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^Л^чклнфк' «•«* м .1Ш и» 
р(,шепне |о ма Г^1С1Ш1и и сел км! I» 
« >ра и.* к»|ммиди порта ви Д|И1^ш- 
ка окодмм

•„МЦ КоНЮ 4'Лр.1|1 Ь ДН1 о Н.Лр»1 1^:' 1п ." Ц|И

. ьНтАци1.» ма Г* нд' дрЖ'»
ОрНеХМе ЛМ ИлНрлОН .*Ъ ЮВЛ Чр\аК ГЬД- 
длваяею ма едвик шчсни ор1анк. пар
ния бром от*. к»шм |***лм»*имг ма на
шия ЧИГаВНЦК ».Ь|М

В. .Дн.'^ V . К ШСЦ1

г/'""/'" 1* А Г<*< ». /.'*»/
11р1»Л'К Нр-*У|еН.4В4

« пада. яла е пила много л.чтру 1*т*-лиа 
мясмеммостъта. об|-л.л ию-то. м.дк\вл- 
и*-III, или критикуването на нЬком кк- 
ирось ип> в4мм*ст*сим«1 или молиш о-- 
еко лпачеии •* < л;«I. и> чр^л. (• л.л||| 
ГЪбрВИНМ. I оЯ рг.П, I I ИЛ йля,11пк»14 
мнение г ниши.шЪнш: им. < мн'|]щ.шк съ 
условията и ирнг|и*1 |,т». ма изтегната 
иь уекв Крим-го-тву нането нл ни. уо-нно- 
ОТКТ» И 4*1.ооЩН 1е .11104*1 к I н. Дмг. ь м \* 
6ли1Н4нтЬ1.1 на чтгкнмята •••« нара яка 
главни по т|ш 11П.1*оба: чр.• л. т-чош, 
ш-шини и < обрамия вникни 1> тото 
и да сл» общи тни I }>и гнт она I I. и 
стнжеиис ц1.д|ла. гЬ нанк мр1ие; л..лм- 
нвтъ ом. 1-1‘Гм ги едно 1-Л.1Ц гти1 и» |1.4- 
ЛЛМЧМе. клип. и.» гноят тиалипм-м. и 
поггн,К11оггь. така и по < иоита нну ши- 
Тчлнонк и ялрллнтелностк. ОгнФиь тона. 
печата е нормалния, пешцинН. формал
ния. а митингите крайния начинь на 
|шз*скианве. критикуване. км-ками. и 
Пллаглннг.

Гора.1И голямата ла!ру литслноги. 
а лната последни гногпоа. нгиолмож- 
•СТШ и 111ЧЪ1гтгктггнгиност»»та на 

|манит1'. въароги. чр+и. |+.м, <а иам1- 
§111. публично оогл,л,лаю и ралр1лнг* 
Я:е: на наП |1.н,!., ла инИгнаиото на
Н!.КОЙ ДОIIIТ. ИНЦИ..44111., ТТ.Й ОЙНКИО-

Я> нъ, огобгно при гр1иий начин*, ми- 
Я:нг11т1'.. пр-Ьдиочята < <■ нгичко тона ла 
мана чрг.м. пачата.

Като чдгнонг на една и.рл,лнл. вн- 
Я рггиг1. на конто гл, пнакно . чл.но- 
ш.нни ла ВГ+.КИ нгкреигн ь добро;к>-..
Щть. НОМОНСГМТ. 1.1 ЙЛ.1ГУП, IIлг|И.IIII |'.ч
»-Д нрйп Л.ПЛП1И, г 1л гкрьгщ.м и рл.и !.. 
т Ьдь н1.рш а I а ом. наруио ннн на об- 
Дч тнгно-Цо.111 I Л ИТ1.11Л Морл.|Ъ. III I, IIII-

влагтвуюищта гкт.рнгнл I.. л тиня:
МОЖГУ1Т, ла П оЦМТ. Х1ЛЛ|1111р1.ННН

■кть задкулигинтл на ар. гргг1п:о ц>. 
|КП.,.т|ггЬ: ИГ.МО.КГМ ь

V МЬГТМОТО
и ;|# «ЧЛ1-

I < I &*лмн|* V
I ю 1Ци11р)Ь и шдкв.1ма .илмич* * г л * >|»* .р.*. * .

I \ ‘,4 И«*М ВГ1«\ ШЬЦ *. Д.1 *и аГ)Ц|^
I*

*Па ММНЛ.1И11. и.',,.у».. МО и» 4 гггимно на к но рог ,1 нт% Л1 кл.о .1 
като що ра и.ина и] шии и а 
мата аартая. о*-аь о- ло а 
иолмякъ и ма т1.м» | а.,, о.ю и 
илр1И.»лог|| о. и.* мЬн... 
мо ото чри.1 ллиалип п .то»к-, 
г имкми Щ.

К1«рн.
л-.рол 

I» ^Л*‘ вро 
МЙ .4.11

|.Цг ..ю .., га-
каю

■V
и.» лар| ло.|о • мор ами е, при. м у .ааомм 
ир* .Лм.и. ли! и* иа ии\ ми Шмьа|М1иа 
11наьл*о но оп. м-^л ма проми л.дмею
Га оо. . » 1.шаом* мо|.аюриу >п. на аем- 
л. .ьлця1ь, чрЬам сиирашм мгиьдммгеД-
нн I I. ЛМ< 1.1М1 ДО 1 мду М1ММ ОКЮММрММ, 
у |. ираоо мооле, ..аТгли I и да мо-
ха.14» да ола..1а4 и гс^м«п..1рк |>мрху дам-
*ма«гк «
мимитк. но ггкмп Iяранм1Ь дммаумма а
40 1.114,4. им Я МММ1И 44 144* Й11Л1 I I. 14 4'в
14р41.1а1>41 ь и> 1 . кюммрма. Цмгдмдмаю >а-
ил 40 0. 1.р УН1« 1 НО 144 I 0 44,4 ) .14К040040 Н4_‘Ч4' 
нр1.1.Ю4.1 ■ииг, мля ио ирино К4.»4ио. юа 

,44.0111. М4ДИ..4. ог .4К044«1Да1ГДИ1 1> 4 .К
4К Ш1 1-4 110 401 041 Ь ил 4ГМДГ I 1.ЛЦМ I й,
14 ь уидмроь И4 м.рюи14а1Ь, ако и даа- 
4.4 им рлчIори 44 -к чдгмомг наедно 
а ,-> 4x40 10 Ььдгарско 1оии№т1М а ед-
41,11.1441, 4ЛИ Ц0444'Ч4* М.1Л14|Л1 Ь 4‘Л (.Д4 4* У1М I I,
.. дьр.каини далкдиа. «»оаче радтавдамь
Но оо. ю;1 Ц-.Н1 141-ИНо ЮЛ ...11,0111.. ИлЛН 
44 144 440 . 04- 41.Г ,| |Г 4 К.ЩЙ I 1. И I Нр4 ОВ-

144* >■ л **1 оод и. I, ще ..и4 у ой 1 ь. кои ио 
1, ■*«*, кои ио малко ш». ипо, и че им

.ячуо л |. |*вр4иелли ..л и*1а 
и бгл1.1К1И н 011.14. : -м , и ля* гч.иря ма

,ОП. {Д*т» СМ 4>4к ,ли па 14 ли .14р*ви 
.лнл!к иуо ткило . 
лРлам. 11. и.41. оная ао.шт ио :,4 гоЬрл

\ЛХ

ирянцннигк. ни конто гл. гидкома опни
ла ючо.

Ни мода 4- гт.1 к*о у нт1ч..
441. шн-лТ. |н1. оркмо. да г*- и яма».414. 
органи 4'ДИИ от». 4ру 1И 11о .40-.4Ю,-.г».,«. ", 
.само, юли-дни. .мкршгино н4-лаал-

41, ,,1.4 О

гими- и т. н.. а кр.иио кр4..1\рнн н
4>}Л .4. 1.Н1.рно-нни б.цодо <»,.ци: 1.п.л,.4

N41 4-е ТЬр< И1К. ра ••• лр.4 «■*•, и 01К 
дойни читатели. И..4«ия ка.м. лл го.Н.

мо

ма Гордог-ть Н4 иоди:мчггко1о иЬ< 14411 4- 
НИГ. И4‘Ка н 1.4Ц»' но оНрД.дЬл Н1Ц 14.11- 
Ю-14-1Н4-1М. ц|..|1.Г 1. '• ■ >44 10'.- ,|о |о.| Т.Ма 14
ча< ть 4,11. на.л лгнл.1 о му »л-ои ш -
14 1 41 1444 1 >| I. Г III..КИЛ .10 ,1011 .,р14. л Ьд .а
еднакви гг^итав; раконо.ш ю 01 ь 
еднакви »..чи..ч: 
г .ни .ил УО-. ..нампо нм чоу-.
*. «я. А н и подол. ою- нор1.1. 1л мра 
но 1 о на 4-л,щ|*4-ти\ чаю- иа н. -,1-- р.» > 
аелмеяь . като • • у,».*> н. коию о-- ли,, 

л б.ндг пр. Л4-Д041'. I. аи муасда|1. « и
1.-рг1-и| К и., . > 4,.,4.1и ,.о 1,о .-.0 ,1.1
и ш. ширу.км Да го . I кАмява и . ..рл.я 
и4» П-Т1-НН4 нл 4-Л.Г..1И-Н111.11; 141.111041,
конто ..1л.11к шч илга ч.-ри.. Кан. 
Щг хава 41 ио « и! 1кдкумио, и 
рл.но ло|,.о- нл ония лршщиаи 1л а4 . ди- 
члгь на лиамето ::;» нар .Ил1- 

м. кодто нмгнн. принципи!-. р.(л. |..,
III, ПОЧТИ ЯГК.1Ц04М годно, и Кг! НО Го пл- 

4 ГЛ4-1Щ1- 141. гноят 1.бшег1НеИНО 110.111 - 
ТЙКо-1‘КоНо\111 Ч1Ч-К41 О' ро.1. I 44КО 1Ц*||

«Доорудяхангць", щ#* бл»де нг гами 
проводник ь ни едно тииш-н-гио 1еч»-- 
ИП4'. но и илраантель. нр1:детлиитг.и, ..д 
поли I и-ич коти ски на ние отк к«м-то е

т,г мл.могие го.и » 14.4 нраияIелгIно|о, да 
я 1 ьо1дп г 1,4р441 !, и, р4‘гин. »■ яонияде- 

1 ,11 1.4. I». I о..| 110,1»г 14-404 140.44, ГЛНакЬНЬ
лнлуи-нлнль що мллоле шгн я вгма

НоД»Л„ОЯ »-е М1 ДК

.1 - II. 1.11, ■

. -.у - «40. 4 1. х..!!.!!,»!' .О .ЮКрЛЦП.иа 4-

ириродю налар на
НоКД, 44 Но.и.р1.144 414 1 орНКО 1и, .14

Пряво 4»’л4 Ь 1 4ИИа ИримКрК. .4 ЛА «'*“ » Нб- 
рн 1.4 1,ил и». 1.1.1 шашарма: 1 крювоца 
«1,. има да

140

коира ио исик шип-ш-нь 
ли к I,. .. ..4 алт .идола Г. '.цч.н ва; тмч-1.1 4-41 II

|М 1» Г.14И-1.1К Пр+.Д |. 1104 1.Г.1 П .11 I I. 11.1
Г11111иг1г управници да 
- жуш-ль гл:*имI . \. оев1»ит. тон.ч. 
виор.ч.1ли'1ающиг! оо м-ловия. нт, |-иц- 

«• поотаю-нк миIIIилн кл.ть, ни пала

ча ин -
ало «и. * 4.1.лиеоиия Прие- 

к‘. и вкль 
V,*! и »’.С -У«в

И" . 1*
I чар

1а>»Ь У 1.404 441. 1 0,11.10 114
оонованве ч I. -кл. 
оI к 1ра I. ханокою гл» хоиронлмодгтни. но- 
гочнл нл арапина да оекне*лира 1*оич- 
клпа и\ ■ 1.Д.Г.4 рама но хамоаря храна, 
и<> оцт.мка к.ил лю иавокагеля оирЬде- 
.1 и и!. 4 1.1 аах-и•- п» длкгкника и ти ио

НП НОГП1П1.1 I I.
;.. I.е

■ 4'

|Ъ да ммь дадомт. 4-дно раляонх-шю. 
)а да <>л» М.Т1.. щя иотл йшит!., дт-то- 

ча по широка ер-Ьда, ла да 1:1,1- 
|Я1Ь ойщ|, иоторогк И ||рНИД|-К.К1К 
■маиието па оная иотиш-ки дкржпв* 
ш, ш.рху поча-шия илгд-ЬдI. на оня

1.1:1 ц(.на, какваIо минава вь к-лото;
I Лил 1ЮГ 4 441ГНК Н 1Л|рО04. Нр!.ДЦ ОЩе Д4

екелигЬ 1мк1чикк Парна• ,1. о 11» рн г н

;
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Всесв*тското положени* 

на реколтата.
•м-гама само сихрана. търговепа

храна (г данта кило има » врявиI. ( радиоскиг!. които е шатт на гждеб. 
обееиечемие иа Ц+..1И11 и--къ. тля арм.-таш. «а ««сь в др ланм»т» на

държавата дава на. случаи първен
ство да събере своето

II тапа *ан?’> г<*

постния им лева ма едноьдмскапмя
явло 
а да Оти с-ипбигявятж КчвТи » ни *>-♦;«м> лена 

които < 'а тебния
налага секвестри .*а гумата 
на Г2<> кида храна, 
пристан»., или нрилаиа на вааа-и,.

ИТ. в#ЙИ МОМ^ЩввШС. 4 ако
1.1. н!1 | «И !.

маса т*-„и*г|М1 «г 
и »*е. ч«* пр-• •«•чимни труда 
.м-ц*. врЪзи ияги.яахиг» е-х-имиг
на. щ«* бал* сля*».

ИН.1 И оти т<-яиди 1 п*ди
: нани•.-кисел ри сам * гържяяата се иолдука. 

К»‘*ТО може още «>тъ сега
СК«ИТ4 ЧГрвСвИ ДИ«*М »•*.
страда дима.» т* да н-йма «ти 
ра«»>>т». пдв рлеврзввя 
нрягзъи. а к«*ато иди-кдтсдъ ги пря- 

седата. Кметския II
КЪ д» И МП. В4П'ИЧМ ЧгрВСИИЯ -'-ИрОИ-

«*♦ кви«- г враге* 
сега. като ст«и I ъй въ-

иряиаси
странят»; <-а несъгласни 
гр. ГАЛ.) <*Д- пристани 
назначи да иааачи «• *•■»»<.*н».$*« 
така поставена 120 кида храна ноти 
запори на 2** юлий ••» врФпмложими, 
ще стпя непокътната до I октомвриа. 
на които н-кма ни тона нрЪче дд биде 
никой стояанинд.. па тайни другата 
дагуба. на тон подпечатани тия та се 
каже капитал и. може от и нккон етични

да пръсне д Ь .тдж*. блш-ларежяе в» »р".1 
емим. «ж. .погини г* и (и-пикни диасдоие ■

МНОГО _

' I

;и;»« «миг м«* г 
иосгк 

си < и н-бня

е длъжени та 
.1тцч: мага градушка, ни» 

дЪлив е раи^и-яо.
)>и «рряжшл 4ам.т*Л»иш1тД не ее |-*ди*г 

•«а уд>>«.)> тнмриге.теа ремита. Ни • ъ-иичетит I 
на 11.<!>и.кь я ви иЪк-м ви ияжка мядедЪ. 
•н-екм нчикТ'>йг|«а<ч1«а|а е гмгиртеммо увр 
иастеиа. * илии гТ. бу

Ги '

етана се явя. пп,

\ря и едрата гратупише. 
ЛягубятЪ оти градушкат 
Повече 'Ги пи

кови диети. чс ш-пзко е 
. . . Пята ге 
ирт а. лащ« гтакати такива ганреичя 
с«. а- чдетйлиигй. на книги ужь ще се

чииомтщи ма т*и 
<-*»• имаиааги на
ИвНИИ

Н-чсжеивети ги «ниши • още и<>оти т«Яда бжде граната повредена: 
секвестри лемде.ГЙлец» I*. ще загубя
чист» сума
тиргонеца може да загубя още 
като иа иремс не ще м«*жс да си по
срещне СКОИТЙ полици, та. по тип при
чини. както м. г.. многомз м*»жс да вре- 
кратигь идаткитй си. .. .

Лко нймашг той тгт^мтвР-тл ткр- 
гонцитй мораториуми, останели ши на
следство па демократвтй оти 
■деалнтй оти м. г. «ивроеа можатве »а 
да нс ндсма такиви характери, тирго
неца можеше по еегашиата кь града 
текуща цйиа. да наложеше сесвгетри 
само на К** кнда оцйнеии по 1 дена 
Н<>2 л. ио тогава ти щйи:«* 'а се про
даде слйди една еедмвва. <чл. 
тиргонеца тогава ще ей пое)
гй тгрптеен нтн еетфекя
■ сединина нйма да чака н

Мен • .1и1уСшгй и гтки ««»• оти 1-раду
црД.ди«ч»щ аги в*'н«'Ч1г «>гь ИЯ> мишена франк.

Ни Иругна ремитата аи пм»и «р* 
(•аж тна е «чига ш вредена оти маир 
Д«| \ "НгТ. ое иричне.щаати на «квече оти Л»1 
мимонн фриннн Ни Ачернка и дягсв итад. 
паКиа же! а. не»| Кдетане на к»*т.> е иоарКд 
иа не еам< резачната нь каКна иасонн ир 
етранггма. ми и ежедн*в1и- си КИКня чонДв 
к и жергнм пада ги чги Минчеви уда|>и.

«'иейдинтн мами и» итямиям
на евиага рпеага прЬде гааоааа «два 
шш исти ната ьаргиаа. ,4*> като ач«дедиам. 
гК 6-Ъжа ийегнаьТн.у— огь пийната ■ ир 
ди.иаа1сима суша, диети пшнамнуиа гм*к 
г)« нтм оти н-ириетанимти примммн ДД» 
,е 'Не. Ними "гь менчио т ма. 4*"Иаина е а», 
йена таш пиана и оти д>-статично 
)>а6отмя гада 1 оаа и-саиднеп- оемтоанмнт. 
сг д ти аса ма м»н. *ьра,:ян рмпинчш ив-аше 
ами г^мидки раФ.-тнн «• -« к- ат шдкга и 

1 ь Ььлириж «и - дами
, • *|ргмяхЧмм.Т1а- глрфт

»г )«(. псиин ои.--лрм -»'Ь терят 
. ч.твя -щш -рЯД'

I I доменна* и миаоу,
«Иа на е.ко« ГЬ м

ледьонм. шашка аикнона «си вл»- 
стрчиаха само кади 1иингти г.гаим н ааст 
миха см. е то щ-ави » аггио да »ч огледа ми 
аагедио ми иаирааеною ся. н иоедидянто . 
гидага иа истммага ой орямудеио еан>-д»< 
мори ирагигЪ иа нашити рнбогяшии м»« ти 
ме-«е бй киено; ажцото при^идяти я 
храни -е-ЧС с* уирчЯЯГП ЯЯ оти ежедневни 
приииин диждоие.

Ано М4)«едя11и треможияти си«»баден/.
яиято енкадяеняо им д->наса оилгарскян те.
11<афи. ще доядени до аандюченжщ 
нудтурна, инак и. чалка диржамяиа. като. ч* . 
и.шмгна най диппД. удари <>ти стихийни и 
н|- 1.ДН нади снояга ремита 1-иТ.ммти над- • 
да мои то на .«'.ишанаше гася п-дншната и| 
ялаоднтеляоеть са гамт.иенн еи такива гр»)
НИ НоС.-ЬДВИИ. КОНТО ир«ТО ПоКЬр 1 магь
1 - хи гасоалоТ» еирдце. Ь-ьлгнрЯЯ, конто и 
да рГ.шава пиеньа ниаввшеиц иив(м«н, нох 
има мая глината нужда --ти парични ср 
егва. на »лтч едничка!а надежда -и и и| 
а. вие на «яоегх. к|>итнческо ц-и-жение е • 
ма Добра деи.1ед1ич« ска реколта, аащото др
м. о« ри на богатетяо диеек аа днееи не ир 
тежа: а — цо всестрань- иеим гва троши 
с.ткдици оти ежедиевим ги ир. ливни дъ.-.д 
п|щ.1р\жаиани си сн- дн бури и едра гра.:ув! 
1ги.1гарекнн .«еч.л-д1>.1ецъ. иаи вече Им. В|

I да оц.гакиа своето -длишо иоЛоженне. га!-‘ 
■■иго д брятЬ п|> м.ж1деняя му внуш - ах •’ 
да, куражи и богатя надежди ви д ехягь 
но то иримахване па п-- пийната вот ча
ши товара, к- 1То лежи на врагьти «у, с 
дадени бал-- оти поредни неурожаяни юди 
Гад-ела»*ва Н/шрр». бвябовяяото лкхнаре
н. ш при тежката дкржавна и- вмн- -■ I ц кот 
тим оекаяплно т--й вочунитнуаа И тача А 
когато ,и ааду.и «ириа и си писни д» • дЯ 
бяг-* 'м т атага житна оти св->мгЬ труд»-ье, •<■

!Тме еи«»м:и ;». и-до ви чор,1Т< |*и\ чд. 
кала то. чо се еяврати еещиестрвтй, влв 
и-* могат ь да се •р.иип 
И ПеШИЖИ 1ИТЙ и ч-*ти на .*емледф,1«и т к 
м да -Му., дикам.? Не е ти и*ма изли
та ма и раните.итиото. че ги тоя м«*)«а- 
ТорнУМД, т«* ули«!1ям;| само сеЛгои. а 
< ьсиииа ю крайна стеиеми. аемдед^д- 
пи. гиргоинв * нафи и др. 
ска игра ме ще дм сс отрадя дтй. кчк- 
т«* иа чаегдви. гм» и ва «>ощвя 4 мк 
страната кредити?! Н.» к<м-• е 
пот рибени гоя лакови, кога го подири 
I окточмрдй всички тирюмии и»с обь- 
рваги идиск»«я< тя си яирху иедивж*- 
мнтй ммгми иа аевледйдцягй я тогава

бди*'» :***>-1'М» лев», иа и
днид.и I ип«*в«*чс.

тая тсмон-
1*4ила.к»-

ИЯТЯМГ»

«• II --4! * •г «I & . ,«• И Ь й •Ц • 1 ■
|;|п1ч«к а хптх«»

.В41Фм|Д Жтш> 4^ ***** • < 4
гч ь «! ИШ9»П«

I?» I « •ч 4"*р*
и ржтуЬт Й «н 

|*з , »с : пио .1 д , .рнака камара и
вчатлуже си чорап 
а «ибер< I

о »| НЧКО щс Вр*Л!не
рй» У' I * ДО *■ « ШФЬ№Н1<
ж. >*ДТ» -1ШМ1

г|цжа па мораториума къ п 
неяаийстиость и си иираанп («<•>-
ксдЬ ржцй. Тона не с само ш >уки 
длето да ссденина-дсмдс |+.дещ, оти тя» 
вавин|»едени секвестри, дащ«»тв той щ-* 
вма а на гр. ггйсто дълги. бн.ю .«а 
житкарн. бн.ю за брашно и пр . щомт. 
обаче другвт* му кредитори ( -• ч»учат I. 
пс търговеца <К. го с есквестшралд.. т+. 
кмйсто да се врш-иединмнатт. кими дй- 
лото на *Ж. намират!, да по тобрр, да 
уевгуряти деманката си. чр+.дь гругн 
нторв. иди тр«‘ТИ секвестри: един», ще 
му секвестира допустимата оти дакова 
още останала храна, гругн ще чу еек- 
веетиратъ лобитика и пр.: така чс до 
1 октомври срока на мораториу ма, всич
ко щс бжде ооди секвестри, н демле- 
дИпца I*. и е ще диап ии какао е вър
шели, ни какво ще кърши и да какво 
сее трудели ц+.да год. още но пече, ка
то гледа денонощно преди самата чу 
кждца да виси дървения восикъ на ел.д.
прнетанеки печата............

Друго: деди м. еептемврий. <{>анан. 
бирници, тръгват», по селата га съби- 
ратъ стари педобпри и новия увеличень 
дееягькъ. отивать при дсмледЬлеца |\ 
иекатъ му недобориГк и т. г. дееятд.къ, 
Топ отговаря: всичко е секвестирано, 
ос1сЬиъ 4-‘> кида да нрЬхрана ма еем+.а- 
ствотп ми. п. толкова ми е останало за 
Посйнь, Гитрипка обд1.ща очи. нита гд+.

ЧИ I
тя йскзи.с га « 
ряучъ. гь гк-к 
десятъка, по нищо м\ мс помогна.

1-ЧЯ.-ИЯ» и. .• иска

щою се диай. • кат-> е гини че лев кк и 
стана еедявинъ и гра.кданимт. и го про
валиха ии дин и «смя на иФши ир1чена.

Кт« .ищо Iин сър течно кани.мъ 
всички демдедк.щ*

-••и
ТДЬ.КПИЦИ и тъ-

есиафн — кре «втори, да се
съ-

ргекцн
детнятд. < рлтекн да ржцйтй в да
умсягъ га дтца ягь и г г. нни)и*«,и- 
гЬ си сипи. гругвму, така че, нр4,чи 
да иде работата де секвестри и запо
ри. да сс снораду чФитъ дибримг в и 
и- кремт. като <е а«гстараяги отъ чо- 
гям да сс наилагятъ на търговки гЬ. 
да га мс глйдатъ ноедк да се радпо- 
лагати чужда хора еди ».а.щигй и им<-- 
1нт1; им и: мре тока пека ве йки пгай. 
чс народната поговорка медна: .ид^ти 
гние. борч I. някога нс гние“, и като та
ка. нека задружно си помогнати и ад- 
б+.гиати катаетрофвта. която ти! вску- 
ствено имъ се готви: нека се знае и

че ваш -

-она че, ако правителството пскренно 
милееше да лем.1'кл'к|цит1г. иирната му 
работа требваше да бжде, да еп ила 
та дълга на банката сд.стоящк ее отъ 
'2 |(инимн1 дена и на каеитЪ около I-*»: 
то тогава, щкшо вейки да « и отвори 
кредит », си леки ти чии н нямаше да 
сградатъ пи зем.»едйлци. ма еснафи, ни 
търговки и нймаше да ее тч-тавятъе секпегтиравата храна, нокадвать .му 

в, палата и той др. ееквеетръ върху тъй рФдко интер«ч-»п+. едни иа други
толкова противно; 11101411!' мадрость. . .цев и Н1. края на краищата, държана

та продан» да данъци секвестираната
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IСА *•*» три нХнеяа: ма иит к мая аскрсяя
ГЪбоЛИС ЛОКАНИ,- КЬМЪ «И1АММ1С < Хм» 2Г 
СТВо.

мм
• СД|»

■то градушката яс • н*>- 
'ТХ ДЪЖ-

дгтг турятъ „тиечатъка ма мпя^и читт» : н,-
оагмгЪ

**«*» * увХряиаль. че «мал. 
тглмм <мс|еияя огь Гоф»ая. за че ле: 
кратвтХ в мдадомлХалвгХ 
г*в«рм. ала мече у гейм «а се шм 
<-4Гъ «а задружм» рабогянве. Лм* а да 
ме .навие лл иодоЛ**, нХщй. ма# сче
тохме лл нужд»*, да тронмкира 
(ем«крагическв «духове. да 
читагедагХ см. кат прибавяме. че 
«Т*»Р*« м калфи. ки.1кмт«> а да се хулата 
н грша тХ кат»» см едмм вьсвит: 
и гламав. иалЬоли отъ една

май юбрХ да се сдружа гь ма вв- 
*"• На ,«1йцгд имъ часа- Вд Бал- 
чвкь се даде нримХрь.

а ПО

4'луга упи-жъ ад 1>н1(»мця гм.
На 1 то*ч, къ «• ,|е*едж вьъ,ч*.

С.»и «-рил*. сбият ■**> 1 лугата 
Д'ЧМ Киро Ги\ илика »

>1 а ме и«
I ес «* ма* ь$ ош- 

ею пчгь-
'надет* 1«а

ем а мм
очтмчаиъ чояХьъ ! 

ВастоЯЩМгЪ |ед. а.-го 
че реколтата ад. Уигармя е »д- 

а а» Г>-риаввл сера,,,,*, ги страдала.
Камтп еа

л<*вХ: ма
д» 1ТО

Г‘ *Ш•дара ем, I а №<саЪ.о«ая п* п*х а ьарАдъ;■ яг1с г, г ма■ ук шомт. лячл А»., и-ж% г.,ум г„л .<»ни "ТМ*Щ'-*п«- ма намеагммтХ му «Сдма 
ей, ,дара му. виавамнъ гь у «вйетщ, да ем <«т- 
влаги: таил а извърша.! ь плама е», 
ген, дара му ,*м при,, ,>«м ъ я!щ,, лл и**>о-рм. 
•гТ.| , м н му слуга му —• -—“* * - тг|----- ь ра

са н*> |лааа~а отъ коиг,> удара ц,*-дЬ- 
дмал<> *<>м^мтвлм» е

«ть гида I ТЪ положенме»., на ис,-
обаГЬ

гаадъ В ог*. Тоаа гладна, че реенеитямиа I а
еъопгЬтетвеамм ч1.|- 

км аоме «а мзбХгмаае ма и»-волното гладувам-,, 
моето на се вадата п<> салата ма <бе тегел•
стаата

мм
КШаТо

ть т|гЬ6аа да
I ьтъ

м ь|>1 . ) бмгца • млояемъ 
■ прХдадсмъ «Жо-б ('лТлчаапм»

///«гаамо«1 «а 1/инк/ «„втората гру- 
иа „ги Марошита лраматичесва група 
-* кдда н ГмХхь* аедъ управлението 
"** Г-иь Надула Камедм м на 12 т«г» 
мрХдгтааа драмата . //«дглим «»* ада 
гкнрймгаава на авммггх *ггь ( акд- 
тона.

€ а ам мир» г. Д ръ Н Юрда- 
н<‘ИТ. г ирДм 1д-тен ь ма същата ддАЖюетк иъ 
Лкъ-кадамларъ. а*Т»ст», мор», то 
‘•мншам 1 ак ь«ь г Д |Т» Г*м нчгк: 
ма аеамел узнеми

I % € Т И И
Г НЛ-АНА^Н Ь

Т«в-
Мла^инЛтл тчп кп тшж*лш*~гп. НХкнд- пнммжимм*- мамге-чм, г-ач д-| ч

НО лвберала ма чедо сЬ „Нлпдвтв* де- М*рдаиоау « («мм-еалн,, ма у« лна 
пешврллв ва г. Родопаммаа ва 2‘» м.
в. по случай иартайиая вмч» нралмвкТ*ттта <** «•^»*два мрамтака.
И)) дащото не ваиАрвлм поисчк» веелХ- 
донателв да св о<>< 1амягм подммгмтХ

лл-
та* г,,м см шмад ь ■ етаамада. кат», щг се

Н»ичкн|Ь |Д.н,ти\ ю|ци днца питам 
■рача. мграда ролмтХ са нота са«»луч- 

родята на /А <»у*| — 
мрХдетхаева артастигво оть Г-ма I*. 
Каведв вровлмХде осоАемво нпсчатдемас.

Мами нн стана
да гХт тру пата ме нрХстм и<» 
крХ»е мь грлгьтъ ни. к»»йт« да приви 
вати н,»г♦днтна. «а да даде помХ още 
I 2 авг»‘и

’1я прХствгна туки а длмина »а- 
и|ушк». I ьй че мнолама отт. граждани - 
тХ и чвниииипмгХ не можаха да носХ- 
тмтд» театра.

/А|рва1к.ме <т, че аагуйатХ, прнча- 
венв 1чь 1а.»ГидашммтХ иродмннм даж- 
до ме. алвймдо. И1.р\у нонрХдеиатХ дсм- 
НН МроадкХдеННН КЬ <<К» ДИМ|а.
да ги па 40* «

М«мрХдагк, ирм".анеми оги градуш
ка са « ииьршемно нсдначмтс.шв. тХ 
ньааидать едва до 8 Ю*„

Илаш че н* ирд.|';-*)»,лиги
чиюаммпм •',мл« млилатя* с к.). »1| «* д- ни, ,■

Н-Ь телеграмата мм и. аививатора. виж- | м врМроавивает м* нлг» а-нм, пх шш*. г г*- 
да се да свечели мо доори лаврови »« н* 1 лтщти т. г * нл чмтштх

конт сащ,* мм* да о<иучмт»тъ

дим*, а онда

дан*.
нХнснь отъ Ду ря ни - ку л а и <кмн - вник
нали мь нем н имената на ннчстиитХ

ш <• и щ, ■,, >
иъло*|'р*ждгнм»' и имал,, никни»» рш-норЪжда
ни»: Ме ш< г ичнениг ч» Т>■•* е ед|,»

МНОГО Исмринтни, 
ДАЛГОин съграждани г. г. Тоненъ и Дойра шгг* мм.

Петронъ; аоато като арочетох» чНаро- иат» ишети да |«еи..редм и нандати н* ч*е-
днн нрава“ брой .’»!• оть Г> тото, са таатХ лама иди»1*1]чкждт,«е г,,. иавм*о> • ме-
ньдмутаха оть дъното на душата си врмлачи». д* се дХлатъ граждмви> 
ма таа тХхна иадалность. Но тоя случай и«<мечс. »д* • > н*р< г*> *«: арв-
кнЬЛИОМОЩСНИ СМе да ОбЯВВМЪ Че НО- ИМТеДГГНи Ве ТрЬоиа да йлм м една
ваиснтХ па г. г. Т.»иевъ и Д. Иетровъ ‘ “ 
помХстсма мъ 59 брой ня лябер.чд<-кия 
■Хстмвкъ не са тХхма, и не днаятъ 
к: I. кого и съ какна цХд ь са «оста

ни еае-

ч«»;ка

»а 24 м м. една »и>рл,- 
жен* |>»*<-.инмче»‘м4 шийка, гъст-щщ* се «гь 
л-ма бълга^нъ наиадналм дни г и на ж. итъ е. 
ФурЛАДМГЬ — Куп» На|«-1Й»
Късаджик, «и

ет|

Ж0.1ЯЯ. М
»«* т д ава мигат г< >н не

ин.

нъллн-“ • к си; рялбоаивпягЪ ецоми 
«чкл \ ЧИ.1И да иъ.|Д ни д.-мь)-ь на Къеад- 
жиьома. цирии!* мчъ ра и,та бида да го у мър- 
гаятъ. илЪдъ юттч м»1,нмгХ ',дм*ня щ.чн - 
ли нерест|тЬлиа сь рало, 1шкци1к двама оги 
к',ят<, бмле п,'ШЬ1енв н*ртвн оги ,,блЪ»к1а,а 
и дяната на убвтатХ ратб»4явов се хстаи-- I 
:шло. чс едииа би.ги „ги е Кайрак и/ а ,ц« 
отъ Л|»абаджни. ДругарвтХ мм и .У-ча. мпвтп

рять огь

•ирл.гь сь д,,мхНи глучаЙ гМирта мм Нетни 
пмгоъи Н|»сигмгщсм«Т11и Търпи- 

ммт|м*ии.«ит'ь
се отедужн на 
хвда отъ цХлото ни духовенство вь 
църквата ,св. Георгн“ на която яря- 
сАтствунаха доста отбраня граждани 

110111 гатсля инмятьта на иокойника.

Климгить
12 того н.ч на -

ОВЩА ХРОНИКА.■ станали одрани и до сега ес 
идастьта. тКаан<>. Нерааомрмми ь Нь я.шьнрХдаата

камара, която едва на 20 м. м. се ла- 
К|»я. в иъ която ищсриндациитЬ са ся- 
НАха като градушка, върху главягХ 
нд .Министри! 1. особи,, им •штерннранн- 
нта. нс са вре,канеля вижда 
ьмн дХистмяс нърхт ями, -ящттг нн- 
терняраняята ародалжаяатъ. . .

I укъ отъ иХкодко
Лтаиаси Дямигрони я Грую 

-1а.,.»ровь. ('раннянавте.
думнтХ съ дХлхта.

1'* рп.Ъкчиь ичсв,ьщм<1хле новината, 
че на г. Муценъ Дър. аптекарь при 
Нарнснската Дър. болница, е раарХнте- 

да открие нь града ни нтора авте- 
Нужда оть нтора аптека 

чувстваше нь града ни. които брои 
| ■ че около 14000 жители, а

ааедно съ града около ТлООО жв ге- 
Ь|. Пожелаваме добра сполука г-иу 
Чу цену.

Дн ртин на .юшито днм»шии
вм-имганне.

1-ш» Дссиа 1|,>шь-, ,м. Л» гид ч, ма. учи
телка к-ь г-ръакпк» вь 1тчиаим у чилмщ*-бш.а 

| стч-денА №, силното мас ,,а1ш„не на Дочаш.ч-
гХ и. за единъ г ьнсЪн ь не

||,
от данна са нака-,,,

и, ,д\,дкщь
ч ььт, шч-от» тя не обичала < ь тсчмКвс на 

мрХввто, сгодени,са ц<> наммвХстнв 
обяшлъ годежа за разяалсиь Мано 
домашни И. и п-,чн.тлн

н- и
„колилI а

и|,»1чио!<. 
и тот а

ДСНЯ СА ДО-
м*

14 .4 Л'«*ТНЯПИ - У!|К-
оянат А като и н приваскаля Иозо|жи дТ.яннн.

ТЯ била Не кимна, а
ако . можете

а защо то ьри т,на и
| д,«та чу ис гни тели а иХможала да шммее п;м»- 

пнеусмитХ и се иоаорки дХянвя 
шиитХ си. и на 10 тго чрьзь растнор-ь 
едн^ кутия киСри п., турила край и , живота 
си. Повикана била г-ца Д-рт> Калина К, 
вада и дад, ночлщь. уиотрЬоили с* всички людисю. до кадо са. докопаха отъ ,>•,.</» 
иротм», фоефшнн лХкои,. но ишц,,

1к Кара.тйска община се с с ь- 
'тинкло ново бюро на партията ни. иро- 
г,*».‘,да но случай набнраинето па бю- 
и,|„ е принопип ан и нонече оть М»

"п коплатци- Ще му дадемъ мХ, т<> н ь | 
*»‘Ч. отъ идущи!X броене.

А Но 30 лчнп >нк мХсецт,
п чина отъ внезапна смърть, п,»д- 

■*-и1дателя на клуба па народиага 
Нри,я н1> града ни II. Дкскалокъ. 
1И,<1к1 -името му се илнърши на 1 то- 
Г°, иХ,, стечение на мнго приятели и ио- 
чн1ат4и, ма цокойния, конто и му иодне-

//,!,АЧ .(<) И.ЩII ШЧХ <1Пр.П\Ш1ЬГМИ К/Л-

тия нросланутятХ юс финанси
сти кркщаха и обТ.щанаха на ирш-то-

о-п. д>.,ма- 
<' гь

,наче

ло нластьта: »-ега обаче обХщаннятаИС № Мо-
1ИА10. смъртта Ш.КМ 1 .,ВА1;< и на 12 пят, ч 
иоставаха въ х.тадння грбъ.

1'однтелн и ближни, отнасяйте се цо вТ.ж- 
аиво съ смоитХ ча,та. да ие ставате 
на Г|м>зин самоубийства . . .

имъ н по тоя ньирось н.иХзоха сьнсемь 
въ иротинонодожность на дХ.1ата имъ, 
защ .-то на 20 м. м. т. е. два геня едХдь 
вотиранне
военния бюджетъ, са ирнетн сь акла- 
мация оть болиснетното къ това чи
сло и нрХдставахелятХ на лемлсдХлчс- 
ската ортаниаацяя^ снърхсмстнв кре-

,

иричина
" '!г.н/»и1нчгн11 камараОТЪ

Шашармйджмаььгь. К.шнъ 
денъ нъ трала ни дсмократь. на 
12-того арХдь една доста юлЬма

ни-

иу-



Стр. 4ДОГ.РУДЖЛНЕЦЪБрой 1

Д. М 652 1900 г. ОБЯВЛЕНИЕ М 27' 
Съобразно испълнителннй лиегь I 

Г»7Г»0 издадени отп. II Добршикк Мир, 
инН Галия пя 18 IX 1899 год. пъ п 
лза на Добришката Земл. Каса ар< 
тн1**1<’спнв Ат. Алпепъ. оп. е. К 
чн-дср,?. и за 2 >0 д на 
ом. 18 млин до 18 Авгузгв тек. г«. 
часа дз 5 сле.п» обеди н т-сле пран 
на.иананис 5*/» па следующия депь г< 
канцеларията въ гр. Добричъ ща нр 
ланамъ е.тЬдующнгк ллъжн икони м( 
Д1ШЖИМИ имоти паходящи се въ земд; 
щето на с. Ксчи-дереси а именно: 
нива ,мера тарла“, 14 декара, оц+.| 
аа 42 дева, '!) нива чмера тарла„ 1 
декара оценена аа 51 левъ, .4) нин 
„Емири кула" 5 декара, оценена , 
15 лева, 4) нива „емири кула“, 7 дп 
4 ара оценена аа 21 левъ 90 ст., , 
нива „емири кула*4 5 декара оценен 
аа 15 лена, 0; нива „емиръ кула“, 
декара оценена аа 21 лева, 1) ни 
„кору ардА“, 20 декара 8 ара оц+.| 
аа 62 дева 40 ст., нива отъ 2 де) 
4 ара, оценена аа 10 лева.

Имота е заложени на Добришка! 
Землед. Каса но ипотека за 200 леа| 

Паддаванието щ< почне отъ оц+.' 
ката. Желан*щит.“, могатъ да се яп 
ватъ въ канцеларията въ присАгстн 
нит* дни и часове аа наддаваме.

//. Ц. Н. Кюштъ на 4 того е от- 
нАтуналъ съ специален'- тренъ аа На- 
и1шеш. или СагЬЬай. да направа свои
те обична летни курн и т+.лт. да се 
завърне кт.|Г1. втората половина на иду- 
11(.1111 Ангу *Ь 1П. Соц||1Я.

Ул:;. !СЛ1оК)*.11игЬ пI. вн зпцня прч- * 
вотиранието нрнходо расходннн бюд- н«»в1?дглча. че като долап, нз власт!., 
жетъ па княжеството; какво ще стане н+.ма ла по.гво.1Н»аи1Т, чсстнчпн расхолкв 
слЪдъ 4-4 месеца, нека милия народъ п специални треноне. Пусти думи н л!*.- 
си отгатне . . . пусти финансисти, какъ ла, колко ей с-вутиктстнунатъ?! 
скоро си хвърлиха маските, просто да 
ги съжалили.. . . .

днти на сума 412000 лева, распр+.де- 
лени така: 45000 лева за поправка па 
казармите въ Бургасъ, 55000 лева за 
ония къ Шуменъ, 112000 лева за по
правка на всички други казарми, и 
100000 лева за посрещаннето вт. Пар
на; това е само е.тЬдь два дени отъ

I

•явявдм в,1 «

‘{шмч вече бплъ сключени отъ г.
Сарафонъ вт. Парият?., н контракта по 
него удобреиъ оп. Министерския съ- 

конто умолява- I в1.п.; допуснато е отъ сегашните фи
нанси, тн вт.вежданието на монопола на 
тютюни н чуздосгранпи контроли, лих
ва 5°.о и 80 емисия (за всеки 100 ле
на държаната ще получи само 8(1 л.) 
Никои отъ досегашните заеми не е билт. 
тъй лошъ, даже ТеневигЬ договори 61*.- 
ха съ 88* 4 емисия. Твърди се. че въ 
камарата пркзъ Августт.: Пародняцн, 
Стамболокмсти н зем.тед^лцигЬ депута
ти ще настоятъ да се отхвт.рли тоя 
заеми.

;Настоящия брой се неврита на 
всички познати лица, 
ме, ако не желаятъ да бАдатъ редовни 
абонати, да пи го повърнати съ първа 
поща.

Чумата въ Турция, отъ день на 
ден?,, вместо да отслабва, като, че се 
загнездя вт. самия Цари-Градъ; строги
те карантинни мерки. конто нашите 
санитарни власти зсматъ. показван., 
чс действително се заплашваме оп. по
сещението на тоя челон+.чеекн бичъ. ’Гня
мерки ще попречат!, много на и тъй за
падналата нн търговия, защото осненъ 
1I дневната карантина, която ще на- 
зятъ патнвнигЬ, постановено е за пара
ходите, които ндатъ отъ Турция съ 
стока, да се нропуекатъ само с.гЬдъ 
като са прнстослп 75 деня въ некое Д. „V 408 1898 г.
незаразено пристанище. Отъ тия мЬр- Съобразно испълнителннй лисп. .1:!
кк още отъ сега некой н др. артикули 4146 издадени от в I Варненски Мнро-
иднщи отъ Турция, или чр*Ьзъ нея, са вий Садим на 10 IX 1897 год. въ по-
полскъиналн съ 10-15®,# така: 1 кило лза на Варненския Банконъ Клони, !
захаръ което се продаваше ту къ 70—75 против!. Кврнкъ Русевъ и др. отъ с.
ст. сега се продава за 90. една дузн- Кара-куртъ за 400 лева зл. обявявамъ, ‘
на кибрцгь со иродаваше 40 45 ет. че оп. 18 юлнп до 18 августт. тек. год.
сега 50 60 ет. п нр. Тона съвпадение, часа до 5 еле.гь обед и н после прано- 1
въ тона ни критическо положение, з.гЬ ! нпддананпе 5®,в на с.тЬдующня депь пъ 
се отразява, на населението, на п пра- канцеларията еи пъ гр. Добричъ, ще
вителството ще загуби сума вносно проля кам и следующите длъжникови не
мито, дефицитите ни уравновесения 
(81с) Каравслонъ бюдясетъ ще се нон- 
иять, но барнмъ съ
се, чс въ Румавня н1;ма такива етро- та“ 17 д.«*ка|>:г
гн мерки и много параходи, конто на- лена. 2) пива
шето правителство не пропуша, то гн 
приема въ своите нрнетани1на. . . .

Отговориш;!. И. Кплгвъ.

0 Б И В Л К И II Я. I
Гр. Добричъ. 7 юлнп 1901 год.

I Сждсбевъ Приставъ: ПиЛПбвОБЯКЛЕН11Е М 2788
1-4-1

ОБЯВЛЕНИЕ .» 27Д. Л! 644 1900 г.
Съобразно иещ.лимтолпип листи . 

5751 нздаденъ отъ II Добршшки Мир 
вий Садня на 18 ноемв. 1899 год. I1 

Добришката Землед. Ка«( 
прогни!. Янаки Колони отъ е. Ден*' 
жнкьсп за 400 лева.обявявамъ, че о1

полза на

18 Юлии до 18 августъ тек. год. ча 
до 5 ел*Ьдъ обедъ в после вравонахб 
нанне 5°,о на следущщня день въ ка 
неларията ен кк гр. Добричъ ще пр 
лапам!, еле.гующите длъжникови нг 
квжимн, имо! я находяищ се въ земл 
щето на е. Дексджикьоп именно: 
нива агатъ Чукуру 9 докара и 7 а; 
оценена за 29 лева 10 ет., 2) ,Ннл; 
йолу тарла“ отт. 19 декара в 6 а| 
оценена за 58 лева н 80 ет., 4; ши 
-каеАръ бостаиъ“ отъ 23 декара и 
аръ оненена за 69 лева и 40 ет„ 
нпна .нндже йолу тарла" отъ 6 л<; 
и 4 ара оценена за 18 лева и 20 <
5) нина .Гараджанскн вать- отъ 11 .н 
н 2 ара оценена за 34 лена и 60 <
6) нива „км;!. аркасА" отъ 6 декара 
8 пра оценена за 20 лева и 40 ст.. 
нива чаталъ кула отъ 20 декара н 
ара оценена за 02 лева 40 ст., 8) н 
на ^чатали кула" отъ 27 декара ои 
вена за 81 левъ.

Тези ниви са заложени на Добр 
шката Землед. Каса по ипотека за 4

дннжимп имоти находящи се нн земли- 
ш- то на с. Кар.ч-куртъ именно: 1 на 

причини. Твърди Кнрякъ 1*усенн. ! : на «зали чешми- |
:,евена за * 7* И* 1

ача мезара", 10 ; 
декара оценена за 40 лена. 4) нина : 
,узунъ бопларъ“, 16 декара, оценена 
за 64 лева, 4) кащп вн е. Кара-су-

11ака оставки и нови кабиипи. Съ
общава ни ее отъ нерно место. ч>‘ ми
нистерството Каравслонъ Длн*чп. се 
намира нъ налнечсристо на една криза. 
Попия кабинс! и щ|-,.гн да се състави 
оп. нрогресвстите. за която ц Г.ль. те 
нравели опити за коалиция, си пекоя 
отъ опозиционните партии.

ртъ, построена оп. нръги, покрита съ 
керемиди, па 10 метра лице. 5 50 мет. 
ширина п Г80 метра височина, съ 
двор!, оп. 4 декара, оценена за 50 
лева. I! па Димитри Панайотови I) пи
па «баири ард.ъ". 4 дек. 4 ара оц1ш. 
за 17'20лека. 2 нина „узупъ-банларъ“
13*1» докара оценена за 54*40 лева, 4) 
шиш -дерменъ Йолу“, 3 декара оцеи. 
за 12 лева, 4) нпва «юртлукъ“. 8 дек. ; 
5 ара. оценена за 34 лека и 5) нива 
«узунъ бой баши~ 4 декара 7 ара, 
оценена за 14*80 лена. Имота на иър- 

: вня не е заложени никому, а на вто- 
' рия е заложени за гаранция, нъ нъ 

кикъвъ размери неизвестно.
Наддананисто ще ничие отъ оцен

ката. /КелающигЬ могап. да се еин-

'

Академически и сми.ть при внешето 
училище е разрешил!, за напред!, да 
с.у. прнематн, за студентки н девици. 
сн!.р1шшши пилен!, гимназиалень курсъ 
съ матура.

I

I

лена.
Наддааанието ще почне отъ оцф 

ката. Ителающите могагь да се яи 
пан. нъ канцеларията въ нрио&тст( 
ниг1*. дни и часове за наддавание.

Гр. Добричъ, 7 н*лий 1901 год.
I Сллебепъ Пристан!.: ПиЛПе1

■ 1гГГШв-

Митинги. Ни г. Каваклии паиое.!*]'.- 
дъкъ е станл.л и грамаден!, мпгпнгъ. на 
който единодушно било осл.дсно нравп- 
тедството за нокадърностьта му да 
управлява страната, н, че усложнило 
още повече забъркгното ни икономи
ческо ||>ннаиеово положение.

ватъ ни канцеларията ви присл.теп:е- 
шпе дни п часове за наддавание.

Гр. Добричъ. 7 юлнп 1901 год.
! 1-6-1 I САДебенъ Нриставъ: ПиппеьЪ | 1-5-1 Л*'«»|



}рой 2 гр. Добри чъ, 26 май 1901 гол.
-

ДОБРУ ДЖАрЦЪ
?г*нъ на народната партия въ окодх

ИЗЛИЗА ВЕДНАМЪ В 1
X. Всички що се отпиел до ь1. е шика. се аД|Щ,Н|Га

въ гр. Добричъ ул. „Царь Борись.“
Такси аа публикации: за 1 кв. ск.чтииетръ на I етр. — 20 ст. па 

.ДГ — 10 ст. За пристанеки и др. обявления на IV ещалица ш> 3 
ст. на гума.

Годишния абоиаИенть на н-Ъстиика: е 6 лена. нолугодишн" З1 , лева. 
АОоннраиие Сеаъ предплата и+.ма да се усажаиа.

Кдниъ брой ХО стотинки.
1еплятеаи писма не се ириематъ, ржкпписи нозадъ не се 1.рд.щатъ.

■ до редакциита му

Съобщавам? на ». г. абонати ти. ги, ! Хасково н касашшцнтт. иь Дураи ь-Кс- 
е юснодинг. Киста Ененъ оть »/*/,*« 
чб/тиъ, с администраторе па тъст ни-

педемъ и разгледаме иФкои оть по-наж- 
нит* и крупни здФлки ни Караиедоиа 
като министръ и финаисасгь а ония 
противоречия между ^умит/ь и лгълаяч 
му. които най релефно го характери
зиран. като дьржаиникт. и полатиканъ.

Заиочиаме сь ироектируемия 120 
милионен ь заемъ.

лакь; н*ма да гоиоримг. за лииломати- 
т* на гинлитФ вагони, и. унизително и 
непристойни ще е дн.се занимаваме сь 

а ни. Той е пптоиа/*-ил и ,\а с-бщю | „чирацятФ“ и „калфнгФ“, а да игиорн-
6а на мента, и да затича нови абоната. ] Ра1,в майстора ) еу.юашията. На чи- 
_______________________ I рацитф и кадфнтф мурафети се иидя и
т г»га цп мм шт т ^ на вР^мето си събраха съотвФтет-

в г е 2в| Б) ДмНОС в венната нар са. Днесн е подъ общо на- Безспорно е, че държавната ни
сегашенъ Окол. ЛФкаръ, ес устаио- ; блюдеине майстора —|1ладииторъ. кой- ма се намира прфдь невьзможностьта

■на иъ града на свободна практика. I то иРила,а споя талант па арената. да посрещне ^налсжащитФ нужди на
рнема болни нт. домътт. си нс*ки день, упражнява своето нз^ч ■ ;:о нь държан- държаната. По тая причина нраннтед-
гь У • 12 часа прфди обфдъ и оп. 3-5 ннчеешгг* работи. С'ъ него и
гкдт» обФдъ.

БолинтФ бфдни нригдФжда без-

! хаз-

стпото е делегирало г. Ушшстръ Са
рафова, да сключи заемь сь нФкоя 
Европейска банка.

До колкото се простирагь наши- 
простодушната &асз, се лам1'.пи- г! сведения, въиросъть ио сключеше- 

ха съ жалки само сфмФ^и за прието- | то на едннь 120 милноненъ
нка нота да въ паля на своето реализиране. Как

ин сл обаче иодробнигЬ усло‘ ия"иатон

ще. се
занимаемъ.

■.

ГолФмнт* надежди, сь копто обо
жателите на Каранслфи 15 години хра
ниха

[АТНО.
1—8—3

заемь е
Лвбрппп, *; ш<и* шн отд. \ Р?"5®«н**х п**»

пие“, „на рогознпл дл егАи“ 
отъ | тФ селянчета съ кърпа/» си даотрива“ 

1есъ си създаваме трудътъ да «чер- и нр. и ир. Характерни особениостн,
№мъ, до колкото сплит* ни позволя- тъп сиойстнешш само на елши. Кара-
|тъ и познанията ри се простирлтъ, нелонь, като кандидатъдържлвникъ. 

■есноеобностьта на човФка, които съз- | Унесени тогава лФконФрницнтФ 
[де въ Българин новата школа за но- гмческатл вьлшебность на човФьа. кон- 
1ТИСТ0 общинско и дързь анни самодиви- то
мие, ученици на която еж ве.ткппт разхожданието на държавни разносни 
гиимати въ род* Радославова, които 
•вФдоха соната до ржконодящъ нрим- 
шъ, а чрфзъ пойнишката сабя, която

сополинп-* -
В-Ь колоннтФ па вФетника си заемъ, това се държи въ тайната ар- 

лива ни правителството. Намъ са. из- 
нФстнн само двф главни положения 
тоя заемъ: 1) че той ще се 
« ами под*, създаването монопола ии тю
тюна н залагането му на банката и 2у 
че топ ще б.ъде сключено сь нио-низка 
емисия, Ьй“.,, съ каквато никое до се
га правителство не се е съгласявало 
да ир.ши заеми. Тия дн* положения

ио
сключи

оп. ма

си едииь замахъ щФшс да .«щ/тап

и сь сищпа.ши трсионе на воюшп и 
би.1а: конто съ силата на Сампсона ще-
ще да нт.рзиа „бикътъ“ за рогата, а нии ще ги ирнемемъ за и*рни, защого

.Й иекустно разит.ртФха лапи въ 'Гръ- ' «-т. могуществото и жезълътъ .Мойсеевъ И; еднакво се прфданатъ оп. ц*лия
геникъ. Варна. Дуранъ-Кулакъ, Хас- 
>но и пр., изразиха оная отъ инеша

щеще да пробие земята п п кара з.та- 
тенъ ||<>токъ, а бьлгарсип* полета щ*- 

:епень държанническа мждрость, тол- I \а да се обсипятъ съ божсстнсппа ман- 
)на снойетвенна само на пос.ткдона- 1

почти печатъ, нсизключая н нравитсл- 
стпенн нЬстницн, коиго иотвърдлиа«. 
тона сь своето скромна и блимразумно 
мълчание.на, — днеет. тия хора съ разкаяние 

нрпематт. неусноримата истина, че льр- 
лелвннт* нужди не се утоляван, съ :;рл- 
тупкпно с*ме. н, че държави не се у- 
реткда ст. безхарактерна злоба. ст. боса 

•здаването на У Августъ н пр. и ир. I наду гоеть и безподобно шарлатанстно. 
|сера отъ високь патрнотиамь. | а. затова, прфдп всичко, се изисквать

Минаватъ годнпит*, текат:. вр*ме- 
та, изм*нява се вт.нкашния нидъ па 
щата — Епохата отъ 1885

•чиги на таи всичка школа, съ още 
•знатния й родоначалникъ и анторъ 

• нрг.даването Кърджалийско па 'Гур- 
т*. детронирането на Патембсрга,

Проектирания заемь на нранител- 
С1ИОГО и който е почти на свършване, 
е много ел.дбоносень за страната, яа- 
щою иь снонтф условия съдържа еле- 
М1Ч11Н. конто са. отъ естество да дока- 
ратч. и ь близко ьр*ме страната до та
кива .юшп сьтр*сеиця, ва каквито са
мо едннь дьржапникь като Пирииело- 
вл е достоень да я излиже.

Бт.лгарския давьконлатецъ втр*н- 
чено т|г!.бва да се вгледа иь причини- 
г* нл икономическото заробване съеФд- 
ш|т* ни държани: 1'омании, Сърбия и 
Гърция: внимателно да сс вслуша вь 

ле и (Iр. знаменити мжже, за конто тол- ет^ванннтн, конто създава крайната
< грана на слу чайннт* либерални кова обича да говори I -въ Каравеловт., мизерия, що в ьр.тева въ тия страни,

жавии м.кже и автоматически дипло- — ако ще би I» да ги е изучнлъ тъй н високо да сн издигне гласъть иро-
И- ий н*ма да посочваме, пито коренно, кикто. напримФръ, едно вр*ме тввъ по<‘*гателиткото да се залигатъ и
п' ла сч* занимаваме съ опий стьти* иъ иросиФтената килия е научиилъ свет-
на Ььлгарня, които устроиха б*- чето отъ кора до кора.
ки . въ Сарл-Паиръ (ври Русе), За да не бл.дем ь обвинени въ го-
дбищатц нъ [ръстеникъ, Парна, лосдоине, или пристрастие, нии ще иа-

широки и разумни познания, плодотно]!- 
на дипломация, мл.дърь, дьржавннчееки 
тактъ. еетесгненно спокойствие, високагодина

замФии еъ „Нова сра“, която се о- 
амФпува въ едно кли-о крФмс съ редъ 
Пчдптми мФроиринтия, една
сичиа

толерантосп. и пр. п пр.. качества, кон
то, ако ги не пригеа.ана едннь иретен- 

•ата/и- дентъ за държ-аиенъ м.ъжь. вь нищо
извънредна сесия и.... немогжгь му помогна капиталнигФ с-ьчи-

По силата на нФкон обстоятелства | немия на Маркъ-Тнена, Емнлъ де-Пева- 
Га1»1Я е днссъ едничката кай-плодо-

[н а

тъй малкото нн источннцц на благо
състояние!

Нь слФдующия брой ще ородъл- 
жимь размишленията сн: *• *
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Дчкдъп. бТ.ше слабъ. — Небето имаше пр-Ъзъ 
! ьснчкото нр-Ьмо на траяннето това чудо нем- 

бяиъ цнгЬтъ. На мпшч» м-Ьста и:«ъ околията

пнмното дружество, осуетиха ле толкова бла 
%/^юднн и вивишени платове та скромни/ил до- 
брожелмтв.ли. Не далечното пъкъ бждаще. 
ще застави праносжднето да развърже общин
ската кесия и се даде обЬщетенпето ка ш- 
с граданшнгЬ Лнти Е-юни наследници.

Помолен* ги* да запиташ- Г-мса Д-р-;. 
Тончев* нъ качеството си на каква е прЬг 
ле дала болната отъ с. Кьонлукъ. балчишк.1 
околия

IИ * С Ф 2 И
Иркда нкиолко дена, въ градътъ ни се |

намираше Полконникъ Салабашепъ. дошелъ | •1П 1;о п!-колко кр-1 <мцн 
за расформированисто на квартирующия тук-ь 
& коненъ подкт> Нднаннето му на

нн отъ чая небивала гръмотевица са изтрЬ-

< н.1м.1арн,,111. На м1.сто уволнения Мюфтии- 
е .и тукъ Пам-Ьстникъ. е нааиачепъ Сн>лк)маиъ 
Ефенди, бивши ир+.з-Ь ‘.М5 -99 г такъиъ иъ 
балчикт. Каидидатнч-Ь на нрегр-Ьсистит-Ь и 
оня на денократнт-Ь. останаха за второ раепо- 
р-Ьждаиме. . Г-къ Дапек-ь но нсЬка вТ.роя т- 
|ц.е и. е нзвършилъ тона да услужи ма нашил за трудът* «мУ 

началството му. вижда се. .за >)обросгонхи,но Туеу.гь бея. Слуша се. че Сюдю- !
тспглтение службата му~. .. ....... .. нъ по- ММГЪ ^„дн ще бжде н. ммЪетенъ ет. Балчикъ, '
мощникъ инспектора на кавалерията. И още В1И.0Г,. ,иК.гь да бжде назначенъ Са- ’
Мннистръ Паприковт. има куражь да говори Л|нгь Кф,мди. КЧЛ1Т„ Л,,Ш(| 1ик.,Градалъ
за прЬсгижъ на армията, конто - . ако еа м.ШдОИдеалигЬ.
подбива, прпчшиггЬ ее крилть сънс-Ьчь дру- 
гад-Ь------

Ново НЪ
|-рада ни, неволно ни застави, ди си гпомнем-1. 
за името на оня достоенъ фшнъ. конто етапа I 
причини да се исколлтт. лани безащнтиит-Ь 
зсмлед-Ьлпи нъ Шабла Дура.-.ъ-Ку.мкъ. п. 
който им-Ьсто да блг.Де даденъ подъ

въ отежте.т- 
внето на своя чжжъ, и е вземала един ь аевз

еж д-ь.

0БЩ1 ХРОНИКАОТЪ

; .
Лихяаргтлпто Землед-Ьлеца С, И. иь с. |

Хората, конто добр-Ь познаиитъ Салаба- | Ч-.шн. се яннлъ при едното отъ сътрудници- Чиновническа ДИСЦИПЛИНИ. Ви
шева, казватъ, че на неговата невралгия, отъ | т-Ь па в1сгиика ни. еъ молба да му памкрн дипгкнн демократически н. _1 [лрндонч
която той тъй силно етрадалъ. само гихигЬ отъ и-Ькой тьрговенъ 200 лева. зя да см на- | }|„,.гь- се ,,|ппкна нъ ноглФ щня си
и уединени т-Ь и-Ьстноети биле подходи* за платялъ иа жетваригЬ. които му биле при- *

вършили жетвата, и чака.Iи да имъ наплати "Р*1®! ,,,-> и,|,ио
за да зачпнатъ за родното ей м-Ьсто — тър- ннлн Мн111И‘Т|)ИТ"Ь. I ой не ноеоч.чи с л у - 
погско. Сътрудника ни. гощаииталъ. за какъкъ

чиноннннн, които нсу-него.

Вркяето ир-Ьаъ потеклата седмица, бь из- 
нънрЬдио гор-Ьа-о; имаше много случаи оть 
припадни на хората. пронзходящн оть силна
та И небивала до сега г»|гЬщина. Говори се, 
че нъ околията имало три смъртни случая 
ироисходяищ отъ слънчевнй удар-ь.

Уеилетрееемии. На иосл-Ьдъкъ въ око
лия *д ни. а нъ особности балчишката се по
явиха и иродължинап. да се иояпяватъ сла
би и силни землетр:генпя, които и-.шиха да 
аадаватъ страхъ на населението. Желателно 
е нашитЬ учени, особнп сега ир-Ьаъ ваканция
та да пообиколягь тия м-Ьетности. и явятъ 
н-Ьщ» положително — научно, за причиинт-Ь. 
конто каратъ да ставатъ тъй често землетре- 
сення, а особени» но край крайморския бр-Ьгъ 
въ балчикско. къмъ Каиарии —Гяв Гуштчукъ, 
Шабла и др. ти и да се случагь на иТ.- ■ 
силно звилетресение, на самото мЬст или. 
не — то но обстоятелствен 1Ю да раепитать' 
м-Ьстиото население; защото евТ.донпята ни 
до колкпто се простирать. възможни е нЬкоя 
близки катастрофа.

,11|«мъ, нрави, винаги мрат. ходи;
ако паднешъ нрав-ь падни", бнлъ деинзъ-п. 
на Г-нъ Медартъ. I Добрнчскн Мир. Сжднл. 
и като еждия н като чо1гЬкъ. Но итюд-ь на 
тая негова декларация сме замолени да запи
таме Г-нъ Медарова като с.г.дня. а не като 
Чо|*Ькъ: Какео е стана.ч- дл.ч/шини и^ччути» 
младоидеал\ б^гн/г Радосаавист ь н Лу/мчь-Иу- 
лашки о роС И.игднмщ>ъ Лресмгвь. заирецо нр«- 
тньл мею още и^леь 18'.*8 I. зп иа/нтиааю' ни 
1м/и-та Iлавата ни съцмждапимътъ нн Г-нъ 
Калчо Саишц/овъ. и „пранъ- ли се дър-.кн г. 
Медаревъ. гд+.то държи нер .згледано още -п- 
иа д-Ьло оть 3 и По-вече ГодшшУ Правь ли 
ще падне Господство му. за гд1.то такова 
едно д-Ьло оть широко общественн<> значение, 
прогшп. толкова нзвкстенъ еъ своитГ диви 
подвизи лладои^нлъ го държи още внсящеУ 
Сатана самъ да си ириежди.

Ами, че кждГ («тава н нршк.ипа на вто
рия Ни девнзъ: Лчр-Ьзъ стрт» точно и епра- 
нс.ъуиво из11Ъ.1не|1ие па закшгатЬ. тр-Ьбва да 
се въ.шпгава нашия народ-ь. нашето общес
тво'1, — (?\\)

Горки младо идеал м. иатропнтк имъ ца
руваха, за да бждатъ тъй жалко порицавани 
тЪхнитЬ капсули. . .

Нсзинояняна свЪтканнцв. Ни 20 ерфщу 
21 того. часа по 12 нр+.зъ нощкта. нъ |-|)ида 
нн «• появи, едниъ впдъ. небивала до сега. бу
ря. придружена ет. нескончаеми гърмежи и 
сн-Ьткавпци. която трая около 40—йО м. Ста- 
ритЬ хора расказватъ, чс такова чудо, не сж 
заиоминциин! н не слушали до сега. Пр1>зъ 
всичкото нрТ.'1е па траянието бурята, града 
ни. като. че б-Ь оси-Ьтленъ съ електрическо 
ос1гЬтление, отъ нескончаемото си+.зкапне, 1Ъ|>- 
межигЬ. отъ друга страна, приличаха, като, 
че ставаше !гЬкой силно артелерийско сраже
ние съ залпове но между дни корпуса.............

чан. защото биле .н-пшнв. но кани тип
-рокъ и съ каква лихва може ди вземе тия 
200 л. С. II оттиорилъ. — благодарет. еъмъ 
да дим ь йв „ на м-Ьсецъ. съ срок*» само за с- 
днвъ мЬеецк. само п само да <-« наплатл на 
жътваритЬ. които съкъ длъжепъ да храня, 
до ка-П) имъ се наплатл, които сж на брой 8 
че.юв1'.ка. н на день не ми стигатъ 6-7 лева 
за нрЬхраната имъ. .1ащо не взеш шъ отъ Ием- 
лед-Ьл. Каса или отъ спестовното дружество, 
бнлъ : апнтинъ землед-Ьлеца С. П. о ть сътруд- 
ника ни -- оттиорилъ н Касиса и Дружес
твата т. г. не отпуща нн стотинка .. Сътруд
ника ни сл-Ьдъ тогл утпва при 1гЬкой н Дру
ги търгонцо. да ги помоли да дяджтъ за с- 
дняъ м-Ьсецъ подъ негово поржчнтелс.тво 200 
л пя С. П. като и нрЬдлагалъ Г»®/# лихва, 
или за едшгь я Ьсец к на 200-тл лева 10 лева, 
конто да уд-ьржатъ* още тга. при урТ.ждапне 
иа полицата: но оттворигЬ на всички бнлъ: 
н!.маме пари. т. г. не раздаваме, (пусти мо[щ- 
торнуиъ). II така землед-Ьлеца (1. П. се за- 
нърналъ въ селото си съ нраздни ржц-Ь. и 
храни 8 челон-Ька. н ще ги хранг., до като 
увърше 1-2 хармана, храната на които ще 
продаде, и чакъ тогова ще се наилатн. па ако 
се мниатъ до тогава, 10 деня. тон вм-Ьсто 10 
лева. конто щеше да даде на търговеца, ще 
изгуби може би 70-80 лева за храна на 
жътваритЬ. ш

Ний сме биле п сме иротивъ безбожното
об-

оть които зани 1(. да се заннгерису 
натъ и манравягъ необходимото за дз 
иреетанап. тии работи. Гаабнра ее 
тон нодраабцра съ тии думи иеключ- 
нанне иа нровннени-Н; чиновници. Н< 
сме ние. конто ще защнщмиаме нено 
корносгьта н рааюзданноетьта на чн 
нонаичестното, но м-Гетото .му е тук! 
да обаднмь, че тип, които сега нлачатъ 
иа дисциплина, нъ оноаицин систимп: 
тичееки пропон-Ьднаха иенодчнненоеп 
н н-ккакна си чиновническа незакнен

„Миръ]мость.
I Икономии. 11а 1 май т. г. глтлк 

ностпгЬ помощ, на главннтГ Внрниш 
бЬха закрити, но бюджетни причини з. 
икономии; сега вм-Ьети помощници. с> 
назнача натъ при глав. Бирници Контр* 
льорн. и то ст. зацлати 60•/, яо голкм ^ 
отъ опил, на закритит-Ъ иомощническ 
длъжности. КонтольоригЬ сега получа 
вап. 2100 лева год., когато предшг 
стнеинцитФ имъ помощннцитк получава 
ха 1220 лена годишно. . .

Пий не сме протинъ назначавани^ 
то помощ, н контрольори при главнит- 
Вирни чества, които еж иритрупаии с: 
изпънр-кдно много работа, и и.мать и\ 
жда оп. ноиече работни рж.цк, но от! 
бФлФ.зниме само факта, като какви ел 
г, Кар.1нелон1П Ь икономии. . . Мш »]г 
това преобразунанне на тия .иъжность 
ти има нФ.що сходно сь ценза, койп 
ее иска оть помощника, а оть !нониг1

;
.

лихпяротио. 11<' нека се знае, че до като 
щестнепИ1Г|1. кредитни учрея.-деиия, неданатъ 
суми е;. лД.п.11 лихпи. и съ кратковременни 
срокове вс;-. гьй ще утнвнтп. рабигнтЬ у насъ; 
затова не справедлив» е да сз обиинянитт, 
тия или ония търговци само а■ тин случаи, 
на конто каппталит-Ь може бв стоятъ мьрт- 
В11 и <•* тя гн нущагь е-ь обсро| ь само за 1-2 
м-Ьссца. Ще сж повърнемъ но тоя иъпросъ

I

Колко ли ||рок.111Ман11П се хвър.1ятъ
върху главата на градския нн кис-гь г-нъ Та- 

| ню II канон-ь, за гд-Ьто по чмешо 1о)»игни нод- 
буждения. с занов-Ьдалъ да с« срути сдинст- 
пенпата вт. градъгъ нн баня. принадл-Ъжаща 
па Аптн Бе-ючнтЬ пзелЬдннцн, като съ тая 

; си пос.тжпка е лпшнлъ 14,000 граждане отъ 
най нажж.то хигнсннческо ср-Ьдство: кжпане- 
то. Мълчи сс, че разпоредбата за срутването 
на въпросната баня с било плодъ на харак
терното блахпризумно пом-Ьдение на младоиде-
И.111 тЬ да охранлватъ общнннпгЬ си нмтере- кметч», е бнлъ иронннеиь, ир1>дъ общ' 
сп, като въ случая съзщгятъ друга баня отъ 
нЬкакво сн ноио-11яЧ1111ающе анонимно (V!) пк- 
иичшрно дружество. ср-Ьщу една концесия за 
НО години експлоатиране, н с. Ьдъ тона да 
бжде придадена па отупанстпупане отъ град- 
скип съиТлъ. банята щЬла да коства 40,000 
лева. Гра,тскня сън1.п. щ-Ьлъ бялъ да отпу
ща егкегодио гю 3(Ю0 лева субсидия на к-оп- 
Ш‘сг опраното дружество, а за 80 години —
90.01К) лева!!! Добра ем-Ьтка кали/ — Ала зла
урнсница урпса нашит-Ь идеали: згромоляса с ■звърчмлъ убийството, отгов'
се тартора имъ Радос.щновъ, иог|>еба се ано- ; рилъ: кроеше мноюи.

|

|.-овтольори се не иска. . .

Едно грозно уомйегно. Тия ДП 
кт> столицата па Япония Едо, е стана 

: ло с.тЬдующето грозно убийство. Боди 
; теля иа либералната партия, виден 

държавеиъ мжж ь, би шии мивистръ н 
оощиит'!’. сгради Шкопт, сегашен

1

стенното миФние, вь голЬ.ми кражб 
п злоупотрЬблеиия съ властьта. Кога; 
общииекц сжв-Ьтъ подъ негово прел 
с-Ьдатслетво засЬдашиъ, влиза едно л:. 
це, хвърли се върху Шкоши, и с 
едннъ уларъ съ кама го сваля мъ|- 
1авъ ва земята. Убисцътъ е билъ ту| 
такси за.ювенъ и на запитван пето, за I
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Многома т граждаиНгЪ: го
пшнтвагь, защо нрославутяя фииапси- 

— финансово Миннстръ и нрези- 
1сип., г. Каранслопч» ио е заминал. за 
1арижъ, да «оди и{•-ЬпмюригЬ ио зае

ма самг, а е лелнгиралъ г. Сарафова; 
1али кога те с-> съставяше кабинета па 

N февруари т. г. главния му пре- 
1Л»п> 61;. да бжде Миннстръ и» финан
сите и М-ръ председатели, че като па 
1с.ю и.; кабинета, ще употреби всич- 
шта еи споеобность ла; извади страна - 
а оп. батака. . . Тека за питка мо и 
ши.

500 души. ще отпжтувагь огь Кюстен- 
дже за Инрея оп. кал+.т»: съ жнл+.з- 
ппцата ще погктятт. Атнн^, гдФто п ще 
еж банан. 10.тиня деня. |Оп. Атнаа 
ще замимагь за Ьрч в и пакъ ще се 
щ.рнатт. в*. Атина, като ще зампнап. 
веднага ,заЦ ари-градъ, оп. Цари гради 
ек(1сурзиопнетит1; ще дойдат !, иъ София 
и Белград!.. и ще еж заит.рнап. ир+.зъ 
Австрия зч Букурещъ: това всичко на- 
тукапне ще се извърши въ 40 деня. 
Заедно съ егудснтнгЬ по Кралеиското

мо аа лискам Димитръ Госнодиновъ, 
мменусмъ още Д. Г. Даекадонъ, а но 
некога за прксмехъ — „Белка“. Този 
го с цедиш» отъ турско време е рало- 
сланнсп». Между ио млади учителчета 
минава и за социалнсть — въргблъ е 
колелото на Гулачченъ. Бъ Радеела- 
новото царство сиорсдъ кефа си м1шя- 
вдлт. службите: огь даскал, изведнъж!» 
го виждате чл. секретарь на постоян- 
вата комисия (когато Радослановт» раз
тури Барнсн. Окр. и. комисия), ио иос- , 
лТ. учнлицеиъ нневекторъ, най сет- 
в1; — директор!.. Макаръ нЪма сред
но образование, Д-ръ Ба-^нъ го сте- 
пепуналъ, защото, казватъ, кондисалъ 
вт. кжщата му. Г+> сж дребни работи. 
Ами зиайте ли, какъ деребействувалъ 
нъ битностьта си чл. секретарь и нн- 
спекторъУ 'Гогава той колклъ кучето. 
Каже ли нещо, беше. Думата му на 
две ме ставала. По негово искане биле

гп.

желание ще замине и хоратъ 
трополила нмъ. състоищь ся отъ 22 
госпожици 
на които самъ краля е заплатил!.. Хо
ра па нсЬкадФ. ’це даде заедно съ сту- , 
лентите по 1-2 концерта като иъ Ца
риград!. ще даде елши. нъ палата па 
Султана. Разноските по топа иатува- 
инс коствунатъ за утикавие и вржща- 
ние по 80 лева па челюЛкъ.

ма мн-

п (5 госпожи. РазноскитеЗаеми II г. Киранс.тнъ. Н+.кои 
1а11нтсресонани нт> интригите вестници 
шсаха, че между министрите илад+.л- 
и иълии раздори но въпроса за зае- 
В1, че г. Каранслонъ въстаналъ цро- 
инъ убийстненннте му условия, че 
ой щ+.лъ да се оттегли оп. кабинета

I остави отгонорностьта на цавковн- 
тнгк и пр. П+.маме обичая да криймс 
I да личемеримъ та да съобщаваме нс- 
г+йсткителии работи. Между М11иис!р!1- 
е и1-.мз никакви раздори, а г. Кара- 
|елонъ принадлежи къмъ най-жарките 
ринърженнци на идеята да се сключи много бл+.скаво. Г-пъ Г>ратняно упра- 

ема. Пуснатите слухове еж затова < влнющия Носовото Министерство 
мо интриги. Г-1П. Каравслмнъ н+.ма ; срещнал,. и нозранилъ оп. името на 
м+реиис да си дава оставката. Краля ескадрата. Офицерите оп. роман-

„България“. ската флота дали ва руските офицери
Даваме м*сто на рекапнталация- б:",,к,“гь' Шнл1''лиа,п> Н«»»ииа,ккн 

а, по която Добрииска околна ще | *',1;еел,,Я: *»асхад“ 
лаща на държаната, заедно съ връх- | ,‘и’ ПЛНИ1а|Ч,Ра11Не ,|а параходите и пу
шите десятъка огь зеленчука за ми- ска"ие Фе1.ерфо|.«си, морски .«яднрниу- 
алата 1900 пипвано Радославония «Ф'1 участието „а „сичкп ру

ски н романски моряци. Бсичкит+. рус
ки моряци въ ескадрата биле около 
1000 че.товЬка.

; уволнени много учители, защото нс сж 
биле .сойки", други врнм+.стенн. защо- 
ю го изобличили, че е злоупотребил!» 
135 лева отъ дружествените пари. . . , * 
Да. той е разплакал,, стотина учители 
и учителки. Нека аенинно пострадали
те си отворятъ сега устата и извадят!, 
па назаръ кирливите ризи на тоза ге
рой. Нека т+. разиравятъ, що е за сто
ка вашия учите.л секретарь инсаек- 
тарь лиректо^л ир>ьл<е<)пте.1Ъ и про
чее п причес

ка много негови зд11лки ми гово
риха. Наир. занимава.!!, се съ книжар- 
стно. Знмисъ едивъ салски учутсль по
питал!» н+.кон хора, кждЬ е книжарни
цата на инспектора Госнодиновъ (То
гава бнлъ Стомнонъ инспектор,», 110 за 
фактически големецо минавалъ бая Дв- 
мнтрь;. Посочили му книжарницата 
п Просвещениевъ която нс+.кн девв*“ 
се навъргва Госнодиновъ и ириглежда 
тефторитк. По нека предоставим!, тая 
работа на окржжната училищна инс
пекция.

ГуСКага ескадра вт. Кн>сген- 
джа. Ма 1У того нъ Ккн-тснджа е. при
стигнала ру.-ката ескадра, състояща 
се отъ 12 пороби, комавдукана оп. 2- 

| ма адмирали. Посрещапасто >< било

е но-

С1. лод-

шуро. а според!» Ка^шве.юви»пь оценки: 
) Ба ливади 21711 .1.

2086 я 48 , I 
зеленч. градини 3023 „21 „
бостани . . 15759 , 14 .
фий в бурнакъ 21541 ч 32 п 
фасулъ . . 11901 , 02 „ |

221 „ 20 „ ' Когато се сипятъ справедливи ху-
33 „ 83 я • ли за некон чиновници и учители, на-

7 „ 50 „ ! шите гр.икдани твърде индеферевтно
267 - 3.» „

16149 , 04 ,
1364 „21 „

14 . 15 „

!) - келсми

ДОПИСКИ
6) я
») я
*) .
») *
у) п
0 ,

леща
Г],ахъ . .
метли . .
леш. . .
лудо-иросо 
карто<[||| . . 
макъ . .

Сега този .... господина, вмес-
• пе-ксе отнасятъ къмъ такова нещо и си то да посипи голата си глава

казватъ: „не ни влиза въ работа. т+. пель и се разкае за сторените нанос
ен иматъ началства". К, добре, качал- ! ти, влече иакъ пояса си за бЬда и .
етната иман. лн тази възможпость да дрънка врели искаисли. Преди некол-

4 всичко: 94979 „ 46 _ 1 проследят!» всичко? Да. морално сте ко дий, к%то го изобличили иублично
щчилищ. налог,. 10*/« 9497 , 95 „ : длъжни, Г-да граждани, да се интере- 1 за калиазанлъцнте му, той, безъ да

4748 „ 97 _ ' сувате огь тия неща и бичувате венч- ! има капка съвесть, брьтн1;лъ: „не сс
9497 „ 95 „ ви тия общестненнн служители, които боя отъ никого, азь ималгь влиятелни

15*/» 14246 . ‘.(2 . излизан, отъ рамките па своята длъж- приятели, иап сетне и иоипрЬдсЬдатели
А всичко 132,971 „ Л 1” ! "ость. като бждето уверени, че Бий по на камарата ми е доетъ". Може би, ще

+.ма нужда оп. коментарий вали? 1 ̂ оаП иа',,,,п* принасяте заслуга кастри- кажете, какъ тъп отъ где аа кжде, то-
11(‘аиии1‘11ма България. Повече- 1 |,ата си’ *>а:,б|,ра се, снраиедлипостьта ш отчаянъ радославистъ, за младоиде-

' оп. нашите н ндностранигЬ вестни- тГ1‘,бна ла йлдс вашата мерка, Бапш- алните подвизи на когото обстоятелс-
, беха нустналп новината, че Б«мн- ,1Т1' Уа’‘ись-
•и Кннаъ Александрь Мнхап.ю- >|,,сли ми хрумнаха пр+.зъ
1'П». при посещението си Цариград,., >?,а’ когато ',-уХ1* за »я^ит+. дела на
действувал!, иредъ Султана за „е- "Ькои Учители въ нашия градъ. Това,
шеимоетьта на Българското Княже- ' което щ,‘ Ии е предисловие като ие сс бои отъ наказание, но и
ю. Сега обаче, българската телегра- на Л1!>,*с‘,,,,т+* работи на този чов+.къ. даже работелъ за назначаване иекой
п агенция съ тсюгоамата си оп. 18 К0ЙТ0 с нр+.дметъ па дописката ми. Се- ! сксъ-инспектори на служба,
о опровергава тая новина, и твърда, 1 ™ ач? ,,1}иа да Г,Ж,ТИ за »ьс"„татвая
пуснатите слухове въ странство и Ст’ МаРалжиеН1*’ за ЬалчишкигЬ герой-

огь „екой вестници по тон въ- , ст,,а аа к""то сч‘ ",,са ла"“ »'* »*ст-
в била лишена отъ истинната. "икь ЯБългария-, н+.ма да Б„ опиша

деянията на тричленнии учителски кру- 
жокъ, които разиграваше миналата го
дина горките учители, думата ми е са-

I) -
М .

1н гралобитипиа 5*/. 
кр. връхнина 10“/» 

Шбщни. „
:

твепно се писа дани въ вестниците.* и 
„Миръ“, „България и „Надежда“, смее 
и сега да буаствува! Право вц каз- 
вамъ, че е много сербезъ, ц осайнъ

Не се чудете, защото той е прак
тичен!. човйкъ! Казватъ, че е ладъ де
кларация, за да стане Цанковнстъ. Се
га с бил. оглашенъ. Но изглежда, че 
не ще може да намери възироемникъ, 
за да го кръсти и мароса, защото Цап- 
ковистатЬ не сж толкова аджамии, та

Студенчееяа екскурзия. На 24 
густъ румпнеките студента на брой
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. |п, | шкешъ отъ Д-ръ Вачевъ, но за тона 
до и ат и.

доетавенъ, по всичката дължина иа 
шосето: сега то се изостави и са по
чна онова Добричъ — Силистра, воетс 
нЪрваме сл+.дъ една година ще зем< 
сащото жалко положение, какво « 
Чуфуть-кьойското. Признаваме, че по
стоянната ни комисия не располага съ 
материални средства, за извършвани)’ 
всичкото изъ велнажъ, както и самата 
държава за една гоАина нища, не мо
же да направи; но не разбираме защо 
едно сс'заланя за глава друго за крака: 
заща не се влезе ш. споразумение сь 
държаната, и натуралната пътна по- 
ниность за една година да б*де упо
требена само за едно шосе и се при
върши всичко по иего, а друга години 
се уиотр’Ьби — за друго шосе н т< 
да се скърши, а се останятъ и държа
вни и окрАЖни несвършени които зи 
една година заирнлнчватъ на ламища 
— Не е ли жалко за труда, койт, 
употребднатъ гражданина и селенина 
и който — тъп утина на празно. . .

1’кандалче ш. църквата. На 2: 
т. м, се изиърнш венчалния обр+.дъ на 
Г-ца
когато енещеинннитт. бьха готови за

да може да се вмъкне този . . 
лагера имъ. Демскъ му казали: 
дитс оглашени. . . “

Респективното министерство да ли 
ще остави да си разиграва и тази го
дина кончето този мамиш, в изпит.'тели. 
конто е станали вече нетърпими? Щ-

-11311-
А.

и Шумен*, 10 Юлий 1001 ».
Предполагаемия събори на учите

ли гЬ п учителките огь града ни, око
лията му и другАдЬ се състоя, на кон- 

I то съборъ сс взема огь нриелтетвую- 
щите 65 учители и учителки сл^дуга
щата резолюция:

1) -Че нъ продължение на нЬкол- 
е изложено на 

оп.

нидимъ.
г Добричъ, 23 VII 901 г.

Елпнь грамд<1ниня. I

Огь с. Кадиево. получихме едно 
обстоятслстиенно писмо, въ което се рас- ■ ко године учителството 
крива една младоидЬалничсска кражба, ; едно сне1ем.ат1Г1еско преследван» 
чрпз,в в±ммъ, извършена на 28 октам- | страна на иластнующнгЬ; 2) чс ир*зъ

на Г-н». Начена тазимиши терукането
хайка придоби най-остърт. характери, 
при която нГ.кон околийски и окрАжни 
|||1сп<-ктор11, като г. г. Фнковъ, Радеви. 
ДрабоЛ)авскн н др. с и сноигЬ д кла оти
доха тип дллечъ, щото забраниха наз- 

констатнралъ взлома чр-Ьзъ актъ, пито I начението си като инспектори и се о- 
оило съобщено Слдебиому следователю бъркаха па агенти на нластнунивата 
за вземаане нуждайте строги мерки 
спрямо крадеца, и, понеже било ио вре
ме военното положение, началника ни

ври м. г. огь емна на видния младо- 
идеалъ и любезния на нашите светила 
— „Сойки“ — Ишв Хасанъ.

По нея кражба бившия нн Окол. 
Иачалникъ С. Попово сами е лроиз- 
нель дознание нъ самото село, но не

тогава партия: 3^ че главната причина 
на тона преследване лежи т. немане- 
нето на добра система, регулирукнца 
иростАпкнте и наказанията на учнте- 
л и тя; I) че и при сАщестиующата се
га система учителите една ли биха 
гой немилостиво преследвани, ако има
ше ннсиектори, които да стояти нерно 
на поста ен и 5) чс днссъ влпетную- 
щигЬ, нъ битиостьта си на опозиция, 
намираха за ирапа нашата кауза и ед
накво еъ паси се възмущаваха отз. 
незаконните дела на известни инспек
тори, ршии: I изказва желание, щото 
Министерството на Народното Просве
щение още нъ най-близката сесия на 
Народното Събрание да внесе проектъ

полицията не намщшл* т нуждно да се 
прислЬдии младо идеали и . . . . поми
рили страните. Обръщаме внимание на 
г. тукишиий Сжд. Следонатель, когото 
молимъ, да вземе акги ол ь това, н поч
не расследваиието. Но подробни „нуж- 
днн нему сведения, ще му се далътъ 
огь Кадневското Сел. Общ. управление.
Ний знапме, че полицията нъ никои 
случай не е компетентна да унрощана 
вината на когото и да било, и за вик
нато и да е иристАНка, а камили да 
ее прощаваш, лица,-извършили кражба 
чрезъ взломъ. на 40 шиника жито.

„ , ... за реорганизирането на окръжния учи-
г. Допран*, 25 Юлий 1901 г. ,,ъ„+,^ . с,иава|,,:т„ ........... .

телят, дъхали нштамчв.кшве аа увод- цъ ^„с,.зъ какт„ „ „ ' ....VI „„„.
пипането на «сновннн унотвль Ивана- Ьи™ГИЯ учителска шв.:
Панчев*. аащото Овлъ първостепенен* ,| .. ......ясрството „а На-
в получавала- твърд* гол*.,,- аа.,*к,, |т) „ л, „к. „ „0 в
тимамъ 115 4. чнета аавлатв „а м*ссць. ^ .... ... ...... д*.

Ако, I -да чаотовтоли, чр-Ьлъ тоан „ ........... ........ . ш от.
см*В|е,г,. вотввъ стс нмалв пр*дъ ва.ч. а,-ду,вената награда; III явелв,
вкоаомвв ва о«,вв.ата, както орч-щолс- - ....... к„ ^ ^ .... ,игЬ ,СМ1ЪМ
вето вч. постановлението си 3/. то | „,та„аг, „„„лЪдоват,.;,,,,, „а .„а,,, „Лк-„.
защо тигана не го приложихте еднакво ! ’ .......’ църкон. н-во, да изработи и
къиъ всички първостеиеини учители/ * . ... ............ на вилно место — тарифа за църкоь
Защо оставахте Кал», Димитро,,!., коп- | аа“ у.,оОвото ,*ло ! ",т* гакс“’ |и,кв“1Р “”а Друга.,*; по,
то о вървостевсвовъ „     „риехте ^ „„в,ъ 1   » "а раар*Д». вада се ваМ.о
1*. Чехларонъ. тоже иъриостсиснснъ/ ' * ■ 1 натъ за нъ оАлащ*; подобни п. нен|>,1 ’ 1 оидять отз. хора, които са доказали, че , . .............. . „ д.лУволнявате идииъ нърностепенснь и . '' .... * „„ ,е ятности; а па родителите и ближни^
вместо него приемате наш. такъиъ. и и ’ уЧИтелскитк щ-гоне а камо ли за ";1 младоже“цигЬ об1ГЬ1цаме ««““«"Ч'
следь туй се хвалите па леко налее- * ’ ‘ . ... , то да спазватъ църковните установен' . *. _ рАконоднтгли на учеоното дело н 1\по, че сто праиЧ-л» нкоаом,,,,. Хубава ' „ „,ъ р,да ! «Р««*.............
],аб,'|а. . ми , вранед...,,,,,, а„ , „ Д|'У ее ваиратвг,- до Господиоа Мповстра
,0.0 |.а рЧмвсвно - уволваваиото иа Царпдаото Проса*,,,.... . „ до в. в. !
класиш учител,- Ново Василев,, вв Съз,.м,,,,,.-. севв
................. съооравеовво. а „т-лругк ^сти„ъ.. ||аГр*въ~, .Вългарвв-.
оставате оав 1 осв.ш,нова, вовто много „ ^ .11о,п-в*къ-, гСв*п.‘,
повече получава огь него/ Или съ па- ц....г..... ............^ . ..Народна борба и „Народни прана“,ртизанскн аршннъ мерите, или хаберь ■ у ‘
немите отъ действия събиранне и из-
наждание.

съ Г-нъ Гъкм,

г.еичанката, оказало се, чс младоЖен 
ците немали нула; сиещснницнте на за 
конно основание, споредъ Екзархнйс * 
кия уставъ, отказали да нмъ дадътИ 
благословията и се върнали нъ олтари, 
въпроса след ь малко билъ уреденъ, за 
щото имало иредиарнтелио събрани сне 
денин, че младоженците са свободни л< 
встъпят в!, бракъ; снещснннцягЬ ю 
ноно излизатъ огь олтаря, да почнат! 
обреда; явява сс друга спънка,— вън] 
роса за църковната такса; Бабадъкд 
оладжакъ вика на кръстника ти ще пли-| 
тишъ, кръстника вика азъ не плащам^ 
н нъ кран на краищата, Бабалъка « : 
съгласил!, да илати . . . но нали му <• 
ниждатъ определените огь църковното 
настоятелство — 50 л. много, почва с 
на ново распраннята — пазарлъци! 
въ Божествения храмъ, иредъ една дог 

> та отбрана публика .... Ний немам 
за це.1Ь да уиреканамс когото н да би
ло, ио напомнюнаме на ночнгасмот

оостав

НослЬдни новини.
11. Ц. В. Князътъ щелъ да при 

стигне нъ гр. Варна на тържествог
— пристигането руската ескадра. 
сАшата ц/?!Ь са ирестигиалн въ Ва| 
на на 21 того г. г. министрите: Кара 
нелонъ, даневъ, Сарафовъ и Генерал 
Нанрнконь. Отъ вншнтк офицери — Г«1 
нералъ Пльонч. Балабановъ, Винарос 
и полковниците: Резковъ и Ценовъ. Пр* 

Н-к а на IV и. ПрЪслаЕ 
| ска Дивизия Генеуалъ Ннановъ.

>1тгово|1никъ В. Колет».
Добричъ. Печатяспа „Добруджа“

А.

Р а з п и.Видишъ ли. читателю, колко умни 
настоятели имаме пий? Влияе ни! Азъ !
знамъ, че мнозина са любопитни да се |»иЧ*!». пре.п. 1898 год.

битието на да се прани: обконнте оп. двете етра-
големата му часгь бе.ха 1

Щосето Чифут 1-конму-ДоГ»
бе започнато стнгналъ е и

заиознаип. съ житието и 
нашите педагози — икономисти (учи
лищните настоятели), конто пи са пе* ! свършинн; каманенъ млтсриан» ночгн
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ДОБРУДЖАНЕЦЪ
>0< >*излиза вЕднлгж; БТ. СЕДМИЦАТА■ # зз т н' %,\

се|Й»еС1Ч» до . рздуф|яапп Му 
въ гр, Добрвчъ уд. ййотева*0'* и 

Такси за публикации: за 1 км. сантшктоъ нВ4^&тЗ. Е-Ок)

V.'.'*? Всичко щ<> се отнася до вестника.Годишния абонаменти на постника: е В лева. полугодишно 30, лева, 
Абоннрание бСаъ предалата н-Ъма да се у кажа на

Кдинь брой ХО стотинки.
1е платени писма не се приенагь. р.т.иопнсн назадъ не се нржщатъ.

7
Д»

____________________ст. ра
— 10 ст За пристански и Д|>. обямления на IV страница ио 3 

Нс.ет. яа дума
IV

Съобщавал/' ма *. г. почнати ши. си,
•л

е 1<>сн<м)ин» Киста Кист. оп/ь
„Пр-йпорсцъ“. В. Н. 
то не се е убедило $п. нуждата изоб
що за създавание на подобни монопо
ли. Нашия вкстникъ йаи-много е възта- 
валъ нротинт. монопола 
нр. (ТрЬбваха 29 еааи деня огь тоги- 
ия, за да бжде олЦ-^ лЪмнн гонителъ 
па хората ироттп. йЬноно.ии!-.. а тл 
жаркия тйхенъ па мрронолнтЪ партиза
нино и я-пцитннкъ.

ждаше цснзъ за службигк; раздамаше 
бързо и ефтнно правосАдия, безплатно 
просвещение: увЪрянаше на лЪно в 
дЬсно, че когато той поеме властьта 
ще увранляиа безъ ксЪкаквн заеми, 
или, ако ир-Ъдприеме, в то само въ 
красни случай, да сключа такъвъ, то 
шчп не ще б.\1е но ю.иьмъ отъ 50 
./очни н който о приготвени отъ 
банка, ни която името държеше посто
янно пъ сскрегь, зищото иарит!: са 
.псе едно“ като че са иъ джебатъ му; 
койго най-много протестираше за но- 
дбнииннето курса на нгшшгй цЪннн 
книжа; който водеше кръстоносевъ по
ход-ь противи посягането на дьржаннн- 
тЯ нн интереси, създаването монополи 
н н}). нр. А днесъ, когато е вече уп- 
ранникъ нъ България, той не само не
- Обуздана ЩЦ.
ко мишле 1п. дунката си, надъ която мър
ка нЯкой котаракъ; нЯл.Яе прЯдъ повди
ганото в проса ио нахмеиье цивилната ли
ста. слЯнЯе ирЯдт. ежедневното циркули
ране на гиециалннтЯ треионе съ конто 
н еа.мъ се расхожда; мука прЯдъ обвк- 
понеппото на Княза ирЯбиванс нрЯзъ но- 
нечето прЯме на годината въ Кирова; отъ 
.Министерската трибуна самъ защищана 
не намалянаннето на войската II заила- 
тит Г., като е и пай-грубпи оскърбитсль 
ча тоги'.а, който бн се осмЯлнлъ да му 
и..помня нЯщо но нротикорЯчията му 
на ?ова що върши' днесъ, съ онова що 
с говорила» нъ опозиция, и, като Си. 
Недра, 50 па ги се отказа отъ себе си, 
а като Пилата се прЯми да си омяе 
РацЯтЯ. I ой не само нс намали даж- 

зсм.юдЯлиитЯ, а.ми увеличи 
лена иоземелния 

налогъ. увеличи гербония зборъ, затво
ри нратятЯ на училищата за но голи
ната части па българското население, 
като увеличи учнлнщиитЯ такси и от
каза държавната помощи ио отношеивс 
на класннтЯ училища. Со това посажд
аното рЯшоние Карииоловъ 
дру| а дна важни факта: или че е най- 
голЯмии прати па снЯтлинати, или че е 
пап-заблудепия .(ни.юлчтъ нъ България. 
Инъче не може да се мисли. ПрЯди 

н навъдения отт. него нринцинъ 
»Ь защита па разрушителната система 
и и проси Ьщението: „че който има пари, 
само той има прано, да се учи“ е прип
ни нъ. койго може да изхожда само отъ 
едно Каравелонско разбиране 
крицията.

ю за я пян а ме. че

\об]/иия, е адмипиеп/роь о/л но /шгшии- 
н ни. Той е наш.нп]ниг и ,{п ст.0ир/1 ! па тютюни и
очпч.м/ нма1 и да запоени чини пбоноти.

Д-РЪ ИВ. ЮРДАНОВЪ ми
слил

11.1. защою той 
н+.ма да нрЯнесе полза на населението 
а ще създаде само разходи за държа
ната.*•

осегашенъ Окол. ЛЯкаръ, се устано- 
<на нъ града на свободна практика, 
риема болни нъ домъгь си всЯки дени, 
ъ 9 - 12 часа врЯли обЯдь и отъ 3-5 
Ядъ обЯдъ.

БолннгЬ бЯдпи приглЯжда без-

■

.

мяг;1
:Като чете чонЯкт. 

вЯдъ па в. .НрЯиоцст - 
сравнение ст. рЯдкоп 
тона, що се изтъква 
титла па тютюни бя

горнята нзио- 
н направи 

I) |м* 1 яворЪчне на 
п. стотната _мо- 
В 23 на сащия 
влкая мислители 

иади: _лицо- 
мЯрното нъ самоизмамата е най-голЯ- 
мия норокт.“. II, дЯйотнително. има лн 
по-гелЪмо опорочпанпе за Каракслона 
да се миели .:н;..меп11ги финансисти, а

!атно.
|2—8—3

нт.стиикъ, заедно ст.
.Д. Файсрбоха бн си гЛмподпалки.

Отъ Д-ръ Черьекъ Киакоьъ
Ефтнно, бързо, чисто н 

■взонасно иоднилванс на 
■ъни, съ 25 ст. разноски 

е подпалва 100 ижти.
въ сАщности да излезе 
копнчеека нула? Има лн 
отъ до»:азване. че Каранеловт. 
^■оизмамилъ въ себе сп.

една микрос- 
шце нужда 

се е еа- 
' лЪ.п. като

Ако употрЪбява-ге подпаткч1тЬ. чиито прочетете органа му отъ 26 май н го
Т"”.'П'"2! -юл:'“ '■

? Ви струна пи.минъ пара. опаппноапъта е -11* Кар.ни лонъ ьойю кз го оапп.
приинно «сключено, нъ самонаритТ. и ютнн-гЬ I иехлинант. се пъчеше И най много иъ- 
.рненнтЬ въглвща (кюнюръ) се подпалка па- ! ставаше протнпъ Мопогкмиг!;. з;нцото 
ав.ь Наираи-Ьте опил. и ще се очудигк! т1. >ир+.1.асял1. само врЪда. кадЪ.о са

<$322; *^»~-<... . • '"">■«!..... .
мъ ср-Ьщу хотелъ „Зора“. конто ст. нрпнигт. г>|>атн и
Гр. Добричъ. 1-10-3 една сл+.дъ 20 дена оп.

ваше голия еи бабанглъкт. и жабешка

I

Г

умиление
конно ирода-

надутости, нрптЪга рАЦ+. п пише своя
та нзиоиТ.ди. сносго призвание .че ба- 

мнналня нкигЬ не се нлашать оть

Добри чъ 2 Лн/усь/ъ И><)1 дията на 
съ близо 2 милиона

МашптЪ твърдения въ
шй, че заема ще бжде сключени са- 
> срЪщу въвЪ-кдансто па монопола и 
лягането му на банкит); са биле еъ- 
•ршенно оснонателня, вЪриостита на 
|ито се подтвърдяна и отт. офпциоз- | да 
№ н.

нашата зае
шка тупурдия. а но.агь реална гаран
ция. за да пя панрапятъ заеми, н, т.д- 
кана т+. на ми рап. само и и моно||о.|11гЬ. 
заради което ний ш: можемъ ос.1г1;щ..

се сигласямъ че нматъ прано“.
Че г. Каранетонт. се с самензма,Пр1и10}*сцт,“. Иегодуканнето нн 

>т*1 нт» мопополитЪ |1зоб|Цо памирап. милъ въ себе
доказа II

си. т на 1!сТ;кн ще го
в, въ самит* праинтелствснни I прочете и ви вейка негова ставки. До 

гове ио която нъ броя отт. 26 май \
. на

чза

като <въ опозиция I „обуздаваше“ Кня
за ,та се не
разноски н съ специални тр^нош». на
маляваше заплатата му па 600.00(1 де

не му „нозполннаше“ да правя про- I 
дт.лжителнитф. сн и чести разходки 
странство: намаляваше войската, бюд
жета па (И) милиона лена: 
най-вече тия, на зсмлед+лцигЬ: въи-Ь-

сащия в+.стннк ь. етп каки раз- 
Ьитянагъ: „Правителството не само 
Ма иам+.рение да залага днесъ н+- 
рач .монополи, ко|}то не САществу- 
Г1, ай Д+.ЙСТН1ПСЛН0СТП, а мач.чтт. 
Ио въображението на в. гС’в1ит.“ (и 
иъквать

разхез.да на държавни
всичко

1на,
по

неподражаемата шарлатания 
праинтслстнеииигЬ нъ брои 23 на в.

дажлията. а ва демо-
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постъпления, тъй не иирЬятъ Държаваг! 
При тикни подбужденш нзлмшмгь 6* шие 
ни още, зищот» събирането ни поиеиелннд ш 
логъ се подсигурим еъ икони отъ т, г. чрЬз 
ипотеки обложения ииотъ (чл 87 отъ икона 
още дннъкъ ее еъбири н ори отчуждили» 
то ни имоти Ако Държаитн тръгне въ ил 
тяте да нгнорнри всичко, и да оеагуряи си 
но движението ни Държивнвтн машини, то на 
лесното е да и тръгне нъ пътътъ, що к 
посочвал. социалистите.

Протнвъ него много могатъ каза търгоЕ 
цитЬ и лемледк.щигЬ. Министри, създатель н 
икона, ш-ка се замисли върху вредите ги 
причинява тон; нека иомисли и кредита, д\ 
шата на всека земледелческа и комерчеп. 
индустрии: нека се Сети, че парите въ стр! 
пата. у когото ги има, ще влезътъ въ гърн* 
тя. и да не им*:»тъ отъ земята и че гц 
требва да се потърсяте отъ вънъ, тогах 
требва да се иомнршгъ съ монополите и чу» 
дигЬ контроли на имотите и приходите ни (?

Като се разбере това. на мнение сме, 01; 
пр+.яъ м Августъ н. г. въ извънредната сес? 
на камарата да се поиска отм^нението I

п;<

чатн по вратите на тьрговдитЬ, разбъркване 
на общнгЬ взиннн отношения, паника, недо
верие, крий и пр. Желателно ли е той да 
вижда Българския Миннстръ? Да кажеиъ, че 
Миниетра е счнталъ търговеца и безбоженъ 
експдоататоръ и е нскалъ да запази интере
сите на земледелеца отъ злонамерените дей
ствия на него (търговеца) н лихваря; въ та- 
кънъ случай протнвъ яеиконната лнхи бн 
требвало да се създадать строги икони, а 
иротннъ сто..оироданците—;аконн дц не тър
гува 1Ъ щомъ е установено, че търгооиятп нмъ 
е безбожна и злонамерена експлоатация. Сто- 
копродавцнт!'. биле гЬ селски или градски 
пренасяте истинска услуга па селската маса. 
като купунатъ стоките отъ местото—по зна
ние — но износно, доставя тъ ги на самото 
мес то за кпнеомпране, срещу едно пъзнаг|>аж- 
денис. отъ което се препитаватъ т+. и по та- 
кънъ пачинъ економневатъ времето на земле- 
делепа отъ да тч.рси и иамериа стоките на 
далечъ. а още повече като нмъ ги давате на 
кредите; те му правятъ такава услуга, коя
то държавата не е въ състояние никога да 
му направи. Държавата ще му даде ли вила, 
въжа и пр? Тя даже не би се репшла да му 
даде отъ касата си пари и жетва, аащото я 
страхъ, че нЬма да ги наеме, чакаръ и да има 
гаранция. И ако търговеца иранилъ цЬла го
дина тези услуги па земледелеца, то той 90 
•/, е разчитвалъ да си вземе парите еам> ми 
харяачъ /Августъ и Септемврнй), а когато за
кони не му позволява да ш вземе и посрещне 
полиците си. какъ, закопа ще ли убеди и не
говия креднторъ да го чака? И гьй налшто 
чнГ.нне е. че държаита 1гЬма право .'та огра
ничи кредиторите до 1 Октомврий да не мо
гатъ си пребра вземането н идържп той 
право само за себе си Като прави тона тя 
тъпчи кръвните интереси на хората, разбър
ква обръщенията и плащанията. Оправдател
но би било това действие па Държавата, ако 
можеше да научи чр+.зъ закон 1» соленина да 
не употреблява нищо и домаинш нужди, ни 
за раб|'тата си. когато 1гЬма пари. Топа като 
не може да направи Държаита, да не ибравя 
думите на Колберта: .оставете, вейчно свобод
но н ме ее угьсете <о. мнщои, и -да не ирави за- 
кони като мораториумъ. която я правятъ смеш
на н виновна въ сегашно време нредъ зако
ните иа лолитико-екононическата наука.

Постига ли се поне цельта. която закона 
преследва н не вреди ли на тези. за които 
е нредназначенъ да покровителствупа? При- 
>гЬръ съ търговеца ,Ж* въ статията ма в 
„Добруджанецъ“ н другите по доле примери 
нагледно рнсугатъ до колко постига цельта 
закона. Дани кабинета ма прословутия Радо- 
сливовъ създаде същия законъ ужъсъсъщня 
мотивъ. <к1 ичяи*ме ма вемледлл^>. като нер- 
г.:нпе. чс селяните ще мншггь иодъ неговото 
партийно знаме: но иай-голената причина бе 
да събере данъците още нреаъ хармант» отъ 
тези. «тъ конто винаги мъчно се събиратъ. 
Но сегашния ьабинете. който е съставепъ 
отъ хора действително но-умни и по-добри 
отъ Радославова, требваше да проверя гъ кол
ко се ползува фиска отъ закона, да видятъ 
вредите му за всичко н да не повторятъ 
езиците глупости.

Известно е. че нашия сслянннъ безъ да 
смета последствията отъ постъпките си. ще 
поиска оп. Миниетра н законодатели да се 
нъзнолзиа за въ б,г,даше отъ този икоиъ и 
да се простре силата му за псе кого, всЬкъ- 
дф, и за всичко Държавата го преучва на иа- 
ннкътъ обриват- п всичко отъ нея да чака; 
това после щс поискагь и дробните стоко- 
про даван. за да се запазите отъ по-едритЬ, а 
пъкъ едрите търговци ще иоискатъ семката 
на закона да се разшири и и тЬхъ предъ 
нънкашните п>ргонци — Европейци. Тогаи 
какво ще направи правителстното?

Сега като сме наклоини да периме, че 
ако ниродния представитель Г-иЪ Шяировъ 
е миелнлъ ст» предложението си да покрови- 
телстпуи земледе.1 ни те. то Г-нъ Радевъ ка
то облече въ законна форма предложението, 
безъ съмнение, е нскалъ да осигури фиска: 
но надъ гробове не се осигурявате държавни

Да отнемаше па гражданина, го- \ 
ленина възможностьта да се обучава ! 
въ четмо и писмо е все едно, че му от- 
немашъ едни и най-кажнн оръдия, отъ 
които кан кече зависи т-Ьхното скопи
ли ческо благосъстояние. Економически- 
гЬ факти се обусловляватъ отъ умст- 
венния уровенъ. Единъ народи. не имс- 
ющъ правилно и целесъобразно умст- 
ненно развитие, той и не може да на
предва икономически. Нъ средата на 
такънъ народъ могатъ само съ уснЬхъ 
да сс развинатъ за дълго време прин- 
цииите на кратункиното семе.

Каранеловъ лрФлъ всичкото време 
на своето увравничсство създаде едно ; 
само иолезио не що: довърши самъ епи
лога на своето политическо сжщаст- :
нуванье.

Тъп занършпатъ всички герои, кон
то не си притЪглятъ силите, когато щс 
рлтатъ протнвъ истината, за да си елу- 
жатъ съ шарлатанията. „Много но ве
че храбрость требва, казва Ф. Мора. 
за да сс мисли последователно и сс

закона.
IIместни

нъзтана протнвъ истината, отъ колко- 
то да се стои протнвъ неприятелските 
топове“.

.Мл.дрнтФ. до кат:» ее намлдр\* 
патъ. лудигЬ ее няигрзндтч»-. чазн! 
една наша поговорка, която язкаме дй 
напомнили. на нашите Добричапе, г1 
понодъ нескончаемото говорене за ра : 
турванс на общинския ни съветъ, ост;* 
надъ ни нъ наследство отъ блажен1п1 
те Радославови времена, на чело п 
който стои, за грамъ на гражданите ш 
бившия джамбазннъ н полуграмотник 
— Ташо Ининонъ. Гд*ти да насип., и 
дюгенъ. -кръчма, кафене и другъ.тй, вси’ 
кн тоя т.иросъ говорятъ, а иаплел! 
дъкъ и самите младоидеали, начело 
Арсенова, показпатъ една ипдеферс^ 
ТПОСТ1. къмъ 'Гаша и нускагь иеевъ(| 
можнн слухове, че сами ще го блам^ 
ратъ. безт. да иобутнатъ съвета.... М 

Въпроса, обаче, който иитерееуп 
гражданите — данъкоплатци е ким >■ 
а- {юешури 1рг14скнЛ сввшнп, като не 
бръщатъ нннмание на либиралскит 
нускавицн. Върху тоя въпросъ п ш 
ще обърпемт. вниманието па съгражл 
витЬ си и сс нрнп.сднпимт. къмъ ясп 
кн опия. конто милеитъ за доброто I 
града ни. Спорсдъ насъ, разтуряне 
на общинския пи сънетт. е една нал 
жл1ца нужда, за да може да се ту| 
..сичко общинско нъ редъ, като се в 
стапятъ нъ б,ъдащия съветъ хора а'ит 
ритстни, хора деятелни, които да в 
правятъ нещо, а не само да разваля 
н да чакап. 31 денъ на мессцъ и 
нзематъ айл.ъка, съ една речь, да 
блдатъ бездемтелни, а да се старая 
да нранядь добро за града въ всФ 
отношение.

За да стане тона, обич*-, иска 
I само една инициатива за едно част 
| градско събрание отъ но кидни1е !
I съграждани, нъ което да се обмис 

тоя отъ тикана важности за гра.ха | 
иъиросъ. Мотиви има премного, кош 
ако се иосочатъ па постоянната ком 
син, или на Министерството на вжтр 
шиите работи, ний мислимъ, чс разт^ 
ря пето щс последва моментално. Па 
новите мотиви, съ които се разполага

Пакъ п и зеш!шй. ■

Въ брой 1 на вестника Ви стр. 1 личи 
статията подъ надслонъ: .мораториумп яа аем- 
ллдлли,итпи. Критиката, която се прави въ 
нея по закона и разсъжденията що се про
карвате отъ писача съ едно дълбоко разбира
не на предмета, ярко изтъкна тъ на гледъ всич
ката несъстоятнлность на аакона. Съ настоя- 
щата сн, ако иочнтаената редакция намери за 
нуждно да я помести въ нестивкъ гДобруд- 
жапецъ“. искамъ да домъ мнението сп пакъ 
по мораториума, което не изменяна онова, що 
е писано въ него, а прокарва неком принци
пи, които, мн се струва, да правятъ закона 
излишеиъ н вреднтеленъ.

Но всека вероятность, закона се е иро* 
днктува.1ъ отъ подбуждение да удоплетворн 
не коя нужда, да извърши некоя цолЬзнпеть. 
аащото се е намеенлъ въ вземането—даване
то, да нокровителствува ссленина — земледФ- 
лецъ отъ посегнане върху имота му — дви
жими и подвижим и — отъ неговия креднторъ 

* до 1 октомври й т. г., или пъкъ да осигури 
правителството събирането на данъците си.

Да вндимъ сега а) има ли лравпДържа-

I

.

;

вата да създава такънъ покроочте.ггт.^мь за 
земледелеца законъ; б) постига ли се цельта 
съ аакона, ако е такава н в) не е ли нредн- 
Теленъ за самия земледелецъ и на общия 
кредите?

Държаната не може да покровителстве
на съ законъ само отъ едшгь |к>дъ занятие 
свой членове, когато съ сжщпл законъ оне
правдана интересите на (чтаналнте членове 
отъ обществото. Всички сл чада ча една май
ка. Икономиста Алфредъ Журданъ казва: 
„Държавата има за миссня да гарантнрува | 
правата: ио не да взема въ ржкн ннтерееите 
на частните лица (стиловия) Каго върши то
пи, може дн достигне ди иовреди на те.ш, кои
то мисли да покромптелстпува'*. Известно ли 
е на създателите на закона, че търговците, 
еснафите, селските бакали, въобще тези. кон
то имате вземането—даването си съ солени
те—земледелци. че техните кредитни книжа 
имате падежите сн с.нор+дъ условията на мес
тото .на харман!.“, „по нанаирн“ и нр.? Е. 
какъ. мисляп. лн (когато закона го учи той 
казва: „не плащай!“), че земледелеца не ще 
се възползува да не плати, н какво ще изле
зе отъ всичко това? — Туй, което излезе ла
пи по харманъ: фалити, червени восъчни ие-

I
:

‘
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■ и поляният я аа правоеждкето. Редакто- 
рнтЬ ня ■- „България“ оставали недоаоднн 
и това си не доволство го Карам натъ пъ бо- 
леашит прчптдоц* Лоша услуга правятъ т* 
па себе ся, защото нсраоиюстьта въ полетя- 
ката е ирнзпакъ на „нсаста съвЬеть“ (К. Н). 
Солидарность наля?!...

Свяждаяяе яа аладАтеля. СпорФдъчуж- 
д-м* траннигЬ (гЬстпицн, ввижданието на Руския 
Царь Николай I н Императора Вилхедна. щф- 
ло да стане иь Данцигъ на 9 .идущий Оп- 
тенирми н. с. Свиждаиието на Сул-.анан Сръб
ския Крадъ Александра, щЬл» да стане въ 
Царп-радъ. но деня на тона снмжданне още 
не бнлъ опрФд-Ьленъ.

2•/* яяляояа лена награда. Камарата на
общнннгЬ въ Англия приема предложението, 
да се награди лордъ Робертсъ, съ горната 

I сума. за геройствата ну въ ТрансналъУ!.. На- 
ционжшсгичеки т-Ь депутати го порили нритнвъ 
тая награда не усп-Ьлн, н Робертсъ инпналъ 
парата.

го поплин сегашния Мпипстръ на 
,тр+.шиягЬ работи да щгйг.кма избор- 
одЪло па ТпшоннтЪ гъвЪтипци ирЪзъ 

90 година, въ което освЪиъ че ще 
и.чмЪрп материядъ за парламсптпр- 

та комисия, но и ще се укЪри »»•+.- 
оть пЪриит-Ь доиодп. съ конто е па

сат» протеста за стапалатк въ т+.хъ 
коно-нарушсияи, а главно,- ще се ип- 
гь, изпбрЪтеипгЬ оп. зетя и шурята 
ттклнп билети, нъпрЪкн избирател- 
я законъ, чр-Ьзъ който се избра се
тния сънЪтъ. ОсвЪпъ тия данни, къ 
шнстерстното яма заякленне на съ- 
»жданит1; ли оп. м. фскруарян т. г., 

което г* изброени куиъ факти, за 
могап» послужи на иадлежинг!-. длъж- 

|йстни липа за оснонл по разтурянето,
»■{' огьрпе града нн оп. младоидеалиг!;.
■ Що се касае по къпроса за бжда- 
1ггЬ дЪйстиии по избора н лр., ннп 
■нчаме да пЪрвамс, че кикто 61; иъ 
■96 г., всички честни граждани ще се 
Аслипитъ наедно, чрЪзк която сила ще 
1 укажи нс+.виму приличното л+.сто.
■•и тона, иска вс+.ки знае, че част- 
■т+. канриции пе тръбна да се поста- 
■п. по-горЪ отъ общнпскитЪ интереси,
■цото е срамотно, да не кажела, 
кшно.
А Иска сс кземе. прочее, ниициатн- 
■» за частого събра нос, н, ако има 
|роч чюрнщч. нека идап., еирЪдЪло- 
X кждЪто нскатъ. и се скърши вед- |
■жъ за винаги съ лавирането н хамс- 
1онеткунането. .. . „4[оясшо пскп мити- 
I, а ме молитва*, казва една друга 
шиа поговорка.
I Прочее, на работа!

А УГит, оть гръмотевица. На 20
палий нр-Ьз1. нощьтл. отъ силната и причина за нещастията на еноитЪ иа- 
Ваномпюппната Гръмотевица, биль у- елЪдпипи свонтЪ чада.
Венъ ж. оп. с. Карл-Суларъ Михздъ 
ирковъ, отъ който удара, последвала 

ментална смърть. — На много м+.ста 
ь селата на околията ни, слщата 
щь биле ударени разни лобнтт.цп и 
ъртиявани моментално.

е попр.мшиа на ново, оп, силипт-К и 
поройни дъждове, вече е на развала. 
Обръщ.ме пниммнкстп ш кметството, 
да рас11о|сЬлц н направи нуждпотп. д.а 
сс не о;тдпя поне тя улица безъ иод- 
ра.жка, н ииЪкога сл Ь п. енленъ иороенъ 
дъжда., да се насппнагь съ чакъл и н 
иЬсъкъ, прази 1тинт1;. ирс>плл'1;.:л.> оп. 
порпитЪ. иначе, не с.тйдъ година и тя 
щс заприлича иа турски г;»'--бП1ц •. как- 
пито еж останалите. Мнп.ръ, това 
бсзд-Ьйсткне е сл+.дстнне, че е съзида
на—нъ народнятко ир-Нме.... гЬжко и 
горко ще бъде на тоя града.. гдФ.то ед
но кметство нрави, а другото, не се 
интерссука поне за подържа инс иа на
пра иеното.

Ге.нгьитЬ и и дом ща, оп. година 
на година намаляната,, има села, ншш- 
т!;. на които са достигнали вече до са- Гня днн въ Цяриградъ при ир-Ьдградне- 
мпт1| хармани, ако се не тури И+.КОЙ то Орта-кьой, станало едно гилЬмо нощно съб

рание въ конака на Шернфъ Сад-ькт, Наша. 
Полицията се научила за тона м нанаднала 
на конака, хвииола Пашата и 24-мата му гос
ти. м-Ьжду които имало доста пинтямл, вър- 
за.1а ги н ги нзпратпла нъ цеигралння зат- 

ходящето иЬщо, което може да поелу- ’ пор-ь, като лица подозрителни въ устроянание 
ЖИ за оеуетяиаинс нрисноннаннсто паз- загоноръ а, отпи» Султана. Горкия Султанъ 
бищатч» оп. частнитФ. лица, е обкопигЬ, I вое к<^и*11)ТН бълнува ... 
жинигй пд+.тищз. Пр-Ьди обаче да ста-

по строгъ админ1ь-тратаненъ коитролъ, 
ще доде нр-Ьме, да н-кма кад+. да сс 
нанасаатъ изъ оаабищата поне 1-2 коня 
нужди и за нс+.кн землед+.лецъ. Пай нод-

■ Научаване се, че г-нъ Слон-ш, бннш-ь 
не тока, нуждпо е една комисия, коя- I учнтель нъ Държанието търговско учп.1ище 
то да отнеме нсичкнгЬ ирненоеои до сс- ; !? г- , ииш ,въ и наоронилъ ностжнка ирЪдъ

»—•.... .............. .1ьР.. нъзъ О! нонннпс на гу рскол законъ пнпиено^зно рЕвло*ий 1'еоу*и««“. Въ т нл 
-за земит!;“. който е ш. сила у насъ, училишб г-нъ Сжбенъ щЪ.1ъ да въвфдс една 
и нъ конто данность ндатЬоис на ври- йона фактическа програма възъ основа на 
сносни общ. пазбнща не си допуска. най-новитЪ похвати на търговската наука.
Седят,т-Ь - земледЬлцц, но трЬбна да ’,ъ "Г’ ЩС Пр1‘Подаш‘ГЬ “ “Р-МнетнтТ.:

„ 1 митническо законодателство и стенография,
донускатъ по никои начин ь. за И1. бл,- [де бжде уредена и образцова кантора,
дащо на кпмтю •> до било прнспояна- Ннн иохнмляваме тая нниинатива на г-нъ
ние общ. иззбище, за да не станатъ I Сжбева и му пожелаваме добъръ усиЪхъ.

.

Градушка На 20 мииалио, когатп тукъ 
имате небинала буря, въ Стаиимака. паднала 
солна г|шдушка, която уоостошила почти 
псичкитЬ лозя,

ОБЩА ХРОНИКА Ги лгарекня новь иеяъ яодъ лаяоръ.
Съоб|цаватъ ни н. „ГгапкГнг1«>г 2е11яня“, как
во по р-Ьшеннето на съвЪта на отомапскнл 
1Ь||е !*иЬПкс. Френския прфдставитель Г-нъ 
Негкег. ще замине за Ннрнжъ. да но.южи за- 
поръ на повосключенин 120 ми.1иона бълг-ор- 
ски ааемъ. за недоиецлатеииятъ отъ минала
та година за Неточна Гумелпл дългъ 1гьмъ 
отоманската държавна хазна. .. Има си хасъ 
и топа чудо да стане.

■Калната ин нккои, пише м-Ьстнил в. 
„Нош. Листъ“, че като била пр+.гледап» ар- 
хивата на Министерството на филанснитН, 
биле открити нТ.кои кражби на бившия мп- 
нистръ Т. Тодоровъ. Ний н-Ьма какво да гово- 
ри.чъ по тона що „казвали н+.кои“, защото.—

Н|<1>М« г». като, че м+.мл да нозко- 
на землед+.дцнт1; да повърхатъ ско- 

яно, защото оп. 25 мнналнп до днесъ, 
чти нсФ.ки день пФ.рналяна ентенъ 
ждт., който много нр1;д|| на и тъй 
чти |,язнал(чн1т1; храни.—Така •* то, 
о нс-Ьки, който поеме пластита ону-

до като има специална парламептар; а коми
сия, която сс занимава съ прТ.глЪжданието 
д-Плата иа бипшигЬ .министри, до като не про-
четемъ пепиия официалепь докладъ и пиднмъ налъ 1.-1ран -ината за ненчки части на Турция, 
за1С.1И1чителното д!ло ня „обв|1Ш1т< лнтЪ“ и : заразени от-ь чума. н е позволили вноса на 

очягЬ си у згмледФлнщ^.. а н+.кон „обвиняемптФ“ — и ний ще т^гЬба да пора
ждаме М1*жду читателитЬ си отвръщанието.
кс!ето пронзиежда думкането на праздиц те- ...
некии. съ какпнто тапаиаритЬ около „Народ- покоината Английска кри.шца Елиеапето. Ки
пи прана“ и „Нонъ Листъ“ обнчитъ често да нератрица Фрядрахъ на 2Л мшилий въ

; Ьроиберъ сс поминала, ирн емт ртннл одъръ 
на покойната императрица — ндоница еж бн- 

М** чиста съгйсть Нъ 2Н-л си брой а ле имиераторъ Килхелмъ. Императрица Ан-
„НрТ>иорсцъ“. като опровергава писаното ан- густиня Виктория и другятЬ членове на им-
трефилс »ъ н. „България“ „сЛи-лм и Г-нъ Кл- ператорското семейство, 
рлае.имп‘. което 111111 възпроизведохме иъ И-н 
си брой. пише: .Ний не можемъ. обаче да не

Романския медицинска еъайтъ е вдиг-

всички стоки.
I. трибуната нъ самото Народно Съб- 
ние пика: „зомлод-Ълциг!; шпцо не 
ящап., тФ. пос тоянно разработнать но- 
земи. трЪбна да сс увеличи т. г. нмъ 

•яп.кт. съ 2 милиона лена, иначе 
•анлякайте Внй“.... и Радоелапонъ

Пийната на Валкеляа 11 и дъщерята на

проглушават*!» сиои-гЬ читатели.

•цото подържите но.. ..

НТ.нчаикн. На 29 м. м. пъ исд-1'»- III. Тряеетъ (Аш-трня - било а|<еотуиано 
зскожеме очуделппето си относително това, едно подозрително лице. което като обески- 
отъ Гд-Ь черни в. .България“ св+.денил га си рали намЪроли нлиноне отъ окрепления н др. 
за ролята на мииистрт-Ь по заемъгь. та из- стратегически карги. Н|гПдполш-а.ю се, че

ге извърши вт.1Г1ал11Ип пбрЪдт. пя 
а Днмитрпцл М. Абаджиен», съ Г-нт. 
мистръ Дпмнтриевъ. НанштЪ иск- 
ни ноздрапления в благопожслания лияа гь“ С1*Ъ-то, да причисляла г-па Ипряне- арестуваното лице е Италиански офпцеръ. 

1 * лова 1съмъ кай жаркитТ. привърженици па
идеята за сключвапието на заематъ“. — ПоЩмстлината двойка. Тва днн сж почнали заседанията отъ 

УлицпгЬ ИЗТ. Граха ИН. с-ми-1-.МТ. ! м,,ог" въпроси обществото иска осветление и уиранителното тЬло на ново откритата френ-
иФстницщ-Ь трФбоа да отварятъ колонпгЬ си ска банка нъ Петерсбургъ наименована: елилр-
за разяснението на тия въпроси. Нъ нашия на баяха, съ к-ноненъ капитааъ & милиона
вЪстникъ се е писало за много работи отъ рубли. Управителния сънФтъ се състои отъ

улица, която едва нрЪдн 3-4 год. ; общестненъ ннтер»-съ. иа се писа нииослЪдъкъ \ трима руси и трима французи.

оставени ка ироизнолъ судбЪ. отъ 
и властвующето кметство. Най глаи-
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който жнвеяла. ПОСТ0ЯНО пъ I оп» 3 авгусгь да 3 еептсмвр* т.
часа до 5 г-тЪлъ об+.дъ и поел?; право 
.глинание 5*/* па еле.гу киции день I 
канцеларията си кг. гр. Добрич!» I 
нрода па мг. ел+.дующнт+. длг.жти.п 
недвижими имощ нпхо.гпци се на. 
млшцето па Г|. Добрпча. именна, 
нива „Армутлий* отъ 6 дек. 3 ара

Бп тикь 26 И пий 190] т; волно отг. распорЬдблта — закривания 31*50 лева. 2) нива „Алмалвй“ огь
мюфгюлова нь Бллчикъ, че 10.000 дек. 2 ара оценена за 21 ленъ, 3) и

Преди два месеца п+.що настоя* то мюслюманско население щ+.- ва „Алмалнй“ огь 4 дек. I аръ, оц1
телството на туканшото Македоно-Од- .го сага н за най малките имг. релнги- | за 20*50 лена, 4) нива „ЛлмалнЦ^ (I
рмнеко дружество се предаде кг» рл- ознн треби да отиваи. Варна. Така че | 22 декара 5 ара, оценена за 122'
цЬтЬ на хора сг. гьлги коси, а клен сит.рижа гописппка. да не сл търсяп» | лева 5) нива „Кирезъ САртл“ отъ
у мове — социалисти и демократи. причини другаде за" мзселиалие на ию- дек. 1 арь оценена за 60*50 лева,

На.рвоначално дружестао вг. града е.поманигТ., оевенг. вг. лгЬеението на ' пива ,Кир«*за. елртл“ 4 дек. 5 а
ви ее съставляваше, исключителво огь мюфтийски 1+. работи огь Държавата.. . оценена за 22*50 лева, 7) пяна „Ь
жинутиг е тука» македонски бъл--------------------------------—— ■ ■ • резг. елртл** 12 дек. 5 ара оц1»ие
гари, по иататькг.. узнавайки иЬльта, Отговорник*!.: В. Ко.н*»ь. «2*50 лева, 8) нива „кирезг. елртл -
се шжеъедшшха н месинг!; видни бъл- Благо I, »|>нось дск' ^ оценена за 28 лева, 9) н
гари. Дружеството така, съетавляюще „ . ... »а „Кнрезъ елртл* 7 дек. ара ои
г«* оТ*1» \пвл ц:| ко|по ПНТ(ЧН*(’И | |* ГЛ. . ■« 11СИД 0 4 .11*119. ММ IIIIИ9 Г.1ХИ|)<С1 оп» хора, н«1 к ино ,р» I. иновъ, кментски шигЬстиикъ въ с. Нарамех- . ’ у '
тЬено свързани съ Д-Ьлото и отъ хора „едларъ. Балбупарска Околия, удостоверя- ежрТА 2 дек. 1 . аръ оценена 10
съ солидни убЬждення, имаше паирЬ- вамъ, че получихъ отъ Г-на Никола Христо лева, 11) ннна „Нярезъ слртл* 6 д.
дькъ н проявяващи д-Ьятелноеть. Следа, Немцевъ Директоръ — Притежатели на 1-то 4 ара, оценена за 32 лева, 12) ни
време, обаче, когато се вмъкнаха въ посредническо Преводачи». бюро „Надежда*, _Кирсль елртл** 6 декара 3 ара оц
дружеството нЬколко хланетни - ео- ,^-юл-ахлръ 1285 г, (огь Егира). което той ис,,а 31 *,() ле,,а’ 13) Кирезг. «
цпалнсти и даже социалпстки, работи- довТави надлежно поверено и завирено, 1,тл ° Де*»Р» ь аР» лева; 1
гЬ почваха да отивай, назад ь. огЬгли- комуто изказ вамъ своята благодарности, и иина »Кирезг. елртл* 3 декара 3 ая
ха се истинските членове, а дружес- оная на жителите отъ с. Кара-Мехмедлеръ. ! за 16*50 лена, 15) пива „Кирезъ сЯ
твото се наводни съ млади социалнсче- ! с- 1Ц>а-М. хмедлеръ, НО юннй 1901 год. ртл“ 5 декари Й ара оценена 28 ле||
та подържана отъ олапъ, ао-раао апво- Ндиавапаето ща аоаае отъ оа*
раль и дъргъ 1‘адославиетъ, а но на- I______________________________ката. /Ье.гающигЬ могли, да се жЯ
стоящемъ демократъ, ао-нататъкъ Богь ! д. .ь{ 303 1У00 г. ОБЯ&1ЕН11К № 3023 
знае какьнъ. 11 сега всичко почива. I Съобрази» исиг^шителнии лиеть Ц нит+» дни п часове за наддавание.
Завчерн вг. неделя се извърши п1ицо 2828 издаденъ отъ 1 Добришкн .Мир- Гр. Добрнчг.: 30 авгусгь 1901 г
сериозно. Т-Ьзи хора, които се нап.р- впи Слиия ва 4 юлии 1899 год. въ но- 1-6-1 I Слдебенъ Пристакъ: Пвяпм

Свадбатн ни Не лн. са та Княгиня Олга 
Александрови», сестра на Дари Ннк. л. й I съ 
Кпязъ 11стръ Александрови'! ь Олд» ноурс!.и 
ще стане па 9 того въ Петсрсбургъ.

1НКОВ1..
Бнлчикь .. . Помощният, кмета Оеманъ
Кфспдн X. Нслиевг» си нодалг. оставка
та, сь мотивировка, че Крушковг. като 
не притежава имота не може да му 
б.ъде 1гом0|цника.

Мю/люмаиского насслснтъ нрода- 
лжава доцненика ни. били крайно недн-ДОПИСКИ

ватъ вг. канцеларията нг> приелтет!,

били да ратуватъ за свободата на Ма- . лза на Димитъ Д. Иояонъ отъ гр. До- ;
кедонския робъ, избраха за делегат!. брича» проляна» Юмеръ Мустафовъ Че- Д 47 1901 г. ()ЬЯК1ЕНИЕ Л# 30 
на предстоящия македонски конгреса. ! гине оп. гр. Добричь, за 205 лева, Съобразно непълиптелний лись ^
едно хлаие, което още ие е отбило но- ! обявявамь че отъ 3 авгуеть до 3 „е- издаденъ отъ Добришки . Н|1
соната сн тегоба ег..................образува- итември т. г. часа до 5 слТ.дь об1»дь в,,а л*дия 11,1 “ ЯИ- ария г<|
ние в сл Ьдуватслно с ь колебашщс убЬ- и яослЬ ираионалавание ”>°,0 на сл Ьду-

ющия день вь канцеларията сн нъ гр.
Тежко и горко на роба, ако чака Добричь ще продаиамъ слЬлующня

дльжннковъ имота» находища» ее ва.
II Д'1>йствит1'.лно. възмутително е, землището на гр. Добричь имено, 1)

за гд1.до това се прани ои. името на една кл.ща едноетажна построена на
македонския българшп.. н тъй поста
вена работата, лоша услуга се навес
на на дЬлото. но дано се св1»с1и.ме за 
вьбл»лаще н ьг. друж«чтвага днес изб+,г- 
нагъ Вити нищи, когато само ще има 
уси1.хь дЬлото.

нъ полза на Челика Бал не на отг» | 
Добрнчг., противъ Исмаилг. Оемано 
сакалл отъ е. Юргвчлерг., за 152 ле 
40 ет., обяиянамь, че отъ 3 авгуе 
до 3 еентем. т. г. часа до 5 сл+ 
об1>дъ н иоелЬ нравона,иаиание 5*/. 
слЬдующия день нь канцеларията 
щ. гр. Добричь. |це иролакамг. сл+.,1 
ющигЬ длъжниковн иедннжимн име 
находища се въ землището па с. Н 
гичлеръ именно, 1; една клща въ 
участъка» па гр. Добричъ съ -.ложзжн^ 
8*20 метра, шира. 4*70 метра и вт| 
чина 2 метра съ 2 отдЬленвя за нл 
Н+.НИ направена оп. пръти в калъ, и| 
крита сь керемиди при дворово вр 
странство оп» 120 киалр. метра и 
граници: Стоят. Жсчевъ, Днму Гр* 
дева. Пикока Ив. Кожухарска, и пл 
оценена за 80 лева, 2) нраздно м*Ьг 
въ гр. Добричъ нъ II у-къ до кжща 
80 квалр. метра съ граници:пьтъ, П] 
тежателя, Никола Нк. Кожухарокь 
Стоят.Жечева, Шалвари оцен. за 16 :

Имота не е заложена. нико> 
Наддананието ще почне оп. оц! 

ката. /К|‘лающигЬ могли, да се Я!|, 
нагь вь канцеларията вь приелтетц 
пигЬ дни и часове за наддавание.

Гр. Добричъ. 30 юлий 1900 год. 1 
1 Слдебенъ Пристана.: ПмММР

жденис.

Iотъ такива спасението си.:

19 метра 50 см. дължана. 4 метра ши
рина и С80 метра виеочина вь 1 у-кг. 
па града състояща се оп. 3 оту|;ле- 
иия за нангйине, до пея прилепено
елинь дама. н една асма ненчки пода» 
ели.»», покрива», направени отъ кирпича» 
и пръти, измазана са. киречь покрита 

кпшед. Бал- |-|, кормили сь дворово пространство 
отг. 896 киалр- метра сь граници: 
Иику Димитрова., Георги Атанасова., 
баба Йона тия, татарь Юеениъ, алтън 
Кургь бунарлл Салн оценена 300 лева. 

Гози и.чотъ не е за^оженъ никому. 
Палданаинето ще почне отъ оцен

ката. ЖеллкнцигЬ могли» да се явя
ват ь вг. канцеларията вт, приелтетвс- 
нит1. дни а часове за надданание.

Гр. Добричъ, 30 кшш 1900 год.
1 ( 'лдебеяъ Приета н ь: ПиппвВЪ.

Г.

Отъ .с. Дунанч»
ЧН!11К*0 ни ннииап.. че #7.ч:. радоела- 
ниета Людцкановъ действувал ь и спо
лучила. да ве+.е раздора» по м+.;кду сел
ските членове, за да поета ви за общ.
кмета» Добри Крушкова. За тая це.п. 
сполучило се да о1етранигь до еегаш- 
пня кмегь II. ]й|нтнмн|ч>ва, както огь 
кметството тъп п ота. членството?! 
Прели да стане обаче това отстранили 
ота. членството А. Мехмедоиа. ота» Сю- 
люмипь фака. да че .чЬмал!. недвнжи- 1-5-1
мп имоти, когато топ рпеполагаль са.
це.га клшл.а. Чместо Кантимпрова за Д .)■ 1333 190о г. ОБЯВКЕНПЕ .Ь’ 3021 
член а. бяла. уава.урдена. Апти X. Муста- Съобразно исплиителипи лиеть
фовь. а имГ.ето .Махмедова X. Гафа- 3686 нададена» ота» I Добришки Мнро-
роьа,. Дописника пн са.общапа. че ако вий Слдни на 5 IX 1900 год, ва. иол-
едшгь Мехмедовт. ел уволнява, защото за па Абадн.пебь Гускова»

Добрнчг., иротива. Ангела. Минчева, оп. 
Добричь, за 220 лена. обявявама., че |

1-7-1гр.ота.
немалт. свой нм..ти то кака. е мижала, 

утвърди за кмета, и члена. Кру- Добрмчъ, Печатница „Добруджа“ |да е.:


