицй-давъкоадата.к,

« «н*йетвото вма грамадно значение за б* ирЪдставнтолъ, Велико Филипов и, кунецъ на «а ко!то дива». «Ьсто:
(сто на човЪка, защого гами ви детинската е“и1И11 Арсенови, Кирчеви, Конгрол.орь ирн ту- | 
гни душа се отпечатва всичко, което се го- кашва 1 “ к“°“ “ Куцото Слави. Цилни гради,
» н върши около него, било огъ неговвгЬ дажо м но-снВсгнн радосланмсти са. визнугенн ; цяг-Ь-зомс гкдцн на аар.хватв 1иргия взъ солата 
и-лв, бяло отъ 110-възрастннгЪ членове вь КР*Йни отъ цЬльта и иостзкикнгЬ иа сонадз.ии- иа Кля-К«йската ссл, община, ч ,-ъбрвхке вь цея- 
иегвото. Вижда лн дЪтето ирЬдь себе сн 'сКутювъ, велегласоо н настоагьлно се но- тра па общината нт. е. Кза-Кой ля обсаждано въ-
ноеть, трудолюбие, любовь къмь ближния, “ска заеГАИВането огь икол. Мачалинкъ за за- проса за Лошото положение на еча щайга н*.гр1ш1- 
п а не закони гЪ, изпълняване дълга, то несъ^ иазване живе га отъ тази згаиь на мирни гЪ на я външна политика на настоящия кабвнетъ и
мно ще усвои тьзи качества; нанротнвъ, гражданя. Околийски Началннкъ подчинени на непоноекчзта за насъ данъчна сястска. увеличи
ха лн нрнмКри отъ еговзнь, лЪносгь, гру- аа,;она “ енраведливою исьание иа граждаинтВ «'<»' »<>зс.и. налог», клЙто прбзъ 5 годашното вла- 
1, И др., ТО н дЪтето ще стано такова—съ И вь ««мнение нрватяага сн служебна обяза- «твукано иа Народната Партия бЬ сиъкнчгь до 
о думв, д*тето е ваклонно в къмъ доброто мо<ггь1 “реегова сяно четворвца побойници в иинвнугь. 
мь злото и то повечето къмь посл%дп1.ого, размирници ло разслидване всестранно дЪлого Като взевахве нрЬдь видъ. че отъ клжтвую-

о с ио-л^сно азиълннмо. ' * предаване слЪдовагелно Дугиеву явно съчув- щнт1. до сега иолягическя партия у иасъ, иито
Анае се добр4, чо днеск а въ най-нареде- ствулощъ на соиаджннтЪ. Недоволни оть закон- егиа. лзк.1ючая взродвата партия, не е устояла аа 

(. училища н добро домашно възпитание, на1“ **»вт*ика на Началиняа еж А. Арсеневъ, обТ.щинннтз са к яс >■ направила нищо за подобре- 
се мТ.жду учащи гЬ се младежи ■ раз- 3* си И. Арсеневъ, друтн грама арести- аво несвото пя положение. рЬшвтю едвнодуши» да

|вв ученици. Кой е главния виповник-ь за ' ваии ■ толкова до главигЪ опозорени измежду осъдааъ пр 1;лратели>> нодвтиката ня вгичкя до се- 
това, ако не обществото, нос го указва обществото. Иъ имего на конегигуцинга, а осо- гашяи кабинети а оеобсямо на настоящия, като за 

|>.гЬ голямо влияние въ дЪлото на възннта- бенно на правдата молим и засгжиеле ео за беао- ианр Ьлъ ся останечъ иакъ нъ редонегЬ на яаро|- 
|'ДобрЬ възпитаното общество ще помогне, ивеноетьта на граждани гЪ, застрашавани н на- пата партия, к.<ято, укър<-ии сие, Иодъ водятел- 
|Ь в изпитаното ще ноирТ.ди тььрд-ъ много;
'• "ОТО се гради вь дома н училището, об- 
П1 го щс го разруши. Какъ влнне общес- 

ц възнв ганнего на малки гЬ дЪца, мо- 
ъ см послужи ст. слЪдующитЪ дка црвмЪра.

1 Но улицнтЪ кръстосвап. разни «ай гонд- 
4 |'абаджии, огь конто дЪцата виждагъ 

и., много мръсни думи и д1иа.
- СрЪщатъ се селски н градски бездЪл- 

| млади момци огь ио 15—20 години, които 
хчждатъ безь работа ио улнцатЬ 
I“ крадат. нЪщо огь нТ.кждЪ: ирЪчаквагъ 

■ . ио връстопжтищата, до като ги иусгнатъ 
чилвще; да ва гь пмь да пуша гь цигари,

"мватъ ги и ги аавеждагь въ най-затуле- 
> мЬстя, като ги прЪучвагь на лоиш навици.

начннъ тТ. отклоннвать дТщага огъ нжтя 
I "родЪтельта н гн тласкат, въ лошия ижть....

1‘одителнгЬ гръбва да иазягь дТцагя сн 
акто иазягь очшт, си, защото гь са най- 

; /то богатство,
>■ 1а га.

Келасмь ли да имаме добри дЪца, Т|)Ъбна 
1 много да обръщаме вннманзе за пъзин- 
| ю на по-възрастнит*, понеже тЬ съ 
8 |>снъ1Жнвотъ ще указват, благотворно влия- 

а възпяганнето на но малкитЪ. Но такъвь 
1 ь не ще вма да се нанася силеиъ удари 
1 '■ честита иа детето н

,/ИЬ

!
|КМИЙ думи ЯО ГЬЗЯИ1 

■ЯЙЯИП д^ца. I
I

1 ди, кон то го милва гь в му се радватъ, | 
►дна рЪчь, кара ни ДЪгето да се радваме и 
уямъ наедно съ него.

Какво иеиобЬдняо ин омайва въ дЪтето? 
в” ня влЪче къмъ него п нн предава отъ не- ! 
I живогь ргглоггн, веселие и бвлгрижниетъ? 1 
1 оватя невинност!., неговата чистота на

съвКгигЪ и ученик га на оня д жторь, който въ 
медицината се придържа Ь црачнлото
вонго

Че и»/е-
нииуо ни *.г»1ча ..ико^о< е .ги се ириое/яг ос» 

пацитга лептата, а кой го счмь нодь влия
нието на еднйъ лоо'ъ сък(.ти«къ е станал, при
чина да се опорочи беивьзврагнч едниъ добьръ 
негонъ коллега, Д-ръ К1ебоддаевь . . . Помина 
сго Гоеиодя ....

БЬхяе пойкнядн »ъ ,яя>. от. чяиалиН

която се

!■

I

И Р « Т <• К 0 .1 Ъ.
Дяееъ 1* ‘>Ь! >ячряй 11)01 1. Привьржения-

.1 ГЬ

I

ствето на я.Ъ1рян в тз.тангдявня си оц-фь, Г-нъ 
Ив. Кй. Гещевъ, 1Це избимн отечеството пя огъ 
неячкп /)/ипи 11*4.ни стегни, щ»въ дой <е на власти, 
в слЪ ювателво, ще туря край на ння&сд ще.-твую- 
щата кряза която е обхвкна.1а 4-т1аь криЯ1Са па 
Нъдгарвп.

падини на веднажь огь радослаинзма и ио нсЪка 
| иЬроятносп. ио инушсние оть ше«а имь за ском- 
| нроментнране днешното положение. Огь ннечо 

на 1)1Х) граждани даиькоилатцн:
Г. Аамфнроиь 
Е. Енииь

! Хал. Хюсснновь 
| 11. Даскалови 
I Д. Сииезревскн 

И. Мсджиделисвь 
Гсор. Нросвенъ 
Дим. Ироховъ

Аа тая дързосп. на подцвсаншвтТ. телегра
мата честни граждани, Арсенень н другари гК 
му бьха зан1>.ш д1»до за клЪпега вь Иарненския Пваневъ. Мегръ .Кед.-нь, Ц. Нътчовъ, К. Нваковъ,

Дим. Ненови 
,и Сгаиевь 
Д. Нв. Иагранджиевъ 
Колю г1,снеиь 
Нв. .М. рчень 
Д. Жендовь 
Ст. Ланчневъ

:
НрЬдс^дате.тк на '»}»..то: [|. Д. Ноповъ 

Нодпр1!дсЬдатель 1‘ Драги овъ
ДЪдоа«1 твтдь Т. 1’ичевъ 

Членове : Г. Дямевъ. К). Атаиаеовъ, А. Мята- 
левь, Д. Идвевъ, Ин. К< егь. Ц. Ис1;иъ, Г. 1'аяи«>въ, 

! Хрясто 1'айновъ, Ж. !.а.Г1;-*въ Ив. Даявтровъ. II.
.Минчеви Дя». К".|евь.«‘г. .Чра> /от., К. Петровъ. Ал.

I X. Алатевъ Ст. Кадени. В. Ндяевъ, Матевъ. Тод.

в

И гле-
Днчо ,1.11.4011 ь

Окр. Садь. Нвнха се венчкн призовани, защит- I с**»!»! в Петровъ, Н. И. Кьосевъ Косташнъ Нви- 
ници на Лрсеиепа бЪха КарнснскнгЬ адвокати н,,въ’ II*. Кесквяовъ, Кодв» Дмятр«въ, Ч. Добри

Дичеви. М. Георгевъ, 5". Драган .огъ. С'т. Драганови,
] . I

Кансвь н Н. Нанков г. При рааинга на свндЪ- , .
гслнтЬ като узнаха Гзнкоиь и Канов и, че всичко ^ еоргевъ, < г. I еоргевъ, Ив. Георгевъ, Тод.
се установи, напуснаха делонеграгнвно засЪда- • еоргевъ, Ян. 1 еоргевъ, М. 1ъркояъ, < !. Въдчсвъ, 
ниего на садя и но си видяха вече, сдЬдъ което ^г‘ *’а',,‘8’ь' Д* Нваповъ. .7. НетЕокъ. Юр. Г. Мощ-
дДиото се нрЬкрагн . . . Да, ею какво е мн1>- |И|0КЬ' Атаявсовъ, Ст. Ь.фгичивъ, Д. Петковъ,
пие го на честнитЬ нн граждани за тукашната Янмкевь, КI. Лтанаеокь, д. Нваповъ, Нв. 1.тоя- 
рядославовска зганъ. Има думата I Добрншкн '•"вь. А. Славовъ, 11. Хря- говъ. Д. 1'одоровь, И. 
Мяронн Саднп, Медаровъ, съ трнт1> девиза: Георгяевъ, II. Пваь</нъ. Длд. I щювъ, Кодю (,тоя-

иовь. Хр. Сгефовъ, М. !дзтекъ, Д. Жедьдковъ, К. 
Желевъ, М. Ннтевъ, И. Алатевъ К. Днавтровъ.

п Шосето Добричъ-Бйдчинь. Това Шосе, кое.
цктроата неизплатена. СумигЬ, които дър- То служи пр-Ьзъ .пан. ярЬм „щ.. едничко съоб- 

жавага ошуегваза октроа на селскигЬ общини 
за миналата година, още ие са изилагенн ва 
пълно. Министерството се е разпоредило

съ косго гн е наградила

свои
„строго, точно и справедливо ирп воелдие. ще по
прави ни тип» нрави, нашето оощ/гшвч

ще можемь отъ до- 
1 |.311Итаиото д^ге да очакваме едннъ до- 
ь гражданин ь, който ще 6адо полЪзевъ 

1 на себЪ сн, било на блнжнигЬ 
ь "го, н най сатнЪ на цЬлото човечество

ЩНТСДИО ертдетио ИеЖлу Добрич и. околията *у, 
както и на год (щата ча- ть огь Валчивкага околия 
съ Падчишкото при.-.анищ- изпадна огь денъ на 

взилатв на градскнгГ, общини за миналата го- денъ въ по-лошо състояние, като грози да се раз- 
дина н за 1-го ш-стомЪсечие

да сссн, на оте-

огъ настоящата . рушя прЪдя да е изиълиидо ощ>- чиесията си, иш 
година, а селскитЬ общини са получили само за неже е още чово. Като обръщате 
1-то шесгямЪсечие огь миналата година Аа 11-то 
шестмесечие огъ минал. год. а 1-го отъ настоя-

/ Локзаано е, че дГ.цата. на<мТ.двап> иъжду другото 
1 ■! зоши наклонности; но тин ногл т.днигВ, "латдаре- 
'■* Юброто въаннганис.

аничаьието на 
окръжния съвЬгь, комуто ирЬва иежп ювй шосе, 

; върху това иоложение иа тая главна артерия до 
I едничкото ш присташице, поюлваме го да пр4г-

яосагь се задуша въ него, като
шароаъ аросторъ я» добратъ млклонниег*. щата още но нвъ е ашдатоно.



''
0»р. 4 ДОБРУДЖАНЕЦЪ Бров 19

В. „Пестер* Дойд*-, като говора за прел-
гтеяпито шч-ещ.ии- па една -анотация оть Бъл/. 
Чл[>" но «ьбранне нъ Бг.лгра/ъ казва, че никаи, 
особено въ Лв ТрогнгарИЯ КЯК»|1 н Ьха да се До- 
качи огь

етап къгь поправка, коато снетехатнческн но/енп 
■ наврйхе, особени» когаю, както е случая сега. 
па а доста хаториалъ, чнкьль нанага прфдиазватъ 
»тъ разноски на нови съображения, хного оо-скаяп 
а ввого ио гол Ьвв.

С*ебшават* км отъ Балчик ъ. че дг.пит!; 
до взнкетни степенк сега се подобрили почти на 
венчкя артикули. Счита че при това да у Пети» да 
отбЧггЬжах ь, че и ония редки съживявания, к»вто 
Добруджа с оектилч ган есеиь, ако и но твърд!; 
честа, нъ това пристанище, се длъжн на добросъ- 
нкстиостьта на Г-иъ Архснакн, аладъ кочнеаояеръ 
на е/на иностранна фирха, който и<* «-и служи съ 
неудобствата на Балчнн1ката скеля, които даьать 
на нейаит); гьрговцп възвожносгь, да нрФтагиатъ 
нродавцнт1; селяни, както язкагь, Цкло^о иаееле- 
нне, слФлъ като нападка въ това пристанище ви
наги съ треиетъ очаква да дойде Г-нъ Архснакн, 
безъ когото ц(;нигТ. вочентално ночватт. лападатъ 
като по хатнческнн жезълъ. Чссть на тон ала гь и 
нитслнтентсиъ Госнолни ь . . .

Съобщават* ии отч. село Нчеларово. че ш> 
инициативата на най*пт,рниг1; зснлсдТ..н/в отъ се
лата на цклата общини, се е организирало бюро, 
членовегТ. на к.ето щТ.лн, безусловно, да ратуватъ 
да реаяплнранне прпицитигГ. на народната партии.

Протокола но тон случай р 1.11111.111 да изпра* 
тнтъ до ре акцията ин да разгласяване, който щонъ 
нолучадъ ще ау лалеяъ згЬего.

Обща хроника. I

Явяват ъ ии отъ София, че бю ж* та ин гьдн даинфестацан на сръбско-българ- 
ако както и тръбна да се очаки. 

се ноячявать и ккоЙ нападателни тездеицви. 
Лнпроунгарян желае ире ш всичко иодържанвет 
на хим.гь на Балкан» иа..

Военвото Министерство да нду щата 1902 то 1. що окото братство 
бх о твелнчень огь 20.250.Гнн> л на НН>.СЛ>» ме
лева т е. съ близо леть хя.:н нз !■ нд . . 
бю Глога Ще

а-» нъ
В НШаГЬ *МХо 1,7 >) <Х,*•.;! увеЛИЧс 

пия. а зру/ага часгь ще се взех»- като сврьхедктин
иуосгровъ и де пи 

цЬдъ съгласие гЬж IV Бал. .нскнги народи
Кре III гн*

II тукт. си 1 ЪоТнЬтсткукатъ лухигЬ на г Ка- Телеграфират ъ ОТ V София. НиессннгЬ до
равелова съ дЪлата, ужъ ще навидяна военния бюд- Г"Н'Ч,В за заеха и яоионола ии тютюна сх отхвър 
жегь и н1.»а ла допуша свръх* хътни крелвтн ...!! ,' ня ,,ть Ф**ая,'овата ковненя. Мннцстрь Сарафов

Отъ една официална телеграма ндъ Лов- Лава-,ъ ''"Ю нения на членоветЪ отъ фииансоват.<
коянсил. Нетонвт!. примига били то жена 
1ЦОТО бо | ШИ петното ОТЪ Коянснята

силни
се е ПроЯДИег.1» 

че Нр|; м-гакеиигй отъ ираввтелството договоря и 
трЬбна да се приеха гъ. Кто какъ еж разнрЬлЪденл 
гласовит!; нра гласуванието:

доиъ се учгтаноиява, че цЬ.тото чи*м да . 1-цтГ, 
англичани нт. Южна Африка, отъ началото на вой
ната до сега възлиза на 1.ч.24> душа огь конто \ 
Н1*;{ офицери а останаднгЬ долни чинове.

Ч СЛОрЪДЪ ВИРНСКИТЬ ВЕСТНИЦИ е НЮ Гол*!» 
число личности, нрвнадлкжащн, къхъ арастокра- I ласували да:
цияга н ившптП чяновннцн, съставила една лига 1> Д. Хрнстовъ. редакторъ на в. България-
иротивъ луелъгь. ИзлТ.залъ е по т*.я -лучай елннъ 2) А. франгн. адвокатъ н нрПлскдатель на цен 
хаивфест!. съ триста поднеса, сь който се иска ле- | тралаого бюро на прогрееяво-лнбералната партня 
хапи*-ни зак«но/ателие мЪркп за запазнапис чесгьта 3) Алекси Филнповъ, каравелн**ть. 
п назначението на арбптръ.

Гласували нротЕвъ:

!

На 25-й тото треиа <рн*нгъ скенре» ь ирн
•1'раикфортъ на Маннъ н .чип. ;а Ню-на, хииа.гь съ | 1) * • Теодоровъ, п.-ирЦ |с1> татель
всичката сп бързина прЬзь кариерата, гроби.1 д» е »на трали>до бюро па Народната нартня; 2) Ин. Сила 
стена н иавлИзадъ въ да.1ата да чаканне, гдЬто 1 "ДШ‘*вь, бявшъ хиннетръ; 3) В. Дихчевъ, Старо 
хаишната се намирала и досега. хатерналннтЛ; по загорски народеиь прТ.дегавитель; 4 Ст. Савовъ. 
вр*1» ш биле доста диачителнн, никой обаче не бнлъ 
наранспь.

на Цен

Получи се въ ре;екцаята наето заявление 
<>тъ граж.\анатй (лозари, винари и кръчаари на т.
Слнвенъ. до г-н а ИрЬдсФданлн на М обикновен 
но Народно Събрание, съ което яо.тять да вяъ 
удовлетвори сл1мующагЬ искания:

). Дл У М! кон н, минно П/МИШН1Г.1Г1Н по Го кг- ЛНЛа На 24 - Н Тото. слТ. ъ ЛСПеТ I часово раднеква- 
лаочвно и ШШ(/лменно 1)4 НШ-ОИЦИ «.**< д« Н/О!- ние снкшвосгьта да при 'ДОЖеИИеТО. относително 
.гФица <•/<«ш,;! .(чньикииь .от/Спииь оть /у«о)об»*т- съд !аваиието на е тнь славянски уяиверевтетъ въ 
нашипп. Данбахъ.

врачански иародезъ нр Ь и гавитель.

Пъддъраили се:
Кам.1рпта на делутатнтЬ въ Ню на отхвьр- 1) Кръстю Мнрскн. Варненски варол. ирЬл- 

ставн гель: 2) Стрити Днхнтровъ, бургаски нарол 
;' г1', итакнтел. и 3) К)р. То юровъ, еленски 
пр!: I стави тел I..

Бакто ще ки .чгь читателиг!; ни Париеневн
Отъ Бомбай нд агеиц'Ята .Реутеръ* явя- нароленъ ирЬ етапи гель К. Мирски, кой го 

вагь, че въ едно сражение б|п.«о *• Д.»х.нп кд. Пс- оонча по ю пчко :а говори, който въ нисаото си 
хень съ и'Ь<*тапа.111тТ, илТ.хеиа, 40 луиш турски 1,0 Иоио.гь нротесгигк на Иарненскит); търювцн 
сол >атв бчле убнтя. иротивъ воннгЬ тарифи и*< ж<-лг.зинцаг1>, кадвише.

Представения на Германския Гайстагъ Чс* т"й идучава.гь политическата нконохнн ц финан- 
бк! -жето проекп. за 1902 г. ноказвалъ ра<,х<мнгЬ сокнг1: въпроси още когато бнль аадолЪтенъ въ 
— нриходцтЬ въ повече съ 12 3-19.Н42 огь мин. Добру ласата и х*>ж*лъ безъ колебание да сеиронд-

на*'Я но гбхъ

нарол.

I-)• Да се дояа,1н» гъотвлгетв^ющан м.окь 
огь „‘(анонн .!« акцит вт/и// н»шии ита~ «* >мо 
с*.»ь. Че 40 Но11/10,Ц1Пгцг, (к1Н.чмч1‘Ъ), който »■ и
гчмь п/мт.1вч'биое.»/,. Гм-.п >>ч мч'1ч пчтгнтъ ,ш
Н/1Ч«Ч1Ъ/1Н/НЧНГ IIЧ е.т/е», <>Ч КМЧ II/IIIПо ,14 II//0,1414
пу»о<м«м.*)*1моя/>1 ги нч 1,1/ю к, Ю‘ о|4о», /ем и и юч «ап 
Дюконооиь са само нч осповокис

кина) н

с«п,Т1ь/е.*<Т4ооо< 
м« общинага, пра Конго е заиисанп нчшепот м;/ 
на ,1/м:бмо. лавчера, като чденъ на фин псиваг*. 

кохнсия се пт,.'.1г,/1жччп и гласува: ,ш. нлн не н.. 
договорят!; и х 1НоНота. Та това до колкото нон 

..миро илга иа в*1;ко гърне- както ге 
показва и ихего му. не *• по характера ау.

Както

го ипнни».
•V . Да сг огманч ч.». 4 огь Д/чкоиа ла «б- ТедгграФиратъ птъ Хага, че Дк о К|>югеръ 

щнт кнтт Ш1.юли“, кого се освободят н/тИ , меч- а 1реенрал ь 10 АН1 1НЙСКНИ нръвъ МнннеТрЪ
гплипчь на доля огь доя»ка, на/м-чень общински Салнзбури. като ху е ноискалъ хнръ. иа основа 
мадо» ««//до/ лозята. пълна автоиохнн на лвЬтЬ Южно-Африкански р<-

4). Да Се 1/ЛЧКИНН, Щото ДО Не сг Ч/ГН.1-.1Н,.,- «•публики.
40га като 110/14юфпо,щ ка закони, лицата оу»мте-

подиаиам:

се виж/а ко поц-тво ху «гъ какъ, ка
то наро!енъ прI; сивн.е.и» въ Стаяболово врЬх. 
докладва коигра та по *>гланаине наиравага иа 
линията <'<>фая - 1'ихаиъ. 
хо лъ при Караиелмва въ черната джахня 
да ис изгуби благоволхннето на ,12елнквя българинъ 

н е ная1:рнлъ за добрЪ да 
нричи< ли къмь партията на ьь.5 гьржаишитЬ е<- 
нмакъ у

Ще ли нч помага Русия? ип, пот-.кителн»» 
х 1.<*то се ваучавахе. че руското праявгел1‘тв» *• по 
дадоеша нога на нашето съ к»»ято ху е съобщило.
Че то не тр!.бви ла разчита иа ипкаква иохош!. 
огь ГЧсия огиоситеди" фаиаисовити смикн коиг» 'с* 1 в!'аду хил ь

псашелн ин лозя, конто лч .(ипкии-ннк нч нчг.чк,;- 
ния си .то», жлебь чдо бодеж», П1/Н1/ПО/ ь 
колко оки 1//ОЛЛП оть гъсн,,цин1н гн.

• Да сп ннмчлн:» д» Н.1Н1Ч1Ннч егейско

отказвинцето ху ЛН • 
СНХО 3.

НО Мм,- I
I

Се//алма/чиа нч натентнга, нзобтн но ;г/п1/гчнс , 
мастни гн 11/1 гни питиета. Дч имч 1\ /нп/оит нч- , .числя га нрави. • *п» 'рула ' Трапа, ру* к< то правя- 
твкгъ и <)« се 1/лчконн, що го «»

оо/оьдмк1я /14,4111,.1и И1 >ь нч ни тен шил ! къеиегитФ на лЬжв отъ окуаациояннн дългь.
която цЬль п Щкло Както и /><т/. /<»мб/| ?я» оНошчн, 
ла ш да трити отъ заеха, кой го се сключва сега.

в. .11. I! пца .

на*«. наречена ,Чсхшнрь партия* — и 
за 1|14' “ 1' "‘ -'елена. Практпчность —да хоже

••*• върне нра пзбиратилигЬ си да го „клава п он 
Де н ои 1е*. Но и т»ша иовкзенне

тслство. Иска щ му <•*■ нсплатягь до «•1отцика зя-съсгчнч НЧ Кн.ЧН-
ка"ГОЯ ГО. Конто 

.*о4Я»*)сяяя. ла 
к/>ьчмн/1скнн еснаф*.

Тая холба е подписана отъ 1000 души граж-

4.10.10 Г» ПОНс ДОО.МО Ч.ннивг ОГЬ I
на тия лъ:к«

1с*..крагн нЬха ла похогне иа ираьптелството. за 
щото »-Н"1ци елк.ъ бляскавата речь на Теодорк 

СпорЬдъ романснитЪ вЬстницн псичкнг!; 1одоровъ. бнпшая хиннетръ на финан<-питк, к*‘н- 
.11Л1ННЩН дългове на Роаннял биле днесъ 17г»хи ммнЮ | то пронзнесе нротипъ чрь ателскитТ» н съсинатедна 
лева. Пълното конвертнранио ще стане чрЬзъ сключ

дани.
Втората аптека въ гра гьтъ ни е вече от

крита. По устройството си н къикашиш1 си изтл Г. гь 
се внжда да е един холерна аптека и като, че щ<- 
■алханува пЬкон аптеки въ Парии. Ний пожеланахе 
отъ наша страна добър,ь наир1.дъкъ I’. Мм/ ву.

за егианпм ин договоръ за за -ха п хоновол-
капне «а е ннъ заегь. но рояа11*-к*»то щ акнт»*лство иравитслствснното болипни-тп.» сс часколебало 
ще наноазп това когато се коприва европейската | н*> а правителството за .а спаси положението 
финансова винца. властта, закрило зцеелавието безъ да се ирцетжнд

опрЬдЬлепе М 21»/отъ 19 сОН™. т^г. на |Юпшгра"!!?'Кс®!|;).т111тоТоб!и.^с.^в '“еСЬ .......... . ’ “«

Внрв. Окр. Сждъ е прикрате/ю соряхо „пкленс е- , , ..... ............ га1„уЛ|,л. на о(, т„г„ !10 (-'а ^а дагкло възх-жноеть на народнигк крЬ
■■тъ I. Г. Гуневъ н Милковъ, к«>иго си<»1»*Ьлъ го- . . вителп ш р1ш^тъ ла глас\йагъ тп
ложгтеля.гь н. св-ь-евия Ще заведъть .4.10 1,0. 1‘нчвна на анкетата, която е почната ■.ротнкъ Исго, ^ Гофия
___  . . » 1 , като подозроваехъ ла е ичалъ прссг/.п >а снопе* „ ,, ^

Р.“1 “Т П0::‘‘ “ ния ••ь Директора па пощитЬ Ятввчъ. който зло- V Съ<5р“1е се
Борвсъ I анчева. за гл+»то въ нрЬхс соцамжилжка оьбпть 41ККЮ /ека ’ корлоиъ стражари Ьь псгькь се готвв трахалень
сж азпелилн нзехукаии ирЪзъ ирьстя обвяненвя 1.......................... * ' хптингъ, който щ»- б*ле п ох вай ата
СПРЯНО вънящо невнннита въ сжщность унопран- Туреното правителство Постъпвало сега /ридове н села вт. България. Никога ло
дапгК, за да ги *-ахо халтретнратъ но 2—3 к-ни. благородно ио въпроса за Архемеката въсданическа едно българско правителство не е уиижава.10 и 

ц и- . . чета на Антраннкъ съ иЬль /а нахалп зиичепсето продавало България, както сегашното. Обаче
л. -а а ’ 1‘ЩЯ *ла 10И "■;ив но поло на Т(1(И ВНц„и1еИтъ. Опорелъ офш/налнитт. сн1; :е- го скоро българския народъ ще иокаже, че т* й
нп«‘‘Л и ■, , 'ОСЛаВОВ* Г° 6>ЛР ,иб1’али въ оня, взетнгЬ отъ хЬстнигЬ власти хЬр/.п биле най -«нае „а наказва изхахницитк и шарлатнитЬ тъа.
Вражлебна на *-« х. х. се разголили за друго но- ,иого гпагеразехип п давала нагЬжГа за лестно както сж гв наказвала а дртгвгЬ народв
г4Тм1 и С1В*ГЬ Ив ",Ь1Ъ ^ ,Ч' раст-'1‘«; ! срьж.ание на въпроса ! ...
горкнгЪ ... живи да гн оплачишъ тЬ хпедятъ, че
Мянвстра за Вжтр1;ш. Работи за елннъ Арсеневь
братъ ще стъпче закошгН/. - Ний пжкъ твьр шхъ,
че съвета пеиреяенно ще би, :е растуряиъ, такина
закононарушения, какви го еж указани въ заявле-
ЯВеТО.

«•а.» -
си

•СТа- 
ИЛИ Не Зи

ХВО!
пази оть

ОТЪ ВСИЧКи'
сега ни

II"-

Телеграф, агенция !•<>///' Пипни съобщава 
отъ Варшава, че голЬхо чиело студенти напи налн 
слТ.дъ обЬдъ иа 22 юго Герхапското консулство и 
хвьрлялп кахаин върху киниеларивта, дехонстра- 
цияга траяли '/* часъ; студентит!; свалили герба 
иа консулството. Градоначалиака и Прокурора I 
отишле на х кстопроизшествието, за да ьставятъ I 

! аьтъ. Нолвцвята иазйла консулството.

Отгчпорннкъ В. Колев*

Н»ги* Пс"*тн»пя п» Хр. Н. Воввш-овъ.

I
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Д0БР7ДЙ АНЕЦЪ
ч> ч .

ОРГАНЪ НА НАРОДНАТА ПАРТИЯ А* к- «- - {- •

гт*

до>г чех ОКОЛ1Х д>.д 4 <

тдишиии аг.пплмкпп.
I нЬ-тяви с: г> .1., полугодишно :С , д. 
ч кт. странство годишно ю дена

\. ..нарамас Яез% предплата нГ.ма 
да се у ьажа на.

Ьгичко що го отнася до иЬстника, 
се адресира до родакцната ну, в-ь гр. 

ДоСрпчъ, улица „Тотвва*.I
ИЗЛИЗА ЕДНАЖ7» ГП» СЕДМИЦАТА. ! ТАКСИ ЗА ИУБЛ11КЛЦ1Ш:.

аа квад. с/и ма 1 стр. . . ,20 ст 
. . 10 ст..IV .

I. л.чтрни ппсма р* сн црищ.чтъ, 
р&коииси •«• се ир.мд.чгь.

Я* Н|ИН гпвски оГ)ян.1сная 
на IV стр. но .4 ст. па дума.

!Едам-ь (рой 19 ст. Едмиъ брой 13 ст. '

)1хх&ъ дбсялтет^ на. Ш/НЬОвП ДП сп II МП Пч КД
ш,[мч пчцнтапш Сю.пъсгъ
НрПЮТвеПЯ .111,КЯ, Ч/нМЯ КОЛИШ Шр .Ни.!*-' ДО 
ги .111110.14 СТадоПЮ ЧГТ, ЗПЪП.Ш.ПО' ,НО 1114 ЧО- 
.тгть — /•'/кипнати.—

1 -2 Г/к Доб/шчя ()-й .Декемвр. ИМ)! /.

кутия и при | гато чу повериха съставяното на кабинета 
~-1ч .мкяснн.п, </о1/шм-'иппк,
1Ч1Г1.Ю

до упот/иъчп чип, пич/т та 
икономито,ччии.кя, копни, н.и/чна 

ио.штпчгскиши дцкшаино екоичмин 
' ниски“,

Още нЧи«мко броя и ще прявършимъ 
ввото шестмесечие а вестника си. 
>че много отъ г. г. абонатите ми още 
ся благоволили да виесатъ полуго

дия си аЗонамеитъ- На г г. абона- 
ге си зъ градищата праща е кои- 
щии чрезъ т. п станции, като ги уио- 
1аче да се издглжатъ на раздавачи- 
при първа поиаиа.

попи-
и шикът нл.пкн'.

Колко що еж се разочероналн прият< штI; 
ни Г-ич, Каравелова и ноиериашнте чу, сч<* вече 
свидетели. Те шГ.ха да яапазитъ малко йон**
гордоеть, ако 61.Ш0 нзиълннлъ 1/,(РЧ часть отъ 

; обещанията сн. Какво говореше, какво нзлЬ- 
СегашгштТ. властителя, кога беха въ оно- зе. Ощ« първата капна отъ заеманото властьта, 

Г. Г. селските абонати, КОИТО още знциа, а оеобвнво Г-нъ Карйвеловъ въ в*стни- тръгна но КвройекнгЪ банкерски кантори, да 
СА Се наплатили, умоляваме при ИД- нпте сн „Знаме“ и „Цреаорецъ“ нищеше и уговоря заеми и то еъ реални позорни гарап- 
ето ВЬ градътъ ни да благоволятъ ходещецъ отъ село на село на всеуслшшшв 
е наплгтятъ въ адмииастрацията на 
:тнииа, иаходяща се срещу хотелъ 
ра*;... .

>/к Добрпчя, 2б Нелв/ти НИ)!

ДОБРИЧЬ. 8 Дензмврий 1901 год.

ний, като представи, б»*зъ да усети самъ, 
Пългирнн, въ отчаено положение, положението 
на фалнте, и далечъ изгубя оть вниманието 
си Гладстона, Сенки Гладстонони, защо остави 
да се гаврим» п. тебе и не излезе ни по
рицание ? Мечтата да окастрп бюджети, не 
само, че не може да се оежщестан, но той

проповедваше, че като дойде на власть. въ 
качеството си ни Фпнаисоиъ Мннпстръ по фн 

, даисовата дмшщща ще иудражава. на Целини?
I Англичанинъ Гладстона, ще се задоволява за 
държавите нужди съ постъпленията отъ да
нъка н никога неми да пребе гни къмъ зае
мете: а слществующлге данъци ще да гн 
памалп, като намали разходите и докара бюд
жета на 60—Т<> милиона. Заплатите щеше

>«,и
Отъ Адмииастрацията

не може даже да управлява еъ съществую- 
щите данъци. Дани уволня и нознмелннн ди- 
нъкь ст» 2000000 леви, тая година зампелюва

/ /чвоом кри то шп вя ч/к Дчб/тчя вгч/т да намали, почвайки отъ цивилната листа на да му прибави още З1 ., мил. лева,
А. Муп/гвя почна да фунщчп- Короната до заплатата на разпилия. Доказ- това и връхнини отъ 10 аа 25°/,,

чтя 2*-и 1ИП1Ч_ наше, че пенсиите, освеиъ ония па пнвалп-
II и мира се на йонната //.пща, с/т,щу ДНге гж товари нк бюджета п орждин па ;е*

Момонатп кръчма, ия лданчепю на ностьта. Огь пералните, конюшните на Княза система н я постави на здрава основа,
И-чковч. 1 и отъ дохода на Евкснноградскнте лозя само, | данъците да бждатъ съразмерни ст, ирнхо-

разчиташе па милионъ лева. Първата му грн- днте на падат пипе, поносими п но равно 
жа, грамогласно казваше, е за намаля нозе- разпределени между венчкптЬ членове на об-

плюсъ
ко на пакт, на

ежщ. ланъкъ. Пий не очаквахме снособцость
въ него да преобрази отъ кории, данъчната

като

1—3

шестото, но перкахме поне, че неча да при
бави нищо на данъка на земледелеца. ОщеОбявление челния данткъ, .защог < селяпнна е съсниявъ, 

убптъ н иретруиань съ дан цп“. Той се бе
возгордялъ вь познанията сц да лФкувадър- отъ първия денъ той се влюби въсрЬднове- 
жавии фнпансин и захлиспатъ въ уверенията конния режимъ на .1юдинка XIV „1’азгяшия 
п обещанията си до толкова, тото съ видимо дапъкъ“,

. 1Ц9 излазЯ И пръзъ идуща- ; удаволствие даваше да се ргзбере, че въ това
'302 год. по общата програ- 
: :*ь сащия съотаЕЪ на оътру- 

[-ЩИТд му.
Годишната ду цъка еъ 

кяяееотвотп е 9 лзьа,
-яйца — 10 л.

Настоятели, които съби- 
"*ь 10 год. теч. ще се лелзу- 
ъ съ едно а 20 — съ три.

Църковно оощестБения Е. 
: еътникъ“ ,основанъ еъ 1379 засиля отъ година на година про

порцията му безгранично н произволно. А из
вестно е, че ноземелння данъка,, какго 61; 
сложенъ даже въ Народияшко време не беше 
още дапъкъ, койгч да ночива върху дохода

време въ Г>ъл*арня ще потече медь и масло 
н отъ самата нея ще създаде оСньшьнанна\;

.им н.
Дали чисто сърдечни беха горните ре- па земледелеца. » 

а ЗЗДЪ | клами в млогото други, шо даваше за себе 
си Г пъ Караваловъ на Г. влгарпна.' Вернаше

ЗемледФлието било по причина на неу- 
рожая, било но низките цени, било по това, 

лн самия той за постижими и изпълними тези че се открнпатъ пови плодоносни страни, или
обещания, както пернаха избирателите му и споредъ спекулацията, но настоященъ страда,
другите нища духомт! Ний не сме огь онези то не възнаграждава стопани и че данъка не
що казваха, че приздиостьти му въ опозиция само поглъща дохода, койю го неми, но и
го е измжчило и търсеше нзходъ въ деятел- земята п работния добита къ. Ако Г-нъ Кара-
ность, че сухоежбината му е омръзнала н вело^ъ не верни, ни;а понита бирниците ся.

конто ще м} кажатъ и нещо ио-нече. Ако 
кокали н се облажи. НпЙ сме убедени какво обаче всичко това е известно на Г-нъ Кара-
тозн мжжъ въ големото сн невежестио н бо- велова н все продължава да заявява, че е

ще бжае винаги за ония
,.’Ъра1-, ирисппина Л1ькъ противя кра- що говореше и убеждаваш**. Ний споделяме данъци, конто възбуждать негодуваме, то 

1"" ио ощети, и противя вят кит и, на мнеинето на Немския вестникъ „Иайе Фрайе да не забравя, че народите не оетаватъ
Добитъке. Венки ступиня на овце, Пресе“, който посочваше на Кара велова, ко- такава смелость невъзцлградена и си сиом-

!

I 2 Ред.-Нздат.: Игматий Ридсиий

_ IВАЖНО ЗА СКОТОВЪДЦИТЕ кат.-каш, се мачеше да докопа властьта

Вя екнада на Лмнриканекотч Тьт.
* <пиво наиодН1ця се вя Гр. Добричг до \ гато въображение мисл1 ше за изпълинмо всичко бплъ винаги и

'•■1Я



Брой 2(1ДОБРУДЖАНЕЦЪОгр. 2

ни Т\’лнт1; па славния еконочисть, Емнлъ ри която въ демътъ па Иу/нмта^а съставиха хи- I лавнете на договорите. Обаче какво излели
... мит» р—

Кутак-ко иасоленпе. Тия Таи дали съ успЬхъ ири- каква пнгмккип оставка ва княза, а илаоалъ 
.тьрннтн. и хш. нпгшавгмн ,/оцщапри- „лаиг, „Тъ който ногЬче отъ 30 без- ! вароднвгЬ ирЬ дсдавителв съ кокошия уяъ
мЬрь ир^.сонъ у нагъ е Ду рпнъ-Кулакъ, Шабла, делилия землегЬдця маченпчееки плииш по Ду- Цлноиъ, Такевъ, Влапковъ и др. деяагози— ц 
Тръстепикъ, Барна. Руси и ир. Лима волята ринъ Ктлакекала могила, повече отъ 50—обезобра* формщжяи. Въ Орела всичка тая 1101.111 вана д 
о най-грИшиа, та винаги явя тупате, или тя ! останаха живо за да иавомпятъ варварския тпвъ уговорите, нротивъ нерелицпгЬ, вой. л 

* I . н пястяиктъ ни тия таитази, Радославова еиотиж- флотата отяшле ири Каравелова, да го молят 1,
само е лзворъ на богатство, оа топа ли. аП- |||||и) П0В.Ьче огь во— намериха •■иасенне въ ски- ' отегли оставката си. Но съмъ давалъ оставка ] 
-1Я1П. седяхте въ опозиция. ЧО В» можахте да таит.го Ие1и,И не арати нлъ Рояанин, пето 
научите, по но е*, само яремите данъци, до- конфликта ги втокиа въ романските лай шии. а 
стойип за вниманието на съвременния фпиап-
систь. Англия и Америка, дие пай-добре пскуиувага ненаситната злоба вь ВариенсигГ. дег-

, в„ци. К'инь леяоклеенъ мечь отие юзшгЬ на
стоящи Държави въ финансово ооложицие „гь сгария Тлялллъ Васт Бмгаъ,-
нзилнчатъ големитъ си приходи главно огь уДв„|-дъ,-сломи веригигЬ яа заи аяа и азльз.хд па 
косвевяигЬ данъци н т1; еж държавите въ 
които данъкоплатците иай-редко со оплак
вате отъ данъците. Фипсоиата система, що бе
създала п начертала Народната партии бе май- Ц:1 пр010аола и алчната злоба ни оля
добрата, най-легко чу ветите щата. която СЪ атв1иГ1|Г1..к.иь Хдчелеои ь. който на Сгамбо.юва бЬ 
гордост наследниците можаха да продължат!. кркатура. иа Радославова ангел ь и лнесъ е иа Ка- 
н ризшпрочатъ Цопната система не забеле- ранелона свЬтсцъ. Тон ргиетгь се именона Ангеп. ноднисилтт. всички елио дедлъхенпе но юбн • 
лано Се стремеше къмъ дохода, него търсеше .1ю юкаиовъ ашокатъ въ Б ичикъ, който въ вре- демократическото и го поднесли на Каравелова.

г . а,.г<| Радославови. ведно съ Вл Арсенов ь. учи- ежндого време когато н * вирчо I, носЬлъ тр
II ствраеше на нве да извади. Косвения ге т &.|Я ,,киевъ н .1'Карн Ив. Фараш-вт. ежкро- ! екземпляри подписани огь няколко сгамбулов,- 
даждия, акцизите беха перо нъ бюджета за илц 1иа1ГЬП, в-ь градската болаица, за Дуранъ Карлвелшгь щояъ ирнелъ тия фермани иа в: 
възродилите се нужди на Държавата, но тЬхъ КулаКсклтЬ клаиега. Той днесъ сжщш, съ шии- жмаацческ» 'чувства и иослушносп., отишъл:, 
нлашаше, който си позволяваше разкоши. Да- ииего си ирЬ.ъ Каранелова ри «урина иигересигЬ — : двореяа. заивилъ на княза, чс тон п» саляот' ; 
пъка върху ракията, захарьта. кафето, нар- кат., -иенъ на Граи Общ. Ньвьть - иа гра.ъгь лавне ни иодиисевшигЬ Ф-рмнктЬ, «Пматъ за 

* * г . * . .. Балчикъ всява паздоръ мижи неговагЬ (иа Би- ; зина оставката, а те внесе договоръгъ за за< и
фумерияга ге не \<ещнИ|С иь Н. ащаН1 |*то. • н- 1|ЦКЬ^ 1аа,.. Това заставало БдлчикскигЬ граж- з»иоиола на вотираиие въ негькъ на 7 тог > иъ 1 
•Чето те.хъ ГИ иотре< яечше, който имаше До- дани |а ,ирЯГЬ начляъ за де ирЬмдхиатъ нзички р.> пил.. Събрание н диесъ когап. нишемъ тия р-I. 
статъчеиъ доходъ и не можеше безъ лукса, възмзтели ерв егва «ч. които т..п у иде гина общия- | с.ъ «бага н.« България. рЬшсиа съ аеовоио «.и 
Г-НЪ !шрнпеЛ01П, свободно можеше па тези скигг. ич ъ интереси а ио.коллви оси»ниг1> и а грак- ческигв ф- имани иа демократи, цзикоииегп и г 
данъци, да засили пропорцията, ако, деПстп- лаи.кото в.чь езокойегвне. Изиочлато е съ япвър- буловп.ти. шс се уф-Р«и съ ••впише на рки:.
толно се века увеличение на бюджета като -»я«и«*га му огь Обадидага. де ковги цПль. но. * П.,р..ди»то Събрание! Каквот-Просто за в. ч|
Т.лно, се ш ьа увелвченпт на «м»дж. та, като ^ г>()) В|| |(11 гра.к.а1.е еж ао-алв до г. Вариен. ваиие идеи? А всичко това е вече свършенъ ф.ог
1И заНЬга нуждпт1; отъ първа необходимост!.. ,у ирон*-г.-.п, заявление, нълао съ иеиборимя горчива дЪйс,„ате.1Восгь. Кое накара тия пех ,
Простено му «б1»ще даже, ако 61; ьъиедь за ф;и;Г1, „ овазателстяа. НаЯВМеивего аирогввъ цЬ- ни ((ановъ Такевъ, Влайковъ. Краевъ, Кхич<
д ържавни нужди, мо1Нто.и1 ни погинит. п:- лиа съставъ в нвй визираме само иетовага ли шоогь,
''11.1001)1 нонна н н/юдавонг, нж.иоч1т‘.1Но ога ааЩ"То гой, какго и нетоватк дручари ьенчка 1-ь-

ако бД ТЯК1ЧВ.П1 ппспгачгЬ бч- вЬтиици огь 1'аюс.швовото вр 1;ме. е техоая менторь дв се засьлжднигь да гласуван, за него. Ни 
'I ' • .... ц като такъвъ гой провокира и иостоииивн съставъ измЪнсинн ли!' -Не. Нъкой финаисисть лигиеу

•ту НИ, конто водятъ кучета И се НОЗЯТЧ. оть ВЛ| неговата дВйность а оирЪ |1ия неговата димни па ,двлъ вь противното-Не. Само вьлчигЬ нмь а 
щестлание на свои файтони и Пр. Никой пе поведение Огь дЬлатгг иа тоя ренегать ск крайно гаги да б* «атъ иа нлаеть. Какво заслужавшгь I 
шТ.шо и да го обвиня И въ невежество, ако възмутени и хората <>п. прогресивния въ гра гьтъ х«»ра?—Нозоръ и вечао ироклЬтии каго архн л 
б-Ь създал, личния Динъкъ (калтакч. нарие*) Багшкъ кружокъ, ковго взематъ искдючагелно латани. Какво остава да нрави слЬдователио <■. 
Я данъка'НУЖДИГЬ: но сега „е само зомле- « иирявмвиого иа аего.ующвтб граж ши. гарская ааро«ъ? -Митинга и ирогесга. Нека ^

, . . н «•ялио дЬйстеоватъ зз нркмахваяие Оощ»го зло
дЬлцпт4, тютюнопроизводителите. л-заритЬ ще чрВаъ рмтуряив ва Общ. Съставъ. 1ю случая,
н ьстаиатъ, когато ТОЙ се е енрт.л ь изключи- борбата се ожесточава много новЬче и оиасиоеда мвгиаги «а протестира ирогавъ игото, което с*.

шадн лахе-дем жрдги и цдлкониеги С;е Стая»;, 
васга да яу иало.кагь, нротивъ ирошжбага, ъ-^ 
••* ск.ночи.|Ц за воюва смЬгкд а ирогавъ иег»*ь' 
сьглдеас. Да а «.Че Сгач .уловистигЬ, к>иг -. 
ячги с.ъ у1асгеува1и въ ваИ-и ».о|мигЬ «кгове. 
наш КотаIо .- нотробао «а сс правап. работа.

ч

.1нщн '1п», имота зо китена нричнно и.шан-

з 01111.11. Каравеловъ, но ако днесъ всички виро [ 
илагфоряа джин ие чи обЬщаоте ни.-моиио да а 

201» и повече нещастници цг.ли б мг.сеца подчинявате въ всичко и да гласувате вкуио.чь
засял и монопола — щс си дамъ оставката. I! 
тели сукала, иай поел!; Такевъ. I (ановъ. Плат . 
и слЬдъ гЬхь всачки лъжи-демократи иодш, 
прогокодъ ЧрЬзъ Конго се заиъжаватъ зт 
нрЪгь да не бързал. ирЬдъ Каравелова, кат 
лета при п.капка си, и да гласувал, за моиоиоц 

Гь ЦааковаегягЬ работата е била мног-

0'.'ОДо

!откри входа на 80 исчяписвобо«а 2>)0 ч*чеш1ка
не драги «•кпга.дци ио чужбина; нъ т»й остави на 
сиобога и Дурааъ Кулакския герой иашяч либезенъ |

! у Нлатсмиръ Арсенсвъ, ис и;»Ь- лЬе;п. Гт. не вЬркали че Каравеловъ щ-
останката иа кабинета и когато това той заяв:.

.
. I

у.къ вече е иаиравилъ тЬ горкигЬ с«> зима. 
иаиеждаха като умокреии кокошки. Веднага и

1
в всички тип демократи н нчикокистн които I" 
риха !<>, събранието нротивъ заема диесь ия< ь

тарския иаро гь, члрхчзппн /ммчре^нтмь н■' 
бинаичь си. като е ши и чоиЬкъ, да стане з

телно на ПръкигЬ данъци и залагането мононо- не -.окарагь работитЬ до нежелателно е гь. шно
ла на тютюни ни чнфУтскигЬ бднки ио <л. т1.х ь йени. ; защото тукъ илила въироги и за дълеаие 

положението м'т.ж >у властвующягБ: Прогресисти и 
демократи- НрогросисгитВ - ,ьр.кдгь иа г. Ми 
пастра иа И*трйшнитв Работи ('ирафов-. л 
мокрлгагЬ —иа Мииистрз прЪдеЪ дагел: Караве.юаа- 
СлорЪгь нашил; свЪделии, изюжеиить въ лаявле- | ю ••* били насочени нротивъ иолига иа бъди 
пиете мотиви, е* провЬреиа чрЬзь ваиЬжяатд ския нарои, Ди-ск иача ияга на Ььпария с* 
нлаеть. конто съ официазиа давил доказва тЬхнлга с шисии за ид иззЬнть ио.-лI; тяга иЬсеиь ни 
автентичност. По заявлението ес е ироизнесла. вь гарскагл политическа и фплаисова еамоегоятелв 

иа ио .иисаншигЬ го, и Барнеиската Озр.н.к. Кдил ш -пл само истински иаро ши и браиици
родияцц и реформатори етоягь иеиоколебнм 
возлдилгГ. си и днесъ само тЬ е* грииненагалп

и градското население, иа което увеличавать 
I патентит-Ь, защ«>то и то чувствува от- 
чаен*»то в ложенне на себе си. на селянина.

е-

II знае. че ако т«> «* но ве.ело, то п град
ското ие мож* да б*де весело.

Прочее, ний бихме съьЬтпа.ш Г нъ Ка 
ранелона и неговото болшинство, ако го има. полза
да се остави отъ мерака си, да залага тютю- ц0(.т- Ромлсия, каге телеграфически е искала огь 
НОВИЯ МОНОПОЛ!., съ което позори България, 
я като несиособяикъ да се оттегли въ архи- 
вата на държавнитЬ финансисти . ...

ик>>л. Пачашикъ да прь сганл лица ла тричлеани
комисия, имената иа които идвТ.сгихме въ мияа.1а& | « която щс си счуиягь главвгЬ компанията, 
брой. Пра това положение не въпроса важаого с I диягз на от,царския народи, защитнициг1; иа ■;

денцитГ. Бьлглрскаи иаро.ъ сега ще Познае ■

1е

д.д видичь г. Сараф.-иъ отч. кос ще
I Огь молбата иа 500 Ьадчнкски избиратели ли ща I гЬ Доброжслатсля. Ще ви димь 6'ь.иарския

да ли и спа ще държи сь нсдЬта веиошвеаи

е повлияе:
Ь а:

оп. иатиска иа Каравелова да смачка глисъгъ па 
гия избиратели и своитЬ привържеш: ди въ по.иа ! зали ще подпише и удоб,щ гая ирЬ«ателски

вора. да ли ще рЬши да долуегно чуж.ого вч , 
телегво въ страната яп. Пека ие со за« < 

саисителинтЬ и иагрногически юговори 
СгоШовдго мацисгерсдв.» се държаха съ не I 

! яепо диасаяп!! 1Це вадимь да л« а сега с.Д
ще ли ия се заиЬи 

за цЪкаКНосц .нак-щ," , 
на финансовата крита" КОЯТ'

ОТЧАЯНА БОРБА 
МБЖДУ КОАЛИЗИРАНИТЪ. на цокржсгсивтЬ огь сойки на и-чок^атн.

Борбата е отчаяна и г1;Ж!М на . обс ецитЬ.
че

Много и* ги сме държелв чнтателнтЬ сп въ 
Течение НО ВЗВиМИИтЪ обхоХ1аНПЯ II вктичипт!. съ
отношения на коялмзнпаингЬ влаетят-ли: Протре- 
систи а Каривслистн. II днесъ ще пчъ отяемечъ 
малко огь свободното врЪч- ла да но наблю дачатъ 
и разглЬзагд. картия;гга*> която ще обрисуваме въ 
нр1;зчетнага сн пати". Ний обръщаме сериозното 
внимание яа читателят); си върху изложението което 
но долЪ ще направамъ, защото те не ще пчъ съз
даде оная може би Сезиигересноеть каквак» на 
нръвъ поглЬгь би вмъсъзпио сухото озагланяпяе, 
което е станало обичай ;о да се туря всЬка ск. ка- 
дЬто ще тр+.бва да сс очертава и характеризира 
епохата на .Новата Кра“. Картината която ще об
рисувам чотивъть и е взетъ огь кеЬки шевинтЬ 
сц1;иа ич«|рокизираии въ славната епохи в<« мрачния 
младо идеал енъ режимъ о:ъ още ио славпитЬ автьо-

ПОЛОЖЕНИЕТО.
С.тЪдъ ре гь бурни засЬ даиия въ и.дро м'ото угнър явавието на тия, ие 

събрание, сл Ь ъ като за ириеманието на ..огово- или високото веете 
ръгь за 125 милионни засмъ и зо-тш аниего чозо- [нщовшена“ 
пола на тютюна ва една чух а компании говориха иъгъ ще вогътвл и счузи глаиитЬ па всички ' 
маиисгриг!' и иаро шитЬ прЪдставигс ш : Д. Хрп- които така ирЬ агстски я цкрягь!! Да Огече< 
стопъ, рс.акторь иа в. „Българин*, Ходжевъ, ции- !« ли
ковпегь. Ст.-Загорскн иарошиъ прь .ставнтель и штечскитЬ патриоти, които да клж дгъ наро . 
Фнлииовъ, демокрагь, вь вторивкъ на 4 тою, Ка- гой зг-да се отърве огь хомо/ать ад чуждсицят!. 
равеловъ заянц ва иародиигЬ ирЬ стачптоли, че (аробваии то, трЬбва да се иадЬс само иа се е 
понеже договорвтЬ ие биле приети вь оирЬ дЬлсний и рдмо >о рамо. рхка за р*ка, сь иогрЬс..г, 
срокъ. баикигЬ яу заявили, че огеглягь договоригЬ, никъ, Л ‘ >Ц йхиа^сичгл чуж дица, >ю.«у ло
за това той моли ирЬ «сЬАигеля из събранието ли .шт по мигиититЬ да даде друженъ опи 
вшгне засЬ гаиаето, ю като ее състави иовъ ка- па игото кое го готвя гъ еье.илеаигв изро в 
бииенгь, тъй като той вече иоднесълъ иа княза България, огь к 'Йго вакъ за разбере н мадо и г-11 
оставката на иЧтая пабняетъ. ГрЬдъ р*коилЬска- 
ивя засЬданвего се вшга. Псачкн взеха ш прн- 
казвагъ за б* .*щан кабинегь. всички заявяваха.

инаснис"",. Нека тона .«а б* е лозашъ!

в оолнипь 1/ши че бьларскингь наро дъ е кеъ 
туциоиень граждавивь ешаегвеаь расиоре.лв 
иа с* дбииитЬ «и. Прочие мо миг шии и нран«-с 

Да жиаьк Иъ.чарин!
* ФоктдиЪ които ид • издигам.* с.к исос1юд>ячп. Т* 

к ои 1.-<.-ми И41. едно писмо огь Гсичикъ, на кое го по 
много наши сьооражеина ие даваме кЪсго. че амъ е улеснадо, че с* се усцок«иля слЬдъ иа-
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■ степенувдви колеги, степеньта на новечето оть Георги- въ Вълко Нродшювъ, Нако Ке1ковъ и пдегь 
I които е лобита бъаъ какъвто а да било изиитъ, 13) Инча ,А а еъртж* 7 5 декара, . грани: К. Иро- 
| свободно имъ го отварнтъ врагитЪ на гимназии!'!. дачовъ. <К. \тайа. »пъ, Н. Гоено |«аовь п Георги 

■ специални» училища н когато цензът» и Гоецошиогь. 14) Нива .Лчиа и> чар»” 2-5 декара, 
просдужснят» години на едни гЬ л друпггЬ сд. «трааи: Кории, Юрдапъ Пиков»,. Марко 1'юниовъ 
почти едни и езици. и Гроапн Нпатовъ

........ ........... , ПрЪдь впдъ ия гористо, «ПЮЯПММ Вв, Горац! ия«ти е* ..цГ.иеив. Кжщам за 160
кравата, да "Р0*- д ‘ * * Господине ПрЪдсЪдатело, да благоволите и но- лева. илвигЬ >ю 2 лева докара а лолето ла 2<» дева.
.мшци се Добруджа , • : дЪйстнунате дГ,го тръбил тото пунктове в и г НаиавЛшего ще помае «гь оцКвката па

аааеми съ тоя о въ 1об. ! 1,агь 11 видоизмЪиатъ така: „В/ички лолттаемни \ дни и ......... . н наиавагь. Ако гь продължение
,,-росъ за н. * • |. ; « *]*гьм«мнп учители и учителки отг гпщ)т учи- на 24 ча<*а »»гь присаждан и »*т«> ивп и к.1:«*й ц

Но тон иоводъ ИМД ‘ 1 в * 1 яни^в, които импгь учитмека въщина и учиглика I папаи* 5 на сто ир *иньта ни* «V продьджн ощ«
еианта я. една колен-гивна молба иъ която се ика „одаЧг МН4;НШП н., ; >А ча,а ,тъ ко8г!, ,р1„;ь и,)Та 1тТ(.щ,.

^ дктеризяра -оложеи-его на го„ важенъ ; ^,.ГиНЩНН тхот п „ м„в„.,шп> | 1П;ри ^,„1 иапа„а.,ъ! *
росъ ) и»д.ъ в КЪЧЪ Ц. е Р ; огмовни '/чилища. Тия от» тлтг.. конти импть '

ь идущий брой. | пк.1но шмччзиалш/ п.ш сакииалшз обиазомниз, :
Неописуема е радостьта на на. (.нието | гг оетбождннап/ огъ държавен* чзп и гь дагв !

, градъть и околната ни. но новодъ отхш.р- ; „„ 4;- „ ямвгшалшл Н1) ната/Ь1{Ь. кчго \
аето на ..озорнитЬ и нрЪдателекигЬ договори еливраж,ммл „ „,Ьт„нн..„, им „

> ии«‘*нин „Наравежовски н.гзоренъ заемь“ ! *г>г^ж,ни „'1инНт Др„,пт»
.лагание па чиФутекитЪ банки монопола на ; 1/^„1нт Ш()М[ ,;,)иН111П „„

въ случай ние н-Ьхожемъ огь да но иа,т, ,„,имта ,.г ^мчавг1 ^и-мтп. .Ь 1о»Ю
:Жомъ аскреннитЬ си поздравления, т.мъ | СлЪдвагь нодинсиП, на У учители и у.,„-
II,-в ония доблеетни дииутати, които зара- 

и партии и партийни ишфово и со згрупи- 
каго едно гГ,ло та не доиуенаха да ес* |

■би за винаги хубавата 11 ьлгарии оть дема- 
нридатедн Кяраво.юна ....

Добри распорЪдба. ИрЬди нЪколко дена 
нп, бе раенорЪдило да се събира 
кчлп и.гь но главиятЪ улици па 

но за з:алое п. това добро рае-

М Ъ С Т Н И
Хайка противъ Добруджанските слуги I

чираци). Оть нъколко врЬмс тукашнитЪ поли- , 
ейсно-ядмииистратввни влаеи, еж со заловили {

ь>( гр. ДобриЧЪ, 4 Дскевврнй 1901 ГОД.
11 < а. |. При.танъ: II. 1'аигн сквевъ

Д.“ 1Гч. о<*4 ННИ1 год.

шлцикник
.V» 4)114?■ I ннга

Обявивагь, че ни оснопинве изпълнят, лнеть, 
11» 2 .54 900 год., изои.-нь оть I Добрич. Мир.
Гждиа въ полза на Добрич. .!емт. Каееа 
Оехлнъ \ ти.-к-ъ н др. оп. ) |.. Чавур шн .а ПЮ л. 
и др. оп. 15 и-к. 1901 I. до 15 ннуяр. 1902 г„ 

ОПЯУ.ШДНЕ 4и 4610. ' ча, ;| •‘Лп об1. гь вт, канцеларията хи въ гр.
Па удовлетворение иска оть 1К7з девалпхвв Д'иЧрвчъ, ш- ароданахь елГнующигЬ не шижитн 

и 1р. на Нваиь Николов» Кара 1тия^еовъ .ть е. И,ПГИ' нампящи се нъ ле*лицето па е.' р.-Чаяур- 
Кара-гьозъ Куюсу но янгьтаигед. диегь Ц.» 6291, |1М1> прана и Ьжаша па Оеяант. Алнеиь: 1)
и. ицдеиъ огь ВьриенскнЗ Окр. Ох ъ ирогивъ Нен- »Б« «а Пахче“ 53 Л дек. стр. Ади
к. » X. Гуичевъ, . .ято И. X. Гунчещ, п ;|;..а„а у, Алн Хагаиов-ь и Г.-тю ЧитуртиЛ.-ки Овииръ.оцЬ-
Гунчева оть с Ордтнджвкт. и »ь юпътнеиио обнв- Н,‘И1‘ 79-9» л. 2| иика до ,11гЬгьтъ“ 31 н-к. . гр.
допито хи Но 429-* иубликуван.. лнукрагпо кь 1 шюхдиъ Ниеровъ. Георги Пийтеиь, ИтЬгь и
„Държавень Вкегнич-ь4 броЗ 25у а. г. ви 24-й *"чи Чиков-ь, *.цбн 1'1-5(1 л. 3) нива .До П.Пгьть-
Декеявр. н г. часа до 5 тк-дЬобВц ц цравоа;и- *- лек. <-гр. бюлк.яаиь 1()»еровь. пжп. и нлЬгь
диваине 5 ни ет.. вь 24 часа нт е! ь имщин и>ш. 
вь ваниедарията .-а вь гр Добра гь ще нр.. .авахъ
нубднчно кацата ихь вь гр. Добрнтъ I гч. II.. 495 '"1,ь- «КедающкгГ. да киши. ихоти яогать
състояща ее огь 3 . гли, 1 кухня а 1 
1-т1.... .. -ть иро.-гь дьрв и-ь яаг раалъ покрита еь

'
т елки.
|р. Добрич г I ДсксмяриЙ 1901 год. н роти к ьI

Втора вродажбц. Д. Л1 1571—901' г.
;а II

«. м-твото 
напатя

пики 
\ 1Ие|!'Ь,

>3 1Т.ТТ* НИ,
|.|.-*да1111е остава до ьръстон жти. я.тщото кал ьга 
събврк, само азъ Варненската улица, а вт.

, нтЪ си оставя до кол-Ьне..........
Съобщават» отъ гр. Балчикъ. чо тамквш- 
*кол. Нач.ълнпкъ г. И». II. Некаровъ, з.ч да 

1ШВДВ1НС економическото състояние'на нае.с-
■ 1

оц1-ч за 1.4 лева
Ла I .анлнието Ще почне огь оцЬикага па

I•1П1. Т.) и културата въ опипа п му с инмъ да 
опни, е-ь иосЬванеето на около (10 хек-шрави

1|.и з«мя вь разни краища на околията еъ до ла се
н пя ни гь кь кикцелириага вт. приеятственнгь лни 
и ча.-оь- и на иавагъ. Ак» въ иро иажеиве на 24 
часа огь ириежж шнието яки нЬбзй и 
5“ , нрод (аьта ще ес про 1’ь.гжн още 24 ч. елЬлъ

галият», но-чгачественъ лен ь.
Сьию ни сс еъ(,б.цава, «е но пов>.дт. ].»- 

:впсто да се растуря Гр. Обтинт, била орга- ь.-реяи ш едноетажна еь творово яЬгто ок»ло ( (>
мнанана една шайкя огъ нЬклй демагог.-гвув>- » в. я.-гра прн .-ъ. Кда : И-на Ив. Острова, огь 2

...Яки н почнала да върлува и.ть грвдътъ, еграяи улнцн, ,Лр^лаятка- и ,$-й СоптеаврвЗ-1 
полицията наглеждало да и убоздай, нр11дн оцВнсна ла 11«Ю лена. Лапаиапнего

огъ оцБнкага. .К-дилдс. (, яогагь

над шле

които ероЕь пя-.га окончателно ще .-е ирн.-ьдн 
върху ноедЬдиой иа.иаяачъ.

Гр. Добрить. 4 Дексявр 1991 г.
II Лрн.-тавъ: II ('анунтжиень.

,1. Ло 4Н5,'!НИ1 го I.

Ще II ЧНе 
да ес язягь вьиччч правилно и нодъ команда да а>уиьцио- 

ра. Киеството нЪна щТ.ло да се расгурн!?.. | '•анц.-лирвнга яи в» ирисжгствеавтБ два и часове 
Говори со изъ градът» ни, за като кавъ | 311 “^3113111.-. 

ннъ младоидеааъ огь първа величина, игралъ А Дексявр. 1901 г
е див ь могвякъ съ хасърь..........Като сьбп- “ '-*д* Чрисгавъ: Н. Г. Оапунджиевъ

41. точни и положителни евЪдснин но таи Д. Но. 804—1900
ъ.-иа нсторвя, шп съобщим» всичко, да иоелужи 

||<>|||>а»Л(-нив на всички отъ подобен» редъ
. ратници, които влоуцогрЬбявагь съ селското Обявява»», че на основание и.пгь.пштелний
нпио население н съ технигТ. чеда .... шеть Но 22) > — 1У н) год. азтадепъ отъ II Добр.

• 'дЬлующата молба е испратена Д« Гчп)и- | Мнровий Сждвн. въ полза на Добрич. НеялегЬлч. 
///лмс»д<1тв.1Я чч А1 обикичвеиоо Пч/юмю Каееа нрогавь Хрвего С. 1'ачсвт, ..гь е. „Кинуджн 

е, копне ирш<)’ >ь,(а>лвлн 4 1 Пч/>.шМ'Ч>на- »«иДе за НН) 
комисия, Минисшс/мчпвото чч Ищчз^ччтч 

■е ч.лнае и Ич}*>,1нш н> П^Л4ста«итглч.

ОКШ1.Ш11НК 
По 450В

Съгласно поесанпклгниего а.итдено огъ II Добрич. 
Мирови (.'* ши па 2Т Лирилъ »оо год. иа иродавааие 
гигЬ о.т.ш ли огь нокоИчии Палинь Кичещ, огь с. Хм* 
Км.№Л1'|гь, обяиниачь, че оть Ю Декември г. г .■< ю-п» 
НигариН ’ЛЧ:> г. чаеа до .» воглТ. обЬдъ и й" , ирш.нии и* 
вани - на елВияиивв день пь «■ \че* Кьогедеръ ш • про 
давамь елЪ(уешив иедпижимь ииотъ: I Каиш еь .Чам 
баръ оть 3 огдХ.|еми». настройката IIМ1.оть пр.ють (ъриенъ 
м И|.ни |ъ покри ги съ к-р-4111:1 еъ цюрь оп. I («кара, 
сграни : огь дикгВ огрьри нл!Ь к Лоалукъ. въ щора па;. 
н:>к.|-1. .съ оггЬисма .Ию лева.

>1мчга г,* намзра въ селото.
На ■ |ап'.ш| • го 1и- иогче огьоцЬики.. -.Келавидип. 

да к> чяп. горчи а и мои- могагь 
«чча .еиого е -л*. и ча.нанагъ.

^ г,«. Добрачъ 22 ||п 'мч|.и ИМ)/ гои
II (.'ад Приетамъ: Н. Сапунджи пъ

и моГОД.иинвлкник
.и 4615

л.-на ср. и др. огь 15 Декеяврнй 
..К)1 г. до 15 Лнуирлй 1‘.К>2 гот. ю 5 часа -мЪдъ 
ебЬдь вь канцеларията си вт. гр. Добрнтъ, ще 
продавах» сдЬ 111011111 гВ н.-движияи няоги "нахо шщя 

, се вь с. Калуджц яахле а зей в ще го яу, иринаиь- 
жащи: иа Христо . Иачсвъ, 1. ент к.ьшт състо
ящо «.е оть 3 отдЬланпя постр ■ ла огъ ирътн нз-

съ калъ, иокряга еъ к.-р.-ян ш, дь.гжина '>МГВЛЕ1ШК
я.-гра, широчина 4*30 я.-тра и нц.-чез 1-7 1

«..ши мI. 1Н..Ш ,,.... г .. < тл.рааио псиълимгелн#* липь Но КЛЛпиддеиъ
I р ь ЛВо1*ь ,огь - декара нроетрапетв». Иъ огь II Добри.екиа Мщи.о.... а.д«» «а I 1\г

С1ирь хааецръ, отъ НрЪТН. еъбнра 50 НО наД.'.ри(. Л.-мл Каял, ир.гщгь Гпоиь Дгачасовъ и |р. 
| кила хрииа и е ингь дияь огь ярьти. искри:» еъ огь е аиормииъ и.1 вой л -ва. »'..1нмкамь. .- оп. 1<> д-к
, коренили ночги съборен» ири със-Ъ и: :ить. еелска 1 ! ’ 9‘*>щ,ни -лос г. час., е.с ипь общь н и ..-лт.
1 връчва, пжть п гчалвщеаъ «воиь •»»*Нявт’ Тиш Ч'1И1„ .. - 4 лвлрь. -I пл 11.1 .|,1ШЬ .-и вь гр. Дооричь И1с иродажачъ ,-лЪ|у*.и(агЬ д|ъ.коико

КЬоири , ,г4 декара, сг|.ани: Дияигрь Грозо-въ, »м 1-тил,ши нмогн »аходм:цн е- къ .с-м1нш-то иа с. 
11. КистаДВВОВЬ. НЖТЬ и От. Атанясовъ. 3; Пива ЛВОрмпъ. им-мчо: 1 Нмога ма ( гоя <ъ Дгаиасьъ. 1 к.
,Чашъ-Кшарю- 7*6 декара, СТОаВВ- Ж Атаяаеонт ща СД ю-юлча отъ 3 огдЬлеииц. .1 1воръ огъ 4.-.1М кв 

нпелската практика учвгель разполага съ н 1,ошкпвя . Д- п„ .. . 1 . и л ' ь мегр», иЬч. аа ши лева я. На,и ил л,.13!,ач- ,, 4
•ЯНИ, които спомагат» «к-дЪсно да ес „р*- йш.,“чТ'. И •») Ивва „>-1увъ- , шрц .. ж.чо 4ГВа; з ,«„» .11,.,*- ..«лъ-, ъ.,1
на ученицвтЬ учебния материал» и, че като . Та «л. ‘Ьия и./ь -..ье, .а Т-.ш .сва. 1 Нпк, .д 1сь.-. оп.

^ 1 3141]» 1сВЬ Ц Сгилиь О) Ннна Каи.1 )Ю11>> I ‘;Ф*. г*аЬи. лл *» «из л. ; Пи; м „ ..оти тгЬ-, |о » ух,Ач, гельть прЪдмет. еи. ше може нзй-добр» цигЬ- . К*еЛЯ X а.-аиъ Не ’*“*•* **> »“-* .-«V —
му дп вь дътекото съзнание дЪягелнесть и онваяъ, К. Ав .рйевъ н Ц Т.пощ.вт (И II ва о" '' К”»Г; "—*■ ‘

|чч-Ъ КЬМЬ това, ЩО с«- ирЪдана, а на това 1 ь-,....... ° 1 , ' )|‘,и‘1 .Лз-Ь. Ч Нива ,|,-ч* I I. .р, . I • I » «пра -.иЪм за ( . ли
РАИ главно образование го и Училищния , ? декара, страивьот» 2-тЬ стривв • * ‘: • Нима .К-мжа «оРу-. нт ,-к. ,а т лен.,

Пъ П|1И товч мнозина \->штрли въ юстат • ^1Ь’ о.ЧЗ*грЬ I роздевъ в Кости Мдаденовъ. /) •> Нина .1н1П1И0».-ки 11Л.Н. . ч и ОИ1.. за 2» 1.1.1. и
■ р“ то® • * 3" д } 1ИТСЛИ въ досиаш- ^ва Ьавакъ Сьртж“ 14 декара, страни Ж. Ино- ,,В,А * .4 ,чК '"•*"• “ (3 л-»ъ п Имота
Народни КЛАСНИ ) 'ШЛИЩЯ СЪ уС1ГЬхъ Нр^- 1ЧЦ..Н.1 |* || ..ан,! »• » т 11 , вг* и на И. ЧО Дшпп,»лп,. I) К*ии нь «• до Ли Орхаиъ гъ |н-ф».

първостеиениг! учебни яръдмегя И Ч |^. ,‘а « (• г' “““.Т “ Прохавовъ. , |.-3, кч м ,„а .а 2 .Г.шла-
ЗГВЯГЬ ученици конто въ ншпо ЙП Пгтьпог. ./ ииИ4 " “У* лаЗЮДЖК-Ь' 10 декара, страни: ,К. 1ара..-, ьзд кзрч, оцЪи-ма а* 47 *.. лева; I, Нива
, 1ИЯ въ ™ наа^ита Г 1 Н ! ‘1*^Ь, ОТ» 2-ТЬ страни Ив. Сгойковъ И гора. У; 1 .'Ь.изпг,.-. ,,.ч I кара, оцЬч.-иа за .„..V, лена: а. .......а

1ИЯ в» Iвмназинта огь долниг» масоне 11иаа иелиликъ* 4 декара, страня В Н-ч- ! Н4 'Ч*‘и*к‘• *'-• м... на. н™
ННоКЪ К-Ъ11>жа1к „ и V.. . ъ ч- М 1 „Гнилукз-, -1Ъ ч.й лк.оаЬ, аа 23.-,» асма. б Нина .Чо

вр4М1:ненъ или волнонаемен» учигель, м ’|М .■ ‘ ’ “• АидрЬевъ, I. Ина- . куръ И му, от-ь ;.| 1 в. ои! щ 21 знаена и т хар
е гьлталъ праха 7—8 я повече години « "А‘“ ‘ Ь*,Г*'У 1;г4 -«кара, страни 1 «знъ ■<; „Хдрманъ к:,м-, „съ ь. д-кара оцън. .а , н. ...

нз|щдня класни училища да се подлага на Младеио» а огь 2-т» страни свяоръ. 11л.и..а»«со .. ..... .
ьавннь яснитъ, когато на неговигТ, щаслсвци ^ г "Хля,,^кь ‘^ргь“ 2<Н декара, страни

1 Н. 1осиодяновъ, Мазджяъ Гьове, I*. Стойков» в
С. Бошеовъ, 12у Лозе огъ 1 декар», страни: Сг

I
I I» се И 61111.411. Щ. юрт-

Ш С .Т Б д*)
Д. По II».-,' »гв яолпчшимнч и «уоь.меп«о учители и 

1*11 ч/ч/ Добрички/л клчечи .м.ьлеч-о и -Ь*«- 
/чилищч.

год.
янзака 

I 11*3»»

рЦ.^С1оЛ> 41. из. пол :ас*СЧ' 1Ю^

Вь досегашни 1Ь народни класни учпдИ1ца

: ис I дворани.'

■ткива у НП1-.Ш. които еж мьозиш-гно и които 
•га учителска практика вь тЪзи учплищз е 
гтипла сь достойнство го да заеча гъ учи- 
з|I» мТ.ста Иакъ знае ее, че единь вЬщь

11.3 <-3 Г* IV - > 33113 1 *„|. н 1. КЛВО -ЗЗр •:! Г Д

- :.1ТЪ

»ъ виша стеиень несправедливо що бз.ди
и ь

тъ -> 1.чк . з <К -л шопи 11.
м г.згь да сс яиквагъ ьъ кз.. зз .иигз въ приел.гств-катЪ 
дчи и часов.- да мадданаппс.

*р. Добричь I Д-к-мирии 10о| го»
1 Садмбс! з. Црисгднъ: Пииисвъ

Давамь мЪсто на таи нолба, ио желанието на сдянгЪ 
■чиии вааалението. I
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1 и «| Нива на „ТеЛИКЛИКЪ Каша", 5 .'“кара Зара, оцЪнея

за 6.30 лева.
Д. Но. 1224—991 год ' 4> Нина „Чатала. гарла“ 261 декара; 5) Нива „Чауигь 

та..13* 31 докара.: 6; Пива ,Меше тарла* За декара, 7' ПиваII продажба «пнилкник На.илваниего що почне оп. оценката. Желаюшг.п. 
могатц да си ннннатъ иь канцеларията ьъ оирЪдИленнв

..ХНра“ 13-| д-кара.
Изддаи.ишсто ща почне отт. ц 1.мата. конто ддл" I 

купувача. Ж-лавици г4. да с.- яизв-.п. па. канц-.прнзта нт. 
нригагсти -ини- Р дни и часове за на и пипне 

Гр. Добричъ I .411—001 год.

По 4473
I'ъобразно пепа-твимииий дпеть Но 1>й издадена, 

щъ П Добричекнй .XIпропий Са. ша на -*» II IУзрI'.3 УУ г , 
Д. Табакова. С-1с огз. гр. ДоЛрича., просиш.

VI
I Сждебеиъ Ириегавъ: Пипнеш»

Д. Но. 80/940 год.
ит. полза из
Хюееяна. Лзиенъ оп. ХардалиЙ за 243 лева ад. обяьи-

1«1| г до 1‘> Ннуа. ий ‘ло-2 г. I СлдсСсщ. Ирнстап.- II п ч е въ.
Д. Но 1..6Г —3* 0 т.изу !., че оп- I" Д к- чи;*..' 

чзеа ДО 5 едТ.дЪ о'.1;дъ и Н01ЛГ. нрзшш лдаиззае 5 нч <-то 
ш. кан|(е.1ар11и|а ги ва. гр Добричъ

I) II II II .1 Е II II Е 
Но 4 1йй

II р»дажб.л
• >111111.1 КПП Е 

Но 44.1 Сьоб азио и.шклннт.- .1зиз лпеть По й|оо издаде, и, 
п.а. II 1->брач. Мироаий (,'л.дпн на 2> К/лий РУ год., и» 
полза на Д. Кзеилеиа. и Пе пас, Муеу-Кей, иротааъ 

| А »у.]|, X. Куракасвъ оп. е.к 11101 > село, за 185 лева, оГмв.
из ма., че отъ МП Декемвр |!НП г. до Ю-й Инуарий I 1'"* 

! часа до 5 сл. обт- ,а. и поели нранонадгаванш- 5 на его на 
' на ел1цуннция девь на. канцеларията си въ гр. Добрин 
! нц: продавана. сл-кдукицнгЪ дл-ьжникови недвпжнми и«»и 

изходящи ее въ землището на с. МусубеЙ инеино: I) Кз 
I ща ота. I стая еа. двора. ота. 5 декара, оценена ЗЛО леиг-

1.3 елт.дуюшии деиь 
шг продавача» ••.ПиующнгЬ длаокниковн 11031111:1.11 ми и чели 

на. землището ва е. ХардалиЙ именно, I I’1.оЛрзщо иепълнигмнпй ли -ть 110 2*20 и-паде а. 
ота. I Добри леки* Мировий Сллия на 1ч Юли в 9еО год. 
ц|. полза на Димитра. 1'танева. оп. гр Добрина-, и нотна. 

! Гтоянъ XIпланова, оп. гр. Добрить, за 312 лев*, обявявана-, 
м Д-*кеч рий Уо1 г. до 10 Януари» ний г. часа до 5

го на олЪ-

нззолзши ге
Пипа на „Курга. Орччп.“, 7 2 Докара оцЬнена за 14 1н д.,
2 Нина ца „Кн.нлннсъ ичи“. оп. 2 декара и 2 ара, оц1:н.
|.а I лева 4-1 гт. II, 11и»л „Х.адз.рл.нъ Коруеу*, оп. I» " РК.

*з 1.14.11 л* на. I Нива -Са«арь Кур> ..ъ^ «гь о.ъ^ 2 е о; ^ ^ и 11|и11011яддп1, 1Ш1, „а
кара оцТ*н. аа а но лева ... Нива ,сития р-нь на. канцеларията ги въ гр. ДоЛрича. ще   
„И. 2Ь дек.. он*нч« яа ,2! лева. ... Пива *сл1.дувнцигГ. длъжникови ..едш.жлчи имоти «ах»

^>5 I* ".Р-кара! о“м..-иа за в 44 лем. «) Пива „Ка- | Д*«> » Д«ор» и» к.щата. оцМ.еиъ 20 лев»; V Ши.

р.ьджа баш и*. »п. 32 декара оиНиена за ОЮ лева. У Нива - Е|1и махде Иолу*. и 7 декар-.- I, нива -Кирязъ- | .Добрич, иать* .17 дек. 6 ара, онЪнена 76 л.; 4} Нина „1о::1
.Даулджн баш и* оп. 4 Декара онИнена за X л-на. М Пинз ' ;, Ш1П1 „Меше в.къ* 24 декара: й) вина 1 Кая Члирл." 10 декара Й ара. оцТ.нена 33 л. 6, Нива .То ц
-Мера Лов.-, отъ 21 Дек. 2 ара. С.111.иев1 аа 4. III ЛС1В1. П) ,-,,к_1.,м.П1,. (екара; 7 нньл .Узунт. бои“, 7 3 дек.; | Кан Кктшндя* Ю декара I аръ, оцНиена 21 л.; 6) IIн«
Пива-Челекликт *. оп. 6 1 декара, оцЪиена за 1- -«> лева. * .. ,Н,К1.- |Г. 4 р клр.4. I .Кврз Ачевя еиноръ* 311 декара 1 аръ, оцЪнена НО лем,
12 11 и вя -Орду ери*, ..И. 211-4 Декара. оцТ.нена за е" л. ||а павачиего щ- почне оп цТната. коясо даде 1 ; 7, Нива .Марко иолу 50 декара I аръ, оцТнеиа 1<М ле е е
м Нива ."рху ери", оп. I! декана. оиТнп.а .а 2- лева. ;к,.л:1Ь,Щ11т1; чог.ьГЬ дз явяязтъ въ каицела- | а. Пива -Марко иолу- 44 декара 6 ара, оцТнеиа Х9 лен
II) Нива -<Ч<«У ери »п. 1. декара. оцТиена за 3.. - . з. - ^ 1п „.тв,.нитт дни и часове аа наддзиание. | 1» Нива -Сртщу село* 40 декара 6 ара, оцТнеиа «2 де.*
I - Пива .1»аалл.къ*. оть | Н декяр.4, оиЬненз за .1 •-• лева 1о.'.пк-п.. I 1екемирнП У-М го.1. М} Нииз -Есегеки иолъ* йй декара, оцТвена 112 л.
и |й| Нива -I гглу ЛЖ.4КТ. Лаши* отъ 2 4 декара, оцГнена за • - • 1 Елдгдкц1> Ириегавъ: Пипнеш. Наддавай пето ще почне ога. оцТнката. Желаянциг!

Д. Но М1з 8УУ ТО.В могжпед» ее явянатъ въ канцеларията въ присктетвенип

••е

:
I . В113

1 *0 лена.
Н.чддзванието ще почне отт. цТнага. която дал ■ н вр- 

|шя купува-.ъ. 1Келая>1цитТ мотатт. дз ее явянатъ въ канце
ларията вв приелеи-теитТ днп н часове за маддяизиие. 

.р. Добричъ. I Декечирий УЧ1 ГОХ
I 4‘ълеЛеиъ Прлег.ччв: Пипнеш.

Д. Но 1223—101 го.1.

дни и часов" за над хаван не
Гр. Добричъ. I ДекемвриЙ /1107 год.

I {.'АДебень Нриетавъ Пннпепъ
Д. Но. 432 394 1

(I Г. 41 К Л Е II II ЕI
II) 44ЙЯ

Съобразно и е пълнител в и II лнегв Но 6966 нщаденъ 
И Добри чек и Й Пирови* Сддия на 22 ДекемврнП. иъ | 

на Ганчо Хрш-топт. »тъ е. Еннджя, нротивъ А\м*-11. !
ОГЬ {

«»Г1» 0НЯИ.1КНИК
■\'о 41Г.2

110.1 I
Х1ехм.-домт. отт. е. Дураени. за 340 лева, обявявлмъ, че
1.1 ДекемврнП 101 г. до 14 ИнуарнЙ 902 р. чле.а до 5 елТдъ 
обТдъ н иисдТ иравоналдан«ние а на его на елЬдугчция ! „гь ц Добричекнй Х1и}н)вий С.ъдия нз 27 Дек-м. 94 Го;.

въ И'.1за нл II 1И Х|еглк«въ отъ р. Добрич в, нротивъ Грт 
Г.-.рд. ЧзчорлнП, аа Г»;м» лена. обя..я-

II продажба иг-имЕаиЕ
Но 1471

ЯНК И11Ш1ШI
Продавач в «лТ4>  ....................... 1 ; Пбцшъ Х1ехмедовъ 3] Нива .СИ в, .И юкь“ 12 д-кзра пщезица ет. е,ииъ кампкв. гъеТди; отъ четири етрач!
находя..,,, се вт. землището «а в Харвзив ,1 ^ ’ 1 “ а„н: Днмвгр.. Год»,«ь-т- Им-ръ „ем.шовь оп. 2 срани. ! Г.,,иукъ. онТнгна 2» лев*
Хлрчинъ оп, 2 декара арз въ хз|.^з 1.1 в . 1 Р • ||аг 0(4Ьнена з.а Зй лева йо ет. 4; Нина -Г-чве- ! Н.т и*изние|о ще инчн оп. оцТнката Жел:иоШпг1
):.иШ4 н длиь оа нгна лл •» < *" ' * * дпкъ* ЙУ и*кира »*Т|мни: Ь»м -|П. Осмаиошч Иваиъ Ди ; мог^п. да •• лланап» въ К41Ш(*ла|1Ш1Т.1 въ прие&гетвен. п
о!Ъ 13*5 дека|кц оценена .*а д^ва. 3, Нива на „иьокдугь ^ 1 1 1 *
Ежелееи*. о, ь 17 д. еара 4 ара, онТнена за 34 ш. лева. 4) „ ,;уру|П,- „.ка,.а д грани: II

ГДГ ГЛ“»ГГАгЛХ «ЛТдГХгг |
за 1Н-2Ч лева. Р- Нива _11о.п. боя.*, оп. 9 декара онТн. за ; 11 МемсзДЪ Н >И1 е - '
|н лева, 7} Нива ,1»екъ иолу бон. , оп. 7 декар. 9 ара I 
оцТнеиа зз 1з --о лева и н) Пива на «иглу г.какт. баши".

Съобраапо иепълнителний лесть 11о. 1132 издал--1

оп.

Пегк-1 Димитрова, и пъп. оцТнеиа за 23 леиа 2*1 ет
• ай

дни и чаеоие з.т 11.Т ми йте.
Гр. Добричъ, I XII 90 го 1.

I САДсбенъ Пригтат.: Нииневт.
Д. Но 173 -И97 гол.

ОГ.НГ..1Е11ПЕИмота никому не е заложена».
Па.иананисго ще почне «гь оцТнката. Ж-ламщитТ 

могагъ да ее явянатъ ив клацелариига въ нрцежтетвеннгТ ;
По 4163 I

П.образно ие1П-1нигелннП лиегв По. Ю99 издаде* 
оп. II Добр| ч.-киН .Чнровпй Съшя на2> \'1 91 г., чъноз 

| на X Д. Ганчеиъ огъ гр. Добричъ. протпнъ XIехмеда. Лхм» 
дова. Лрабаджпоглу. е. 4'ар.тджа за 64 лева. обнвянзяъ. ■» 
01 ь 14 Декемирпй 11-01 до М1 ИяуяриЙ 1942 год. часа д«' 
езТдь обТдъ 11 ноелТ нравоия 1 лаваиие 5” . "а слТдунчши 
демв ва. канцеларията < и въ гр. Добричъ те 11|юдаиач 
СлТдуятЩигЬ ллвжникиии недвижими имоти находище - 
въ землището па с. Сараджа, именно: Клана поетро * 
ота. дървена, материала», еъ пръти н ктлъ, находища се ч 
е. 4'траджа, покрита гъ слама, ги 5.94 метра лице, 3 2 

I 74 хт -тра впеочина, еъ 2 стаи Дн-Р 
VI гъеТлн; Мехмедъ Иемаиловъ, 1К :

пъп

оп. 1" декара, огТнеиа ;вз 24 лева.
Наддаваннето ще почне ога. цТцата, която даде пър

вия купувача- 'ЖелающитТ могата. да ее явявап. въ капне 
ларняга въ нрисждственитТ дни н 

Гр Добричъ, I XI» 9Н1 го.в

дни 11 часове .вз на папаи не.
Гр. Добричъ, I Дек.-яврпИ 1901 год.

I Сждебенъ Пристав-в: 11ПП11ЕН’1> 
Д. Но. II15 .-9 > год.часове 3.4 иапзвание.

ОШ1НЛЕИНЕ 
Но 4469

Съобразно иепълнителний листи Но. 4275 издал* нъ 
. .. ; отъ I Добричекнй .Мировии Садил на 24 Октомври!!, въ

*' *4"5, „ . ,,а полза на Ж II. .Марковъ отъ гр. Парна, нротивъ Димигръ
Съобразно иеиълнитсливй листъ Но ;.21п издадена. ||1;_в1 () 1|ас11,д1(ШСЛ косга Енчева, гр. Д-брпчъ за |4«м,л.,

ОТ1.11 Добричгки Ниронип Съдия на 12 Мггояврпй |н."1*1-. ,„-н1;|ц.чь оп, ю Декември ■ни г. |ч Ю Ннуг.р !Ю2 г.
ит. полза на Ганчо Храстова, отъ Хайдарь Енндже. нро- до елТдъ обТда. и поел), ираноиаддлнаиие 5 „ на
тявъ Тодора. Г. Папало п. огъ същото село. за 14." лева. | конни 1енъ въ клчц.-лзрнягз ец нъ | |- Добричъ ш.-
обявявана», че »гъ »н Д -кемврий М44 гол ю |и Лнуарнп мт. елТдх внциП- ъп-жиикови ...-движими имот
•••2 ГОД. чаеа до 5 глИъ обТдъ И ноелТ нрав-жал дан ание се нъ .землището на е. Сара» Ч.ахл..

.-н въ Чъ нисдТинииитЬ на нов. Копа Енчева..

I Съдебенъ Ириегавъ: II и н п е в ъ 
Д. Но. 1.18-941 год.оьяилЕни .

метра ширина и 
ота. чв* к-. метра,

1 *з.111 м в Куаднджиеии, Ахм -да. Кадяропь и 
Пзп ивчшетз ще почне ога. оц|.зката Желак>шт

а .чъ и
:

мо.-агъ 1я те явянатъ вт. канцеларията въ нрнежтетвешимение: 
. Позована о. -5 на но на ел1;дувинил денв ва. каинелзри 

Добри- ъ ще 11)10 I?г.ахп. глГ.дугчнил .иа.жннкош. недвн- 
аа-* и11Н1. се въ аемлището *■ X ала)'!.

дни и шепи • иа наддавдиш*.
гр. Добрата. I Дек-Мчрий 19Ч| год.

I Съдебеиъ Прт-тзив: Иииневъ 
Д Но 4 11 —‘9" го :.

III
КавззджнИека* п. 2 к »- 

17 мет,»з 24 сантим дължина -з м >0
•- на водевнца водна надпя тема

Ж11М1. ЧМОТЪ 
Коилжг ЧМ.-1-
)-. перки, на 4 76 метра дължина, 3-74 метра ширина н 
м.-тра впеочина, оцВнеиа Нш лева.
* Ня.иаиаппето ще почне огъ оиТ.нката. тКедакицптЪ 
М' татъ да се явявагъ въ канцеларията въ ирнсътетвенитЬ

ч.»ка иоетро.-ма на
1-д-,гпм широчина и височина .'» м Т|>а »4 еантм. ааедио 

дамъ I! ода:, САееди: Петко А газа--0 нъ Нрите- 
Хаеант Дглио-манларлз. и Кр.ар111а|»ь баррв « т.

Една вТ.н.рна воденица, еъ еди ит. в а чт.къ.
I В4 ' ОГ.ШиЕНПЕ 

Но 44Й4
ет. едии»
жателл
Притежаема са. Лзин Г.в-кче ДТа-ик-цо, -иовината оц.-п 
за 5,0 дева. 2) Градина до арка вь САЩе.з з!.его 5 ара, 
тграингЪ трит* п1ка за 5 лева; 3)

м 13-то оп. 13 2 дек. няаиваема ,11одъ «аиря* :тря- 
трит!» баира, и арка на воденицата оцен. за 7 л-ена; 

Нина до воденицата оп. У дек. и 4 ара страни: Пъти, 
1-еДжебъ Мехм-д.шъ, >1 и ию Атанасонв и вод ни из та, оиЬ

4'аз,брааио иецт-пшгелний лпеть Но. 14*4 иадад-» 
от' I Добричекнй .Мпрзвий Съдия на 14 Мчрп. 1"9" г. > 

Г.ългарекага II. Г.анка въСооия. цротипъ П. д 
Г. Д|1ТГаиоиъ он. гр. Добричъ аа Й75 д иа, обявявам!..

14 Декември .1 11*3,1 г. до III Ни гари II 1942 г. часа то 
е.гГ.да. обЪдъ и иоо.11. ираяонаиаваиие 5 на сл1цую1 :

канцеларията еи въ гр Добричъ ще иродлв и

дни и часове .ва наддава ице.
Гр. Добрича. I Д.-к.-мвриЛ 941 юд.

1 Съдебенъ Ириегавъ IIII II Е И 'Ь 
Д. Но. 157" — 94) год.

чаетв нивата ит. еъ под в, иа
що го 
ни от-» о I I.

II Г. И К .1 Е Н II Е 
Но. 4-479

денв нв
слЪдушщитЬ длъжиикоии недвижима имота находят-- 

Нищел ръ им'Иво: I) Нива -Ни И 
Сг. Киселковъ. Г.

: нена аа .5 .1 -на.
Надтававието що почне оп. онЪнкага ',Келающиг1» 

мот.т.гъда ееяняти. вв канцелария 1а щ. ириеЪгетвенитГ» 
1 див 11 чагниг за на 11зьзвие.

Гр Добричъ, I XII 1941 год.
I Съдебеит- Приетаиа : Ншшевъ

Съобразно непълни тели ни лиетв По Зйни пада, вт. 
IX Добрвчгкии Х1иро«в1| Гъдия на 25 !плмй 1*'.|" ни, 

на Др.»гой пгликовт. 01Ъ тр. Добричъ. нротивъ

вт. землищно на е.
иолу А.1Г.В* ОП. 54 хектара еграив: 
чикекий пъп. н Индже иолу. оцЪнена аа 454 лева: 2: II ! 
-Герлаларъ иолу бон»' оп. 12 хектара и 5 декара страх 
X. 3 - перна Тънкон.итче. Герзчарски и ат в в ВзрчаД 
Дхетаъа оиънена В1 159 леиа.

Нмога е инотекиранъ на Г»ъ.|гар. Народна Банка. 
Наддаваннето и,- почне оть оцЪнкнтл. ,К:-лаюи Д 

могзп. та ее явянатъ въ канцеларията ва. приежтетвеня 
- 1ни и чатове аа иа|дя».ащ| •.

гр. Добричъ, 1 Д -кемврий 49*Н год.
1 Съдебеиъ Припапъ: Пийнем- 

Д. 1-о 655,899 т- I

1.1 Т.
•II. 110.11*
И.;Я.тъТуранонъога. е. 1>'ечи Дереш, аа "и лек», обнвявамъ. 
чи отъ Ю ,« кемврий 941 г. до I" Явуария 902 г. чаеа 

5 елТиъ об-Ьдь и ноеаВ црлвона.иаванпи 5 на сто па 
е I. пешиш Л--НВ въ каицеларпяга еп въ гр. Добричъ ще 
в, маиамъ елМующнтГ. ллт.жниковв недвижими имоти 
находяши се в ъ асма и ще го на е. Кечя-д рееп, а им-ино:

Нива -Емеръ Кулака.* 10 декара оцЪненя 14 лена: 2) 
Нива .Емира-Кулак».* 7 декара оцЪ ,ена 7 лен .; 3- Нв п 
-Емиръ-Кулакъ* II декара. оиЪиенл II лева; 4' Нива Е- 
мвръ Кулакъ" 5 декара. оцГ.неиа 5 лева; 5 Нива .Емиръ- 
Кулакъ* й декара оцЬиена 6 лева и й) Пива -Емиръ- 
Кулакъ* 13 декара оцЪнена 13 .1 ■ ва.

Па.и нанвето ще почне оп. оцЪнкаг I. Желая,щв г1; 
могата. л-< -е якяватъ въ канцелариата въ прие/. теавевитИ

I

.1' Д. Но 1225 941 год.
ОЬЯЬЛЕПНЕ 

Но 4472
Съобразно иепълнителний лиеть II". б-*г» зхаде.нъ

0 ъ II Добричекнй Х|и|10вий Садил па I Е 9" г, вт. иолаа 
на Д. Табаконъ С-ие огъ гр. Добричъ, ироан..;. Ибриамь 
Мехмедова. оп. е ХардалиЙ, аа 145 леиз. обявявамъ, че

; оп.
объдъ и поел I. право над 1а вание 5 
въ кяицез:.рияга еи въ тр Добричъ ще щиманама. е.П;ду- 
Я)ЩИ:-Ь длъжнико ни недвижими имоти 11:1x0.111^^1 
щ.-го на с. ХардалиЙ именно: ПмошгЪ по Ши
1 Един1- харманъ огъ I декаръ 3 ара оцЬненъ аа 10 лева; 
2| Нина ма -Кору Алгъ* 13 декара 3 ара оц*нен« .ад 2й л.

I Г.О ет : 3- Нива -Ковъ чаиръ*, оть 9 декара оцЪнена аа 13 
лека; 4) Нива -Съра Хеидеклерг* шъ 1 • дек. 4 ара, оц1»- 

2и лева; 5; Нива иа .Кювзя.къ Каршпе.к* отъ 13 
оц1.нена аа 27 лева йо сг.; й> Нвал иа .Кп-

I
I

1

/>то|1.а Продажба14 Д.-кем. 901 е. до !ч Инулр. 942 г. чяеа До зелВдъ
ва елТ..|уя>Щ1:и денк

I и |> X В Л Е II и Е
I Но 4187

Съобразно иепълните.ши» лпеть Но. 2-'И издз 1“ 
отъ 1 Добричгки Х!и)ювий Съдия на )7 Ннуарий 1»«Н1 т.. 
полза на Стойч» Х1арчевъ отъ г. Добричъ, иротияъ Те;* 

; Василева Нае го1апца г. Добричъ, за 259 лева, обявгтти 
1*1 Декеч. 991 до 14 Нагари 992 г. часа ДО 5 ет!

па слйдующия !»

ш. землв- 
о Иииетздни II чг .не аз напавапне

I р. Добричъ 1 ДекемвриЙ 991 год.
I Гад Припапъ: Ниниевъ

Д. Но 1*117—90 ) г.

:

- чс отъ
объдъ и воелт» иравола.адавлнив 6 
въ канцеларията си въ гр. Добричъ ще иродавамъ слЧ 
винил д, ьжникопъ иедввжииъ вкогъ находящъ се »т. ‘ 
млиш иа г. Добвичъ именно: Едно лозе .Колиш -г

- отъ / Дткара». еъсЪдя: 1'тояиъ КТичевъ, Колю Пичена 
! «АП. огъ 2 страни. оцЪиено 39 лева.

Над щваниего ще иочне отъ цЬиатл. кояго ще :* 
първия купувала», ,Кела1ощцг1» могатъ дз се явявз.т 
канцеларията въ оирМЪлений деиь и чаеъ аа наддава- 

Гр. Добричъ, I XII 19И1 год.
1 САДебовъ Ириставъ Пипв. 1

II ародалгба
ОСЛИЛКНИЕ

цена за 
декара « ара.

Каиш*, огъ 7 лекарл 4 ара. оц1ш. за 7,"И лека: 7} !!пва 
на -Чагалъ Гарлл* отъ 22 декара 1 аръоцЬнена за 44 лева 

в 1»! Нива на .Юрмувл* «гь 9 декара за 18 лева. 
I IIмоги но II-ий Оиие-ь. I, Кащз въ Хардали < еъ двора.

огъ I Д-кара я / аръ. оцЪвена за34 лева: 2] Нива на ,'Кш- 
; че Каши*, огъ 5 декара, оцЪиена за 5 лева; 3) Нива на 

-Сакаръ Теке*, отъ / дек 2 ара. оцЪв. за /.20 л ; 4) Нива 
„Алма Кула* огъ 4 декара 3 ара оц*в. за 4.3и лена; 

! 5] Нива иа -Чаиря*. отъ / декара, 3 ара, оцЬн. за /.31) л.; 
I 6 |1вяа иа -Еня Полъ Азъ*, отъ 2 декара, оц*я. аа 2 лева

.аа 4470
Съобразно цепълнит лний .тпетъ По Г-688 и мадевъ 

огъ II Добричекии якроявй Са. ,ив нл 16 Иоемврий 99 г., 
иа Жеко Пнавовъ оп. е Семизъ ад.»., нрошв-,.

ликъ
в*, полза
Ахмеда Хал и лош. отъ е СяраДЖЗ, аа 24-1 лена. обявявамъ, 
•II- отъ 14 ДекемвриЙ 991 г. до 14 Януари# 91>2 г. чаеа 
до 5 ел1:дь обЪдъ и поель цравоиадлавапие 5 иа его на 
едъдушшни деиь въ капнел .рията еи въ гр. Добричъ пр
ирода вам ъ глЪдующитЪ дл .жннковв недвижими имоти 
находкщи ее въ землището из е. Семнзъ алъ. а имение: 
1< Нива ,< емизалек. иЪра* 148 декара; 2, Ниьа .Семиз- 

мЬра* 12 4 декара; #) ’4ава -Къоръ кула* 6 7 дек.;

20 ет

на

Вар*», Печат***» и» Хр. И. йлймвогь.•&4СК»

%
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I.VОРГАНЪ ПА НАРОДНАТА НАРГНЯ - > -ч• п IО «с* к-
Д01Р чака околия

<г- - • ииг10ДШИНШ1 ЛЬОНАМКИП. 
■ггтн г. в 1 пдголши!1,!. 

) вт. егуит» Г9ДМ1И Ю лии*

Невчил що >-<• ЩЙК1 дл аТи-тннк.т, 
рс ' И(»ч ДЛ р>-»а«;|я*та *у, «ь гр. 

ДчЛрлтк. ули«.» „Готвел*.

1Ш1Ш кдпл;к I* 1п> седмицата.'мяраиов Авль прАдиллтн нТ.к. 
Л» <•«' ундхльл.

I 1КГ11 ЗЛ ИУ 1..1ИК \ ИIIII 
»л *в»Д. е и н г I р, . . , Я1 ет

, . 1<1 етI . IV
Н» ири.-г <В" КИ «Ллнд. ллл 
ИЛ IV 1Т|». .'О 3 сг «» ду44

I латгия и.- го прения гг
рвкпнягя я<* <•<■ врдьшаг • 13 вт. Едяяъ бро». 1$ ст.

ПГ* 1ХЗНДЖ* ЕК. дв Ни оа п<> парти ланска ааглД.и**нь«т» иля во 
иЬввНи на достатгчцп врЪте, да 1а ипчагг, 
кякго требва д»гопорите, оодщмнствот»» н.» 
канарата ги тн.н гиш“ н ги гласуващи. Ц.« тад 
«пасцость »“‘|н нретнна. НпраянТк ир^кта-
цатидл. на Е«<ИТ<> НЯН **% ГорДОСТЬ оТбСлСж- 
внви гнигь итенат... а гнчи воть «насяха 
чигтьга и достолеиаито на своето нт**ч**пво. 
Сг •*«*':) и а кл,: .да живей Г.ьлгарня*. гЬ л-- 
казаха к вя чуждицца. а на тяннстря. ч- 
ти.1 1ьл.арйа им достагьчяо сълншя**, ли та
ОГП.П.ГНИ НирйГДТЬ на ‘ИЖДоГо |к>ОГТН(). ЧнГП. 
и мк ла на исцчка народни представители, 
която гласуваха ир.ъавт. д«*гопорите. 1*нлъ и 
гъ ха. на коа паргиа иринам гап,. бьлгар- 
сьпягг кародг ить оряща «*в< н го(**!цт, црн- 
вЬгь и гцчага дълбока пралиа>*лцот..

Дн-п, .* трити д.щ., оп. кан. гд, отхвър
лили {отворите н ищи ни ги анаи, какин и ■ 
окончателното рЬшина • на «анвгтрнгЬ. Мекои 
огъ Цанковвствте п Гтатболлввгт.чгб ги съ
ветваш да цпвекатъ “П. ||..|>й" Царм:.. На- 
гнчиггво гкалъ за ряетуран* на смаяната ка
нара я избира |итн иа нови. на която та

Доги-
вАриа. чн (|ь|

глава *'*и пань-налл- досегашната <*н 
утер**и«хпъ и <>и трмналь П‘ тен инолаГо
ран «ни а вълни .*•. » на ч* ти сььЬти. н.» ни-
нрИ.пре.г инат*- *г: кгЬ Податилнгки ирвнтилн 
ла бьтяп. на игрикь и да <••• г«>тввп» ла нчна 
■лбиратн)» пчрАн. 1.лагнтпииН11«> на ннцинат- 
тата а тктрда нииагрлчтвчната ла •трагт.-янгть 
и нриг<грлаи«>ггь кт.тк в< рочитидиатя «ндунорв 
на цачкнивгга. карав- ли та и * гавол-довиггв. 
и *''* р щата Ннр««« в?и , « • • ди главно ьърху
калага на ЧивополагС В{1аДиня ин икгплоа- 
гааин на чужда кнввчйвв. «>п, - лн .га . грина 
щи Лд.н»гь тва. ко;п - Илмп. м од|.щ.-тч 
на гв.. то отнч-.-тв » а кинто *й ||.атг ла н*- 
гокага акмнчвичнгка глд.и-Т(*..г«*лн..гт|*. а >*ть 
триата »иая, която и.дь щ),иогк ухг ла 
ни ф*лвра страната. »а«ИаЧанатг » гавдикь. 
ь‘нЙто да си разж*|иЖ I* Г1 «сйвяг* ачоти,
• »щи «тг сн| 1 пр!и1 жгг- . чн 4,.рГ«ата 
<>али р»лнал-на. ни г> п.ан1*»*т вън'2-
гва ВЛХЯДЯ. Ин идинл. нар-дг «** лигнин». 
К"ЙТо и |,.щ.йь да очрв |и крой Паанг! 
одлгара н1 та да довустя.г». ччждся на 1> г 
нагтанн каю «'«*«. ,;арь вг стравата. да 
|*'рка вг т1чоат1. ст<> ,лл-чся о. ноци- з, я да 
ин правя „лкона. ц» ю-ат»» Ла с* а-дчапа- 
нагь ги лгар. ки: Ь ехди ща и о Л4Яр-сЖ1Й 
»1Я!«»ас1ряТ11«»я • «• йгл н нлагтя. ‘ ь •>»>-
Литянгта П ряка ГЛ. .3- Яаложягг В«ЛЯТа ся. 
Ако да иггг •*. июгр ги ьясалял а б.«л».

лавата фпрта. какввтг» ла дт.лжнниа и ат ала 
IIР* ДЬ сноит! Крили гори, ГВ, огганалц ЛИ гцд.т-

Ощ • 1Г1«М«0И ЩС П|М*\рШМЯ<Ъ ка на |,и«кгрч. (•агилинг. и Д-рг Иайгслч. 
0Т9 МСТШ^СвЧМ иа 1|СТШ) СИ. Ивановь, вт. иротияснт, случай н>- отговарнтк.

т г. г. абяяатктА ии ощеЧ- Саива Т. Ханджиевг1-1сх (аагммили да иисап яоауга-
ния си а^оишмитъ На г г. абоиа-
* си 11> градищата пращам каи- 
ции ир4з\ т. и станции, мата ги уши
те да си нздъажатъ иа раздавачи-

ВАЖНО ЗА СКОТОВЪДЦИТЕ

/>.' СК.НМ** И" . \м г<,,ч‘ Ь1’н‘1,'>тч Г\ш.
I г <1ичч нч.1'>,1ичи. - /у.. г .1ш'/>нчъ г|>>

ХЧГе.фЯ в^ПГШ Н I ,»!*. ■) »>Ч, ,.!Н1

ската ич 1чЩ1т,1, н н 1*н,1 пая >н.л и
! •ц.ан ,1’ч'и /и«.а<- с\ уш!Н~> нч чоч,

лри
Г г. сиасиитА абииати. ииити ищи 
х са имаатиаи. ушиаииаши при ид- . 
те ай градътъ ии да 1аагимаятъ 
иаантятъ п адамиастрацията иа

св срАщу хитиаъ Ь'/*“*" .?• гч " »" - I*" кчшчн .■
”” ~ИК 1*14 НЧНЩМЧ Ц,1, ОФКПЬСГКМЧ <>ч •ШЧШ'4,4 1

Н/>‘1/1>Т'1< НТ. .I/Ал Я, Ч/ЧК.1’, К,Ч‘ III»
I/'• г("1~/ч1Ч7,, ,;*о Нк.ичрч ч 1!а>1 ,ч,(. сч /чнч.и, атФчмч чП .0|у«/.т/«< I/14,141

ли* та — Кшичнаша.—Оп Адшииистрациита
I 1 -2 Гр. г1"чр"ч7> 0~к Л‘Н'Г.н>) /.

..СД. ЛИ25Е гъдгдрся:-//.янячпсу таиш НЯ ,у|„ , /'.оукмгг. вТчй*1
•> М „I. \1ун?пт, II4^ НО <)о '(ч/М,111,44-
’ГК 2'щ-о тчю.
1.ШНрм1 с, НО К41НН4П14 у.1ИПО' С/ЦНЩ1/

Чч.т<*(огч к'/*ч.*о. нг, .1,1,1,14, ти нч 
кжя.

подложатт. ** глаг-иинн .Т5Ш рл*»вйТЬ 
ворн. Кп.ткого I! да ни на 
Яавиан

Тоя <Нши пълмиггт: койг" си плтръгна 
нлъ ггр ин Ь ма иароднитЬ ир1дставвги.ш и», 
ядорникь кнчирьта. кошт«> прФдсидатильт в нн 
китарата иоадя рилулттгътъ на гласуваиито н 
проглясв логовориг!. ла нропа1иа|н. им, аа- 
лата на Народното Гьоранй' г<-й си црСии.и 
вь галирватФ, .т^го ирйсжгсттнаю*' хилядно 
тножиств** кародъ. оп. тач на со)1ийгкйг1, 
улици а Иос.гЬ по т-м-л р; !« и .I. цЬлаг.» стигана.

1ъ,,4/,нц! оД.Щп ,.11ВЧЛ’„П.. КоЙТи 
ггргинра болшинството «,тл. йиродв;п"Ь прг.д- 
С14В...-МИ. кой го йод държа двЬнидфлкатя •н.рИс) 
црг гявч. 1НЯЛИГн.1цагЬ 1< говори II Който щи 
ст.би|»и ОКОЛО сиби гИ КГНЧКЯП ДмУрЯ СИНОВИ
кк [>ъларвл. ако лагтрагт1,литД п .медници 
управници си оцататъ ещи идинъ пагь да на 
ложитв на страната янлуи^Коьвита илюп, и 
иксилоатациа Па иди» *ч- *да кояиягиа. 
притФра на своптЬ добдистня народни г, У.д 
■ тявитилв, нагил. вцнто щи ладглк ла нТ-кндк- 
врфтн I артяланскят!, си дСлииия. тГ. - ннтЬ ги 
ниарият-легва и щ* вьлгтайи са го идинъ то 
«и» да орани сцоат* ЦОЛИГИЧПСКЯ И ИКоИО- 
тячигка н> г»«йгято. ;ь Щи .-и захнайп ищ»

*

I—:{

' рваамекгто търговско ХружиСТВО, ТТО-
*1.лв г-да. ковто яатФрнатъ да аоркт- 

нършЗЧИИ ла идущата юдяна. оп. саг- 
1!я»-||врлигъ*.

Л■' ЛИНИИ'

К'*ят« и идвнетвннадл 
ария вриспосоГо-нц д» цраки п IД.(-а га 

та си (>тв"съгъ до глакиия агиисъ на
(КОТЯ, ла сключвамииъ, на договора, 
ио де I Й Януари* ГД02 г.
!»арва, |*^ Дикиявряй ГХН г.

Главинъ агиитъ : Но

Д-ръ С. N Шуяииаг - Вария. гц<

1ВШ1ИТ11К.
рговесаХт фврта X Ьагвл- вь Д-|»г и истинска б..рб» т**«ду народи а »<*жху лашнт 

Т. Хаиджиияг иг с. г. Луеу-Бс! и Дя- ницитЬ иа лужд- нцатФ. 1Ц- си съжаиагг ста 
мр!кгс|

I,

сщн1Т* гьрговски овирации рагЪ идиали за гтб*да и иилакмеитость. II*-дг 
*-* И-^нргарий ». година и за иа- тока хю»и щ, застави цХляягь <Ндгарсха иа 

'•такя ясХки! втдХлио ля свои свХтка р**дъ съ неговата ан{илпгииция и ш- иоФИди.
хакто и кобъжданалъ ьъ толкова други яо- 
таа ‘Важни случаи. «Увисно тьга До сега бъш-

'КУМ-
^"** Ш* обяяяяявг, д-и»*ва«ь, Чг ка-
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конни отт. вдаствующвгЬ, т"Ь п така що лнаптс. прниу ща, часъ ио-скоро да со запознаят, съ 
та ОТ--ТОЛП. правата ги. И колкото повече 01,н" швроирнатми, които сж необходимо иуждни

»р*»»»«»>»> г, Г"™: :"!г.; п.\
ще вниква въ лошнгЬ «храчи на договорптЬ щето добр-ь подготвени дт.на и учнтолъть що 
и толкова по-силно ще се ожесточава въ бор- со радва, чо ама работа съ Физически зарани а 
бита, за да не донтетпе своето пвопошческо бодри умствонно ученици, конто угьрсенн отъ
Поробвание. Знамето: „да жнвЬе България“, ои'' «I»» и триютъ. оть оная заоба за хи-гц 

г . 11.'. . всичко точа следствие огъ пжамишияга въ до-което се развЪ завчера въ Народното Поора

ни, бнзъ подписали и едно инсно за съобщо 
(кому ) чс мдадондеалнвческмн ни общински < 
вТ.п. нЬм.чло да се разтуря, защо то ... запи 
мотивигЪ изложени въ заявлението наВбОгрз 
.тия -ланаколл.чгнх ие биле достатъчни да 
убедя гь н главно, че идущата година щЬли г 
да нмамс редовни избори н нр. н пр. Ако ■ 
слухъ нзлкзе вЪренъ, ний ще се новърнемъ 
спец 1ална статии да доклжсмъ на монополи 
величие, че не го е компетентното, според 1 
кои а за градскитЪ общини, да се иронзнасм 
слаба л снлнп мотиви, а гаковато право изк. 
читолно призадлЪжи на постоянната комин 
която е ичмЬрнла могивнтТ. нровЬрени отъ ( 
раФоьала полиции зя много снлнн, а не слаба 
е искащия мнТ.ине съ абсолютно вишегласие | 
ирЬчевно да се разтури Добрич, град. съвТ.г 

Ини мнслнчъ, чо това СараФовско бе.м

мъгъ, — ще могжгъ лоено да обикнати и се 
привържат, къмъ своя учпгель. Не.зъ това иъкь 
иикакоо визиитанис и обучени» е немислимо, 

Д<ю'о-»<«1/ва/нк .(>( лимгтъ I //чи-ииц-нт «» 
с9«.4/<тг, ттпна га тмггиш пьц», ппт,ч*’ нсачнн п

ние, ще ама магическата сила да сгрувира на 
едно: земеделци н занаятчия, чиновници п 
офицери, търговци я учители, селена и граж
дани. Иодъ него тЬ ще сиеч латъ захванатата 
борба. Мека то б*де емблемата па българската 
политическа и икопомпческа незаипсимость. Да
жшгЬе България и пехиитЬ достойни народни 
представителя, конто спасиха честьта й п до- 
сто.тЬнието н ? . . .

Г. Караввловъ м държавните интереси.
'Къмъ ияродиото мрЪд^киптмстно) нно гега може сс поправи, като му се нап|; 

интернпланяи въ Народ. събрание огь нарои 
тТ. представители отъ окржгьтъ ни. Друп 

Сегашния мипнстръ-ирЬм-еджтель, г. II. Ка- въпроса ако мнни гра нека да бждагъ въ г( 
ранеловъ, бЬпте нь сжщото «-и качество и прЪзъ 
1.ч-<5 -Я1! гот. Но нито то са в?., няго сега е на
правили нЪщо добро па Българин н за бьлг.чр- 
ския ндрпдъ; а нлнрогияъ, тон е управлявали 
нап-сьан талиозно п с нтнесъп. голт.мн Л1цп на

е ..Ми/>ъ“.

членната комисия негови чистокръвно протри 
стн. конто за жал ос гь сж малочнеленя въ пЕДНО НАЛЕЖАЩЕ УЗАКОНЯВАНЕ.
дъть пи, н мо тТ.хно и па съгражданите ни 
лание с стапяло да бждагъ въ тричленнаг» 
мнсия

о * сче ■ гното II .1 и о громи т загубя на държавата ; ц-ъмк народната партии, конто еж цокали ни 
НрЬлъ 1>>»л готъ. п »«иръ съе шненмето Ю.к-

Съ закьнъгь за иародшпо нросвЪш* ние,
кш.то н съ инструкнинтЬ за управлението на 
основнитТ. и срТ.дня учм.ннил строго се забра
нява телесното наказание пь училището вт рху 
дъната. Ний съзнавайки грамадната прт.дшнпь 
оть та.кнааго наказания, ш сме и н* щсбждсмъ 
кикота за чъхт, но ще т-емь зчо тока. че

болшинство лицата принадлЬжвъ

добри гЪ ни съграж 1лни нодпнеавши зампленп' 
па сь СЪверня Бътгарня то.’-11 човЪкъ прЪладв I „ В1, което е казано, че въ гЬхъ се има до|

160 «'в ;на турцтт. Кърджалийска» околия съ 
ла н 19 Родопски осял около Ть.чрящь, конто

|ше . . .
Тукашното сойче-двмократчо—свубомус 

законътъ ие е налучкали коренче го кз злато. За- 1 бЪха стрчтигнческата страна на България оть че, слЪдъ кшо узнало, че идеалния му ше 
ьонодаголь'1ъ *ч трг.б*-ало д.» пи.и, оть ,;ждЬ , турската транинл.
нрА1ГЛ1Г1д з.л*.ю н огь тмь ла почне лЪкувнпто Ньргжалпйскта околия и РоДонекитЪ села
на болното мЪстс, ДЪчсго прЪкчрна раннитЪ си бЪха дадели на Южна Българки съгласно Бср- 
годинн между споилЪ домашни: башл, майка, бр:- > линскпн договорь: но г. Бяравеловь но 
тя, сестри и други близки родниш*. Тукъ по-ч«с- ' ' ‘ '------- 1.......- -------- - '...... .......... -

бай Петьо со опозориль съ настоиваниото ги 
прокара иозорннтк договори съ монопола на . 
тюннгЪ. чрЪлл. конто се нрЪдава Бьлгярни 

— , , .чифугя Ъ“ почнало сега да псува шсфьть а
. ... . . пяй безсжв-Ьс генъ начинъ и Йелрасждснъ Ннчпнь дЯ тржбн, че се отказвало огъ демагози тъ .

то сс лока ибис за нищо н никакви сторени огь ги прЪдаде на луриитЬ, макар ь че Кърджад) й- Горкото мн то късно останало, кмкто ОЬ оста 
нсю трЪшки, безъ да съзпаватъ тнн конто вър- ската ••келии е голЪма н сгрягигнчня. 
шатъ тона, какви лоши последствия има ла то
ва дЪте отъ тякиватп ис чонЪшкн обрлтанин. Нироди >тн сч б,<янн<- гласува кръгли еумо за ил- 

ТЬлссвего наказание, врЪнлс I оснЪнь го- пляшаипего на Ттриня трвбутъ зя Болтарна и

е ши ь

ло късно и при отказвакието сн огь млад< н 
алчсскин са щсФь. . . . епоха . . . свобода е..Тьй като ежегодно въ държавния бнижегъ

Въ редакцията ин се получи една обс 
ятелствена до*, ска относително ннничатни 

Румслнйсн! дапткъ. то въ настоящата сесия н.т тукашн то женско и учителско дружества 
нряветвенно отноин ши . г-да народнпгЪ щсЬлс тави тели, нри пасуплняс- ,.е държа гъ ре т ь научни сказки, на конти
ТълссннлЪ цакал;.нкв злтжшшптъ срамъч., скром то горннгЬ /уми за изплящание на Турция онрЬ даваме сега мЪсго, запито имаме много нрнг 
ностьта н .чусавсниоетъТ-''. Топа, дЪто биваме имената сума, мотж!ъ да бжджтъ въодошевенн наиъ маге|)иалъ, а това ще можемъ сгоря 
хладнокръвни Зрители, когато се унижава човЪш огь неггнекк патриотически чуетва, конто нмъ единь отл. блнзкитЪ идущи броене, 
кото достойяств', нашнптъ б.шжень не доказва се налагат», като българска представители да Чденоветк на тукашното окол. учител
лн, че нашата осЪгливоетъ е прТ.тз иканл, пора- откажатъ да гласуватъ въ бюджета за 1902 дружество „Галвитие“ сь писмото сн под», 
ди лонюто отнасяне сьиксъ въ ранната ни въз- год. Румедйския данъкъ, до като Турция не п* отъ м. м. нч замолнватъ да да^юмъ г.и 
расть? Колого но често со бис и нагрубен/ дъ- повърне на България обратно Кърджалийски- цосгь на молбата имь, илирагеиа до нрЪдсг 
тето,'толкова нов» че става бсзчустпснно. по бел- тЬ 150 и Родопскитк 19 села, законно намъ теля на Народното събрат е, въ кото оказь 
срамно и добива илТ.инне да пате ги. II така признати. р дь мЬр< ирия тия, които тръбна дасеузакин
дохожда го въ ччнлнщого пЬчно непоправимо. 11о- Това е длъжности патриотическа на народ- Яь интереса на пародиото-образованис.
каже лн се лук., нь ушницчо, маца по сгр* - но го прМставотслсТбО, ако го мндТ.о за ого*н*с- Ний не сми ьлли н&ето до сега и вь

нЬкое но-го.тЬм » нрт.с!жил» ние, съ мЬрки твенпгЬ интиреен и ла бжгжщето 11р-1;уснТ.||а11пс сц Лр»й не й даваме мвего, н,.Г.дь видь па
на България, да нодигпс едногласно голи въпрось трунанич пь редакцияга ни оть но рани я 
|*|. Народното Събрание и да не гласува то:л риалъ, но обЬщаваме, нь единь огь бдилкнл 
гидтителень за държаната д.чньгь вьмь писка- броеве да длдемь па молбата нмъ мЬсго, .

за това закъсиЪванис иресимъ извинение

лЪмвчТ. вреди вл. Физическо отпошепие. но и ьъ

|

то, ла
иепротиворЬчеши на пЬльта му; ло тия. които сж 
го наказали ще си племагь беля яа главата. Ие- 
вежилТ, майки и бачт. пъзчпз.чунанп отъ стро
го тьла н» закона и п |ДегрТ.канн огь нМ.ои ни та морла.

КоЙТО ОТЬ И(>1. |С 1ЯВНТС.Н1 ТВ прЪНЬ НОДН1-дитнагъ такава I ю-терссующн сс личности, щ 
родиш нрошвъ учи тели и училището, че идн тс- 

раенратпй. Това сж тЬ илодоветЬ огь 
сегашното законоположение.

|ру жос I ВоТО.
Съобщава ни се, че на нькой огь гра к 

ТГ. смЪтоиисчнцн било зацовЬдаио да ВЛСМ 
см 1.1 ма отъ самнтЬ дворове II дамлща сам/ 
нТл.ой оть градски»Ъ служащи, или аги; иш! 
прочЪримъ това нн съобщение, и ако и.и 
цТ.|шо пц: нубкикх ваме имената на смЪтон / 
цитТ., какчо н на ония градски „аги“, кош» 
позволявал ъ да злоуногрЪбнпагь съ гра де; 
имущества.

не Г..ЗН мъиросъ и се засгжпп мжжечи за нсю- 
иого нодържмние. нека лчас, че ъъмь него ще 
со отправян» хиляди благодарности оть грудо- 

Училнщете, к ето е едннъ отъ най важни- любиш» гТ. българи н ще го иоздравятъ сърдсч- 
т1, »акти при вь.1нитанвего и обучението, едва 
съ голГ.ма мжка що може да поправи поне от

|-ава се
I

но за миленпото и з ща звание то на стечесгпея- 
Ного благ-.

.,11 о в о с т 1Г*части огъ извразеииязъ характоръ, понеже до
мът. руши тведнажъ това, което учители ь е 
създал и съ неирЪкъснатъ трудъ н старание I ь 

па много арт.ме. 11 ри тона какчо МБСТ1Шпродължение
виждаме по-юрЬ, мТ.ркнтЬ, ьч нто уцотрКбвяналъ 
домъгь ири извравленнето трЪшкнчЪ ва дЪцата, 

въ разри», съ чии. които се употрЪвилвалъ 
въ училище!". Затова врЪме о да се запрЪти 
боячъ не еамо гъ гчнлищез. , но и вь домл.тъ н 

,1 за да може съ тоя закопъ .;т се

Осветлението, което т. г. се .евсилоаг 
вл, градьгь ни, оть самото град общ. унрч 
ние, нанпслЪдькъ е сьвсЪмь занемарено. м> 
Фенери ие се налнгь никакъ, други пь ■«ж БолЬсТЬТа скяр!атнна вь гря 1Ъ-ъ нн, огъ 

дсш. на л* ти. ее разоространява ».••«■ по-зеш и 1 слЪдь нодупощъ б чзатъ изгасявани н нр. я 
по-веч» . 11а много кжшн. гдЬто има : •бол-ъваиня ' Дали л- ча се нрави огь кмета Т.чша за сь»въ слипа 13.

постигне но скоро гонимата цЪлъ. требва см рота Граив-ия нн лЬкпръ ие с:.мо чо нс е носгапилъ мая. или ла други иЬлн. незна» М1; лиасмъ ( 
бштели е и. оть надл-ЬжингЬ вла-ти, като со на- строга» мЪрка -стража, но даже и табела в Г.чл | гова. че ФЛнеригЪ нзь градъть тръбна в- а

да со налн г ь и издържа н. добрТ., защо го ! 
вснигЬ но гЪхъ разноски со илащатъ а< 
Т.чша, а отъ еъгражданнгЬ ни, на кои го и ц 
ва да свЬгшъ, да но газят ъ до ьолЪнг.

кялплч ь прилично тия, които твранизпратъ мал- нчелавено, какло па пъпкашнитв, така и на пъ- 
кнтТ. дТ.цч. (Нь 1‘у.чи» има случай, гд-Ьто майка- трминиП. врати.

бивала оежжлана отъ 3 4 години тъмни- * Да не с дп-тиигтнквржна „Бронхит.“ вчЪ-
сго скар1алина?! ( жщо е разиростр.лн/ нл и бота е

ченъ затвори за изтезаванпс на рожби гЬ си.)
Но м>'Жо нЪвой да попита; ,.Е че какъ да лЪстьла „Тнфозк“ и «тифозня тцТ.ока“, почти отъ 

постжпкмъ съ дЪцата, когато правятъ пакости?*
Нъ гякъвъ случай, пека ти зядц.жимъ вь Доиълъ

кал. та.
Бюфвтя при градската ни градина нр

нТ.колко деня бнль |>азбнгъ отъ които биде о!
всичколЪ краища ва градъть ни. Като ставаме 
о»злвI. нч тнн не.уб‘-рвми Факти, ламоляваме как-
то санитарната, тъй н ноднцойската власти, да бено доста нЪщ.я. вь числото на които, ши.и
вземал и нлй-строги мЬрки иротнвъ таи зарази- конти, абсснтн н др. Съдържатели му, бил

| лелия бодЪсти, още но-вече, като сега и врЬ- ДИригЬ на 11рнстж1шицмтЪ, конто ще бждагь
дЪцата е вграта. мето е горТ.що—чисто мартенске, бдагоирингству- зя ни на полицейската пласти за зчлнваняегя

ЗаирЬтн лн се. о'..чче, тЬлссното яаказанпе ва за рашространяалнието на номЪнатягЬ би- | ллельо съ нЬществснлтЬ доказателства 
н въ домътъ, то наши'• Ь български чайки и ба- лТ.сш. Пвднупитк, за които вече явоо ивш
щн като см служчтъ изключително съ чова ср-Ьд- Говори Св, като за ноложнгелно вече, чо Со*иЙскнтв зЪсгниди, правени съ цбзь Л>
ство нри въз .зданието на св.ииъ ................  мо- министръ СараФзвъ въ иадвечернето, подписва- , нрокарятъ наноьо нознримтй договори »»
гать се тла дагъ трачка наирЪдъ н ще бж.ждъ , ниего договорите за заробваино на отечеството ; милмониии демагогски засмъ, съ тютюнев»

за няколко часа и со ти пустнсчъ на игра съ 
друтариИз нмъ. Иььъ зиьйно г, че едничкото н1- 

което докарва най г лТ,м..- удоволствие на1Ц0
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кода, еледъ парада си дядо закуска въ зямияя ненадейно пра Тавмкоаъ из- Ораажъ отъ 800 
дворецъ. Цяра държали одивь тосгь за войска- бури конто заеха височината. Подкован»! Два
та; Пеликан Князь В. Ллснсащровичъ за Цяра монгъ съ едввъ ескадроиъ се опита да прясече
всрЬдъ еитуснаннческн викь „Ура!4, следи което пати на бурите, но тЬ първа нападнаха висо-

; 11.аря напил, здравина въ честъ на Черногорсквя чината а откриха много евдеиъ огьнъ. Полков- 
Князъ. СдТ.дъ закуската Императорската двойка ; накъ Дяаионтъ н другари; Ь му се баха до като

всички паднаха убита ааа ранена съ аекзюченяе 
Черногорския Кяязь Никола отложили за- | на четирма. Нрезъ това време остатъка отъ ко-

мвнаваивого си отъ Русевя за няколко дена за- лоната превзе височината. Англичаните зчгу-
! тото били малко норас положени. Князъ Марко, ‘ баха 2 офицери а 20 долна чанове обнтн м '6

които о зачисленъ въ списъците па 12-й Не- ОФШнерв а 27 долни чпнове ранена. Пурите
Явявате ОТЪ Цариградъ отъ 12 тото, чо сер-ся поиц-ь Аядъ повишени въ чянъ Капитани. оставиха 6— 7 душа убити, колоната Повникгонъ 

I" турни бнле ареиговани но случай ирвблв- Въ Парижъ на 10-й тото се извьршнло пристигна и преследва бурите отъ които хвана
анието 15 денк отъ рямл зя на. Двама турски осветяванието статуята на народния представи- 5 души въ пденъ.

— Селяни Вей и .Узунъ Саидъ Ней хедь Водеиъ, който падналъ убити въ 1851 гол.
[ биле арестовани, като ирнналлнжащи на ; На цернмопията нряежтетвувялн председателя 
стурската партии. — Много арменци биле „я реенубликята, Министрите и делеганий отъ 
!,о»ни подъ канвой огъ нровининн гЬ въ Цари- | д1(ъ гь камари и отъ Градския Съвегъ, где го

защого ужъ подържали сношения съ * председателя на Град. Съветъ г. Досое нскалъ
м ■ огнените комитети въ странство. да говори безт. да е бндъ записанъ въ числото

Правителствения вкстиииъ нъ Нетерзбургь яа «♦щналните оратори, но той бндъ прикь- !
.':цавя, че 21 студенти биле арегтованн зя е вати съ ввконете: „Долу наняолизчътъ* „Долу

взимали участие въ демонстрациите нро- | Д„ссс4. Полицейските агеитш съ трудъ можалн Още нрезъ зЬсецъ Юнпн и. г. се открадна-
г; I ермянското Консулство въ Варшава и да пзбявягь Г-нъ Досее отъ враждебната нему \ да коне I; на със мяинна нн Меххедъ Тахвровъ, но 
|Д"Ш| бидо на затиоГъ оть двЬ нсд1и“ ло | публика, която то биля заобнкокп -а, и да го за- Е до инч-ь още не еж заловени разбойниците. Въ-

педъть дома му но околни улици. проснал целя трв зесеца се скита нзъ Делн-Ор-
Ио топ случай ИредсЬдатолн г. Лубе, въ ханъ да ги търси, но напразно! Преля неколко

произнесената отъ него речъ наз.Гль, че всеко дни иу съобщп.гь отч. с. Малз.кнла)ъ нЬкой сн
предприятие на пвзаризмьтъ би прнтърпжо фин- Карзна Осяаиовъ, че конете шу биле нъ Кнлн-
ско, пре II, види бди гелнос гьта на прави теле тото 
и съгласието на рссиубдиканцн |Т>.

Подкупничесио- Имаме положи голнп свТ,-

13 ь, почна сално да раздразня съгражданите 
и не е чудно, ако ио такъкъ начени се но- 
Iгь н узаконягъ, да не бьлзьтъ отъ някого 
юзнатн, как то стана еъ Радосдавовского
вне.

се завърнала въ кряегно е село.

Обща хроника.

II 1ЛНСТИ

ДОПИСКИ.
Д

Господине Редакшо1 е.
,10

I 1вссца.
Въ Буда-Пеща на 10-й того 8(Ю0 работ- 

I! безъ работа направили подиръ пладне де- 
I I ранни нзъ улиците, като хш.рлнлн каманн 
ц.у пасаотТ,. Иолннинта сполучила да ря- 
|а.. гне манифестантите отъ конто имало ра
нг доста; сжщо имало наранени н полицейски
|, пинии ц единь Капитани доста тежко. Много денни. че едно високо ностапимо лице, живущо те си. 
и имало арестовлия. Сега владее тишина. вь странство, е посредника за склкпваниего на 

Въ Вест+ВДИЯ вследствие на сблжскиянне- 
и» два трона имало 5 души убити и 29 тежко | танй р
1сни.

Ка ох н за да гн влезе, трЬбващ да занесе неть 
нанолеояа. Тахнровъ замина за еноаенатото село н 
не е известно още дало ще може да яахйрн коне-

Иреди зЬссч^ь врЬхе сжщо се открадна коня 
на Ст. Жечевъ язъ е. Малджяларъ, но послетнвн 
и не го е зятъреилъ, като е залети, какин бавни 

тнтъ негови дългове. Въ скоро време българ- ралпореж гапнн нракятъ натпгТ. алчнчнетратнвнн 
Рекламацията на Французина ноданикь | Снвте граждани ще ч>ягь разкритието на гь.ш власти. Въ това бндъ убедени отъ факта, че накъ 

г/.-о/, въ 1 Цариградъ била уредена отъ цивил- ( панама, иотиьрдеяя съ докумонгг. | пре и една две годния ху с* биле открашатя 2
[а листа на Султана, като му се отстъпва и Общото мнение е, че мнозина видни липа I коня. и като наиравнлъ чостхчкн ирбдъ нлаетагЬ,

год* екзнлоатацнята на Со пиското при- въ Софчя ще получатъ нари, за да прокарате 1 все се яатквялъ, че конете ще сснахерятъ, обаче 
|нпще иодъ известни условия. контрактите. Около 500,000 лева ще А&датъдя- | и днесъ не сжпзтнренк. Оавчера хт съобщили, че

Четеиъ ВЪ В. „Миръ4: гИзвести.) е на чн- I лс.„ц за подкуиъ. Кзна но голема гума е била едвиа ху плгубсиъ кънь го видЬлн енжиап. ло се
ели те ни, че отъ самото начало на дебатите ; резервирана за едно внеоконостанено лице, но най лото Богдайлий, нпелТ.днин зихинагь н го вахе- 
1.|"ма съ задогъ на монопола върху тютюна, , интересгното е, че не вемчвп ще получатъ бак- рнлъ, но кзньтъ ху бнлъ при после ;ньо нз шханне. 
н п. на стамбоднстите — Д. Потковъ, обяви шншъ отъ защитниците на монопола. Има лича, | На жителнгЬ отъ с. ЛйинъБей, Цонко Пе- 
сюричеекм въ камарата отъ трибуната, че КОИГО не ще получатъ нищо — що бннгъ само ! новъ ху отпращали лва Коня, а на Ангелъ К)р- 

I » нринтелите му ще гласунать за приема- тъпана. Народните представители требва ла си дановъ едввъ конь.
■о па договорите, колко го тежки н да сж гЬх- отворя гь добре очите, кога го им ь поиска гь гла- 
в условна, понеже тона се изисквало огъ сопсге за монопола на тютюна, 
ереси гЬ на отсчесгвот* . а пъкъ гой, г. Нег- 
ъ, винят посгавзлъ тЬлп ингерп-н по-горе
> партийните. Цолиръ тази своя декларация,
•зъ всичкото време на дебатите, които, както 
знае, со продължиха У дни — Д. Негкоиь не

гаваше твърде живо ла се интересува за
> . рвансто на договорите, ььнрекн иезад-иол- 
|-го, коото со съглежд.зше у нЬкои стамбо- 
‘ п гаго г. Саллабашовъ, Т. Гатевъ, Д-ръ

| овг, Д. Папазова, конто не споделяха пп- 
зческнте пориви насвояшсФь. Въ иоглел- 
к иь, вчера на В того, обаче, г. Петковъ «

| | а 1Ъ да прояви своя авторитети на шеф* \
[' шнъ съвс-Ьмь необикновень начини сиремо 
;■ м-ръ на Финансше нь кабинета на Сгам- 
I11*1 — Г. Саллабашевъ.

Последния п. като председатели па Флнан.
| 'Иа винаги е гласували противи ||рнгмянею 

е творите, а нъ заседанието отъ вчера гла- 
| п., въирЬвц командата на Петкова н Геяа- 
' |. нро 1ш:ь отпечатването на дър'ж. разноски 
■ |.з на м-ръ СараФовт. Това докарало до из- 
1 сине шефи Свирчя, и когато веднага еледъ 

се дало отдихъ—Д. Петкови аногтрефнрллъ 
1 бюфета Саллабашеиа съ думите .Ти отъ 

|-и станали адвокатинъ на няродннцоте“,
.."сто |Ц1Слелни:| отговорили „оть тогава, оть 
ю тн стана адшиаппп. на банките“ и пи тя

монопол?. 11а услугата му е обе-заема съ
м гднонъ лева, оть конто да сс нла-

Въ с. Хаеърлхкъ ночтн цблото лЬто дори н 
до сега все продължавате да ставате кражби на 

| едъръ добргькь, но и до днесъ още не 
Съобжаватъ МИ ОТЪ Сожия. че демократи ниге ннто едввъ разбойннкъ.

Л прпгреснсти биле взели решение да се ра-

гПалкаигкп внети“. зало-

На кжде ще нн изкара това положение, не 
етрурн сегашната камара, еледъ като 6а да гъ лннаяъ! Слушане отъ хяого хЬста, че когато на- 
вотираьи •/,, отъ бюджета за илушата 902 год. нредъ Каравеловъ е билъ накъ пр|1лвдеитъ хнииетръ 
ионежа записаните т. с. подкупени гЬ досега разбойнициг1. еж върлували най-евобп шо, 
дипугагн да гласува 1Ъ за монопола биле достиг
нали до 65 человека . . . Пусти нахалници, тЬ 
мислите въ действителност!., че „каналииIе“ ще 
бждъдъ като стадо овце та ги водя г е са 1его

какте и
днесь.

18 Ноехнрнй 1901 г. е. Касъиъ кьой

Земледкдецъ.
■ ! поискате . . . минаха со те вречена и ще се

срещните на изборите па щс докажимъ где 
всекиму е местото . . .

Миналия понеделник* и.» 10 того въ Ця- 
риградъ се открила Българската Народна Бол
ница, които що почне да пре .|.з болни отъ 25 
того. Официалното осветен.:? •с>.|иицл га ще стане

/'-на I '^пкпш/т 
пи н. „Добщ/лжатиф“—Т^кл.

Почитавший Господине,
По новодъ поместеното въ брой 14 на реда- 

следъ празднн :нте. ктирания огь Вагь вестникъ „Добруджанецъ“, ан-
Височайша награда. Ногопо Императорско трефнлс нодъ надолокъ „Накъ ла пощенските съ- 

Бсличсствс и.-орусцрскнн Гоено 'арь Импорт, гори общения на града Добрнчъ4, ихахъ чести да Ви 
Нчкогай 11-и е благонолнлъ да нягралп Иегоно унеюхн. че ла недостатъка на яаркв огь но 1 ст. 
Нисшо Преосвещенство Митрополита Гснрасси какт» <'гаицанта така и Главната Дирекция ни Но
са о/ч1.1ннто«ъ прът ла носение нз кюбукд. Гь щнте. Телеграфите н Тслефоинг!;, не е иричпьата. 
тона ш соко отлично беше се сноюбилъ и бля- тъй като съ тия хатернали разполага Главното Бнр- 
жеино иочившия Антимъ Ккзархъ Бъцарски и качество, на пето б вреие бЬ нанохнено да се 
Мнгронолигь НидннскиП. Вчера се яви въ ми- доставнгь такива, 
трополннга спсниал нъ 11ра1еникъ оп. II. Царско
Височество, който поднесе високото отличие на и Барна, пощ. съобщения. Дисекцията на Пощите,

. чо, като себонлъ да не изгуби ремонетоги | Ц. Пнсокоиреосвещеш-гво.
(•ржавенъ МД.ЖД-, заночвува просто и чие го Учнмъ се, че съ с*шо го високо отличме, да установи такъвъ. нъ по иедостатъкъ на кре-
•зпсува по най-хамалски начини г. Саллаба- . огъ Негово Нсличегтво Императори николяй II, дигь не е иотла дч го реализира, обаче сега, вслед- 

вь 11р||сЖ1ствисго на повече отъ 40—50 : се е сиодобплъ н Негово Бисокоцре1'Свещсиство ствпе. нивото ралнисаине ла вървежа па треновег!;
В'роднп представители. 1ъгмо когато но- Св. Барнснскн и реслаьски Мнтроиолнтъ Г. Г. | хежлу Гпфия и Варна, тя ще из а тая възхожеость.
гопа работата |цела да дойде до ранна | Спмеонъ. Нашите синовни чпсиияплипя, на удо- ! Прнехете г. Редакторе уверението въ отлич-

1‘лва, и; иежтетвуьпцизе отвели рагярснии I стоньшпте с» съ високото царско внимание два- аото зя къзъ Вясъ початанве.
;на права и възнреивсттували па ио-на- 
1.Ш1ЮТ0 ра1внгие на скандала. Казвали че |
1'1'ъ инцидентите на носле що време г. Сал- 
.''Шсвъ съ некоп св и првятелп, напущллъ 
пчателно наитнята, н.з която Петкови е шсфь,
'(•и Генадиеви н.зй водното лице4.

Отъ Петерсбургъ явявал ъ, че Кслпю я 
Престолонаследници Мнхзилъ Алексанлро- 

||’- со завърнали. По случай ■менпа денъ 
кератора Николай станало големи паради, н.з 
ОТО I

Отпосятелно хо ежедневното зежду Добричь

Телеграфите и ТолефонпгЬ от 1анна е взало проекти

>л.

гр. Добрнчъ, 29 Ноехврвй 1901 гол.
Нача.1. на Станцията: Ст. Баснлевъ 

Ь. р.) Накъ голи обещания отъ досегашнпте

ма заслужели на цьрсвата и парола, иерярер.
^Пастирски 1.мп4.

Щедъръ подаръиъ. Негово Сия1елство 
Князъ Александри Богорщн, бивши Генерали дехогози ще кажезъ ние.
Губернатори на Неточна Гучелия, е подарили • __________
10,000 зт. лева на Кот.юнските Градски Църкви,
въ ияматъ на покойната му съпруга Княгиня ЗвМДвД^ДЧеСКИ СйуГИ ВЪ Добруджа 
Асмясия Богорвдн.

Отъ Дондонъ хвяватъ. че Лордъ Кячснеръ
тслегляФира оть Претория: „Авангарда па ко- щзхмо да се новървемь кьмъ въпроса зя слу- 

нрнс&тствувала Черногорския Князъ Ни- ( лоната на Цолковвнкъ Днамонтъ биде наиадната

са

Бь миналия брой на вестника ний се обема

тате въ Добруджа. Но тоя новодъ най печатаме
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На да се осветлите тип почитаеми власти ! Ей тамъ вь Средиземно море* ... (!?) — Е, лк 
върху положението на въпроса за слугите въ бсзннй читатели),' нзвинйге за малко... Н-, 

Има две злини, огь които най-много стра- | Добруджа, мякаръ отчасти, ний прилагаме тукъ този момент». виждате ‘ли Кипри, Цейлонь и др.;
да Добруджа и добруджанското земледЬлие: не- I сведения, какго за нашето стопанствсно поло- Пъдете така добри и си от говорете югасъ сащ
маннего на вода и слуги. По ако първото е от- жение. така и на онова на следуюикто: 1 че I на вьириса: какво прьдствденне що нмать 
странило сь номощь1а на двама хора и едиъъ вито единъ он нашите стопани не могагъ да рата за средиземноморското крайбрежие, о-щ 
добигъкъ, то втория недоот.тгькь нс се навак- съществуват» сретиьп безь двама слуги поето- ! Цейлонь и д ., когато не съ виждаш карта I, 
••на гага лесно. Добрите и способите слуги не винв и нЬколко временни. 2) че сь изгоивание- не ю он, четвърт» вЬкь ? Да осгавнмъ тост*, и 
се намир -з ьнито 10 , пито ГтОО^м. нодъ земята. то на слугите, но снабдели съ редовни иаснор видими спа, какво гои .рд топ, за лашятЬ н|,( 

Причината на таи липса хе крие въ ха- ти почти всичките бежанци отъ войската) ний | дЬди въ Кирова. 
ракгерннтГ. особености на нашата Добруджа, а се лишаваме абеолюгио отъ нсичкнге си слуги,
именно: нъ евтенилта на земята, работник до- | 3) че тия слуги жиаТ.яп. V нает, но 3, 5 и 8 1

тукъ споменатата молба отправена до т-на Нз|ь- 
ноигкин I >кр. Управител!..

. Целата сказка не се сьсюешо огь ни-друго, освеит, едно банално описание за жив, , 
бигъкъ и общото ползукаиие па пасбищата, години, като свързаха вече земанкн давайки съ на дивака, малко поезия отъ впечатленията ц
които условия, вкуномъ взети, лаватъ иа всеки околното население съ средствата отъ сиесте- 1 туристите върху съвременните диваци въ ти
сиромахъ голЬмн лесиотии да застане бързо на нигЬ си нари и храна, казо се и прежениха ннтТ. колибки, кота са. дерели съ иожъ од
| .(бегасни крака и. нсрТ.дко да замине но бла- (единия огь гТ\ъ има жена и три деца) ...

Лесно е, следователно, да си ьрЬд>-тивимъ
сость некон мечка и /аН ассотрИ. Всичко т<щ 
е бвло достатъчно да н|>оизведе голема сев :»

Особен но се поддържа тая лииса отъ слуги оная картина на истинско разрушение конто ще пия, какго на публика! л, така и на самин ск.ц. 
огь систематичното изс-елвание на мюсюлманите, | претърпян, тия бедни емигранти, на които едяич- I чикъ - читател * 
които нъ голема стенеш удовлет воривзха иуж- ката вина се състои въ това, че съ дошли въ 
дите отъ слуги вь Добруджа. Има села, коизо една страна, конто, ако и измъчвана 
диесъ за днесъ ие могъгъ вече да се сдобиягь сгоннии и нснрикъснаги изселвания, не знае до-

госъетоиивсто 1-и свояI е башни господари.

Тдквосъ едно разглеждаиис, обаче, на е 
отъ но- ! комическата еволюция, може да бъде у го « 

само на г. Г1. А. и нему подобни мислители: н< 
стагъчно цената на имиграцията, толкова по- то го не съдържа никакво научно досчовнсчли 

нъ които лезна за останали^, на дире държави.
Особенно ще е, обаче интересно положе

нието на с. Харманлъкъ, ако следъ екстериира-
ниего на всичките му слуги, стопаните му т | дня постепенно е* се заменили съ бронзоьи. 
гагроге ще бъдЪгь изгонени да рабошш» една 
седмина на пътищата, -Ч километра далечъ отъ 

Нъ такова именно ноложенио се намира селото, какго ежедневно п сь непрекъснати 
днесъ с. Харманлъкъ. Преди 3-4 гониш още нре пип ания същите административни 
почти турско, това село нема вече пито единь

по никакъв). илчинъ сь слуги отъ мюсюлманско 
произхождение. Такива съ селага, 
липсва мюсдюманския сломен гь, понеже турчи
нът», па и никой друга, не отива да слугува вь 
една среда, чужда за него н но нзикъ, и но 
националности и, напоконъ, н но религиозни ве-

- далечъ е огь вещната.
Той каза, че културата се е превеела оп 

Азая вь Европа: че иървобатнвте каменни 0| а

носле съ железни. Обаче, главното нещо—фи 
соФНята на въироеа, тон не каза именно : /(*.*овяния.
'•11 и.' пп кнкна ,-е « нралала шиш култура ^ < .

власти лекмпивмкоп) иа нОннпчь чрзкйин гь <)рут; к- я 
настояват ь, понеже Пчеларовскня селско-общин- * «ь ге 
ски вуриеръ нв е отбележилъ нротинъ нашето
съгласие вч, списъка и а нъ I но но ви и ни чя ря I е въ ) жичка тона, кикчи айщжшннии итнчшгнин ту * 
натура;—каква олелия и какъвъ ревь на глад-

янски народности. По и тукъ селото, какго н мия и жеднин добнтъкъ, останали б зъ мъжеки- .Съ иоявнванне на частната собственост'*
всичките други малонаселенш села вь Добруджа, те си иритежателн.... —ваза той, .человечествого е направило гилеча
се натъква на една голема и непобедима иречка; : Уверени, че ратнореждаиието за изпъжда- крачка въ прогреса н паралелно съ туй о «
и българския момъкъ, не огнва да слугува вь шито на нашите трудолюбиви, безнречни и I развиваль и учегвеннй кръгозор!» на индивид/ 
едно село безь кръчма, безь сборища и безъ | лос>опни слуги ще се признае отъ всека гледна ма“—Може ли ня казан г-нъ II. А., огь кдл1 
момински геденки. точка, като вредна отъ самите административни се е вземала идеята за .частнатасобственост!,'

Оп. всички това става явно, до колко е пласт, че съ тя начпнь на ||| еследнаннети на | иь главата на човека и какъ се е разпял, уч 
нлженъ н сжщественъ въпроса за слугите нъ едно зло ще се получи едно зло миого но големо, | сгвсннй кржгозоръ на вндивввума ?—А. /тги я, 
Добруджа, и до колко о ноставснь той деликят- какго нъ економнческо. така н въ всЬко друго Гои каза, че чаегнага собсгвеноси. се нинпяш 
но вь мадонасслснще села вь Добруджа. Н на- отношение, молимь иап-нокорно г. Варненския всдт.дстние разделението иа труда. Ноиъкъоп 
негина. много зле бехмн патили пий, добруд- Окр. ^ пранитель дн вземе добрата иншиатива гдЬ лн се е взели и това разделяние на труд» 
жанекте селски ступани, съ големи мд.кн бьх- за сниранием) на злото на вр1нн, особенно вт. — Преди да има общесгвгнно раздел^тше и 
ме носили тежестьга на ,1обру джан«ч;ия земле- нчдвечериего иа зимата, най-неумолимата и най- труда, Т])ебиа да е имало спестено време, коп 
делень, ако славата на елугонрвемателнинага изнскателнагд чаен. ОТЪ годинагя. Само но себе значи, «»,г - ,-,кщетувало «адвшпю ИВертлегтп 
,Добруджа не б4шс привлекла у наеь ирииждь- , си се разш1ра обаче, че на драго сърдце ще •*" жптьчт*. Преди да се появи, прочее, иден и 
ннето на романци, русей н българи огъ турско, дьржнмь иапштЬ слуги на расиоложевиего на за частната собсгвенность, тупова ->а к 
конто, оставили своите 01ечеетва, но причина правосъдието н на съогвегсгвеняте адмнннегра- ствцна.»а тикана, пл-ощо, <а цжлото кчмрпиешч 
на разпи неволи, не биха се притекли намъ на тивнн власти, ако има иа гърба си нЬкое к..- | чмка чощптно. Преди да се развие индивиди 
помощ ь за да делятъ еъ наеь неудобствата на ; вършено и наказуемо престъпление било туьъ, лизмътъ, требва кому ние гичеевнте обществжд! 
добруджанското сгуиапетпувамас. Особенно сис- било въ оставеною имъ отечество. ' се намирали вь извести економ .чесьн отноня

(.‘легнагь подписите на жителите огь <. иин но между си, ьоето значи, трайна ла ч
ни.кин [ ц.1лиън1* пи иронлюОишелн

1>. I*. Не.ма сьмпЬние, че искяниего нает- 1 >рул*. Е .'ономнческите отношения съ иъсиръ.,1 
папате да нмь се оставягъ слугигЬ свободна еь политическите и идейни гь. С-Ьдов.чтелне, .1 
но гредъ гоишага н. главно, на надвечернето гребна огь шека една страна да се зачекнагь 
на зимата, когато всичкия многочИсленъ доби-

уггньршеисшнуна.е« . а; какг «ък ч ииу I
зинали чт, н/ншзнчлишнлчнй начпнь, и наа-ног.,-хмн>сн>лманинь и се съ< гои изключително огь

Христине, на кои го нуждата отъ слуги не ло
же да бъде удовлетворена освенъ отъ хриеги-

,

чели но качеството си юзи иришель еле.мпиь, 
следъ като почваха ла прииждам, и немци. , Харманлъкъ. 
чрезъ Г,,мания отъ 1'уссин) кошо <ъ истински 

образцови ступано и книго коегвуиагъ толкова 
скъпо на Нуссни и 1’омпная.

Туй бдапонрняпм за нашето селско пи та систематически да се дойде до истината: си
пането цодоженис, кое го ни дава снерг, я за 
воденяето на па мин I. стопанства, днесъ обаче

твкъ се Намира но яс.иие и въ оборите, требва 
Да бъдо безь друго удовлетворено. При

■||.мич<скйй фякт оръ — лостъгь, който е глас наял 
чслсветссзвото далечъ, дал< чъ въ прогреса . .. 

Е го защо, | -нъ II. А.. Ний требваше п 
щоегвената безопасгность съ необходим •, и квй определите и< -малко време за заучаваиие наар 
безъ да закачимь добрите и полезните елементи, 
ще посочим ь иа мьрмие, които е необходим'.

всичко
това обаче радикални мерки за заназванио обсе застрашава огь едно неочаквано зло, което 

е нлодъ ва едно очевидно недоразумение н което 
за жалост!., иде оть самвт!л власти, викани да хиоло1 пческите раеконкн, где, ьо!а н отъ коп 

еъ егавали. Не мислете, прочее, че когато :п 
показахте снимки отъ разнте оръдия на три и 
периода, съ това ни определихте какво е бил 
семейното устройство, какви роднински свръ< I 
и религиозни обрядн еъ съществували и запи 
после съ се изменили.

Ако си предегавимъ за минута, че епоха и 
държа една сказда огъ г. вь кояю живеемъ е преминала въ архввата н:

II, Аганасовь но темата .първвтЬ човеци въ Ев- геологическите пластове, и модерниIе оръ/,.' 
честеит. трудь в неуморна р»бота. 11 на место ропа*. Ьезъ да се виу.цамь въ де1адносгн, ще на производството бъдатъ открити нрезъ архт 
да тър'-нтъ пресгънниниге изъ технит е нсп:н- се помъча по-кратко да определя нег по го

улеснянагь нашия помииъкъ. ('трестиат, пови
ди мому, оп. неколко дребни кражби и обнрчета, да предприеме админвегративиага 'вда м., за 
станали нрезъ последно врелю и толкова свой- 1 ирМотварниио на вс-еко зло. 
отвени на всичките времена, народи и държави. , 
пашите адманш гратявии власти въ стремле
нието си да нр:.лупредятъ той родъ нрестънле- 
мия съ изнустнали отъ нредъ вндъ, че гоя родъ ; 
престъпления съ присъщи не иа селага н сел- 
1!.ого население на Добруджага, нр1лдядсни на
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где- логическите разкопки на нашите заместници, е 
приюти, г. е. изъ предградията, кръчмите днще но гои важенъ вьпросъ. Аа рит 'рическнг1л отъ литературните (сганки, те щехадазнан:т 

н публичните домове, гдето те прекарвате му качества не.ма да говоря, защото мъчно е да ( че машинното производство, се принася и 
свободното си време, тия същите власти, безъ , се онрмеягъ. когато си преде гавимъ, че целъ Евроиа въ Китай, Ннонпя и ир.,—съ една дуя» 
съмнение сь добро намерение, днесъ носегатъ часъ съ увиснала глава надъ масата бъбрЬше иринасв» нелого земно кълбо. Но защо е с 
върху свободата на тип притаи елементи, които нещо писано на нЬколко бели коли. 4а Фирма 
гакто н невчките емигранти па белия светъ 
поенгъ съ себе си единъ голТ.лгь занаеъ огъ

СКИ

пале това така? Кои съ причините V—Наве| 
на стената и една геог])аФач( - I щЬха да си ги обиснятъ съ езика на г нъ И

ска карта на двете иолушария оть земното кълбо, А.: .4атова свндетелствунагъ останките!* .
енергия, трудъ в наиредъкъ, като искк'гь да ги която на иукъ, въ още но-голе.мо критическо но- Ьакъ щеха да си обиснятъ обшсственний стр-я1
препратят., безъ да се извършили ни най-мал- дожеине нос1авяше нашия ораторъ, когато ста- ;ойто се състои отъ две класи и антагонишъп
кого нресгънленпе, въ вътрешността на кна- ' пипе нужда да посочи на картата, кон страни ! между техъ? Какъ щеха да определят, раз мг

именно, оть Европа съ населявали пърлит е чо- ! гието ча яскусгвага, социалната психика и п|-'
веця, къде съ жинеяли н<» културните, оть кои ! — НавЬрно. пакт. еъ езика на г-нъ Петко: -Е
европейски народи е била подизега тъзн куд- 1 госпо.тя, не разбирате ли, че има открити д;«жг
тура, та иродьлжава и до днесъ чазиитиего < и, ! пели Фабрики въ некогашний Ию-Норкъ и сум*
той се опасяваше да се повдигне, каго че ли вкялк нелиегн отъ Фауната и Флората, която евг

I се страхуваше да му не истине местото: а про- 1 детелегвуватъ за тогавашната висока култу[)
сго, иока|ван1е съ едно Занияванио на глап.чга и цивнлизацнн“! . ..
си: „Ей гамь иокрайОрЪжиего на Средиземно II иоследкиге му думи беха: .това е коеЯ
море“... . „Медьта со открила ма «ктровъ Кянръ. може да се каже за нредъ историческата 1

• '
имаше закачени

жесгвото и каго ни лишава гъ но тоя начин ь 
отъ най съшествевня Фякторъ на нашето сто
панство на праш на нам ламата зима я вт. 
единъ момент» когато не.ма.че никаква възмож
ност). да си набавимь огъ невидедо съ новя 
слуги безъ време*)

*> Тука. оОикноисиио услатопп-то на слугите стана 
само 1 Ил п.4.1 и ма годината: на Г«*|1Гьовъ дрнь XI й Лир.) 
■ и« ДимитроиЕ-день -♦» Д иктимирий/.


