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ДОВГЖЧОКАОКОЯ8Я
ГОД1ШШ11Н ЛКОНЛМКПП.
и.! нТ.('Т1шк;| о: л а., полугодишно Я , а.
Ял и-1. гтрангтио годишно 10 деаа
ЛПонирднис Пет. п|>1-.д плата н1.ид
да се уважава.
Неплатени писма не се приематъ,
р*копиеи не сс нрлшагь.
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ИЗЛИЗА ЕДИАЖЪ ВЪ СЕДМИЦАТА.
Едивъ 0ро* 19 ст.

]
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ТАКСИ ЗЛ ПУГ.Л1ПСЛЦ1П1аа квад. с я иа I стр. . . , 30 ст.
.
.
.
.IV .
. . . 10 ет.
За приставех!! обявления
на Ш п IV стр. по Яст, на V и VI но
1 , ст. на дума

Е дим-ь брай 19 ст.

*

ЛЪщаоо що се отнася до вЪстнпка,
се адрегир« до родасцияга му, в-ъ гр.
ДоЛрпчъ, улица „Тотева-,

.6*! ®.

Съобщаваме на I. >. абонатиш/ь си, че
Редакция»*" на вахтиикъшъ ни, ри, ни
>. Добрачъ, I Февруринй 100% код.
БОНЧО Ив. Олъдчеиовъ ,)Г7> Ч’- Добрпчъ с да се снабди съ една монаси печатна маОтрицателния вотъ иа болшинството отъ
•Юминчстраторъ на вжетника ми. Таи е на- , тини и съ всички ши и принадлежности, ст,
народното
представителство, при гласувное дотоварени да събира абонамента и да запис- ! конто да може да си печата о>ь<ггника.
говорпгЬ за монополния заем в. извиня вь ироча нови абонати.
I
Които *■ г- «“«V* ***** за и;ю ( греспинптЪ ЛИбнрнлп бЪеенъ вой прогних
всп\ данк ио )оона н/ьчп нр/кдетавятъ направа въ чко което Не сН"дЬла митническата нмъ поли\ редакцията ни описанието и най-иосиьд- [тика—накара ги да захвърлятъ маската иа
мними народни доброжелателп и да се явятъ
ннта й цтна.
вх истинската си физиономии: политически
‘
I. Добрпчъ, 10 Пицарии 1002 /.
ЗА ПР0ИЗВ0Д. НА СИРЕНЕ И КАШКАВАДЪ
търювци, коит<> <-,ь ютовн съ цицаща на
I пленителната в.и»стк, безъ срамъ и акруУпотребявайте сам*, нагря депата
!
пули да нахули тъ нови хомоти на народпата шии. Съ своята азмЪца спрямо довчераш
ЕСТЕСТЗЕЗЯА Ш.Я НА ПРАТЬ ЗА
ните си сподникчици стъ коалицията, тЬ подПОДСИЕВАНЛЕ
Въ повереното ми селско стопанство готвиха парламентарни» крнхь и сега само съ
| увЬреность, при ■.ъ.цяа па хора, I оито зампена Д ра. Г, ЛУ МЕНТАЛЪ
I на наслТиницигЪ на иокоинин Н. Хр. И)ч! лягь нХщо грозно-, заотрашахел ни диган, ря.- .
която е най-х*геенячното, вя й-чистото и износ* ; орманскип, въ с. Нстъкчи.мръ, Добричекг ка противъ всичка оная свободи, които наиото ерЬдство за приюговляваиис иа
околин,се намиран,
въ аос.гие)нии пери- шит писана конституция дава на парода и
сирене ■ кашклвлдъ
оуъ ма уюнванне: Об вола и 9 крави, които които тЪ, до вчера прокламираха по улнцптЪ
Ьчто -гилограмт отъ тъзи мин ни Дръ Изу- ще се продавагь по добрчпгпчо съгласие, 11 площаднтб, за та откраднатъ »ласовепь на
ь июшТ.тра3\-лГР“Н,,е "а
! ,,а 6‘й "У“»*» Февруарвй. па която дата
! избирателите. Онова, което до вчера въздпсс изпълва точно последни» третип—пе- гаха въ култъ. дпесь мерзк<> тжичатъ съ кра
ката СИ. Самата а аса на конституция свЪдоха
Голкмъ успЪхъ въ всички страни на упо риолъ на угоннанието.
до
нула. Ио едно прЪстхппо желание на алчни
треблението му.
ЖеламицигЪ, ла ги купягъ, требва да партизани, бкп. снецпаленъ законь. безъ раз
се ннягъ лично въ стоианстното.
решение на Народното събрание—пий вижда
Бвзоройни олагодаритвяни свидетелства
ме да последван, изменения па нарЬдбп, осве
гр. Валчикъ, 11 Януарип 1902 г.
ЛабЪлЬжеге добре името:
тени отъ дълга, практика и добили силата на
законъ. Вместо да трьгнатъ ио едпнетвенД*ръ Блуиеиталъ
Отъ управлението на стопанството. ния спасителенч. ихть—п*ть на умцротвореппето, законностъта и реформите, тъй нтждфосгапчикъ на всичкя държавни, образцени и
нп за обиадежнаште широката работна хаса,
"астнп чифлици въ Романия > други европейски
държави, съ този цреиаратъ.
която преживени днесь еданъ дълбокъ екоОБЯВЛЕНИЕ
помическп и финаш онь крнзисъ, нашите управ
• !а всички свЪдЪниа и др. отнасяйте се къмъ единници съ една престъпна лекость се хвърлятъ
] ственигь депозита,1И еа цЪ>а Българин
въ нжтя на авантюрите, за да дискредитпI
ратъ окончателно коп тптуцпонното управле„ТРУДОЛ ЮБИЕ‘
Д. Г. Гаичеаъ & Синове - Варна
! ние у наеъ. Самата колеблива действителность
»
Го дева I! у 1902).
ичъ цеслужи за изходна точка, за да псковътъ
онова ор&жие, което въ иолигнческпя
Най-евдено списание зя дТ.ца е „Трудолю*
ВАЖНО ЗА СКОТОВО^ЦИТЪ
жипотъ
се казва мнямъ конституционна
бие“. Ти излиза всЪки мЬссць, освень месеците1
юлий и августь и струва само 1'о0 лева—нрЬд- ЛИЗПЪ, при който совата и терора добпватъ
Въ склада на Американското Тър». платени.
силата на фактори въ вктрЪшното управление
исвЪмь списанието, абонати гЬ ще получа гь
Дружество находи>Цп се въ »р. Добрпчъ до
Д|.Ъ прЪмии: една сь Ш книжка и др. съ но- на страната. Сь една дума. ннй ир11жпнТ.ви'отелв ш-Зораи ирнстшна л>ькъ нротивк к/ш- слЪднятя, три картини зя рисуване, за които ще ме може би най схдбоцогно врТме—не само за
етата по овцет»ь и противъ въшкнтп и се даиатъ награди до 20 гол. течения н пода- управницВтЬ—ПЪЛНО съ задуха и развратъ—вр"Ь:расгата на едрия роштъ добитъя. Всички | ръц“ за сиол>"ииви ^'“ьния иа задачитЪ въ 1 ме нрИзъ което унрапницит-Ь па ц+.ль народъ
■тупана на онщ, п друш Мш,
““'ТбГ.,...,,. сг..я
,|ЛП р„,к- : "шт » и,п,"гь "'""Т6
»» го
•« » «кш, по еДнутнн и нрп пьр*.
Ц
" »Г «««*»**«■-Р™. -I ято за дълги годаяи ще свържагъ неговото
""нанвамне бо.тппьша да употрпбнтъ приВсичко, що се отнася до си. .Трудолюбие“, екоиомическо п Политическо бждащв.
•шевния л>ккъ, чржзн който »це могатъ да си се взираща до И. Георгиевъ, учитслъ въ гр.
Сезчетни с* оалакваноята, които се поппаантъ стадата отъ заразителната бо- Луковвтъ.
сятъ ио цЪтата страни. Шлъ сопмъ полицей•шпь —крастата
ОТЪ РЕДАКЦИЯТА. | ски—отъ Окр. Уиравит*»ль до пос.гЬдппя стри-

ОСОБЕНО ВАЖНО

ННГЕРЕШ) 31 ТЪРГОВЦИ!!

тт в щт зи иолшип цт ш

1

Стр. 2

ДОБРУДЖАНЕЦЪ

Брой 2

жаръ, еж папустаали своята служебна работа
и като роякъ расилляня, бродягь по села н

Ня събранието, което стан» по имяцидтивата на клуба на народната партия, па 27-пй

двяга, а па дЪю псЪка вече знай, че про
снс ги & демократа осиснь. че останаха сам

градове за да нносътъ т-роръ въ душата па

^"1 тпяЬсгГв' се сгек‘„*х:'

голитк си обкщаиив. но и безъ да се за,

}
,
11
■
блвз» 4<Х* граждани и селяни-избирателя, конто
бь.ипрекия н.юиратодь иго подготвять да ... н ио Общо съгласие, възгласиха за кандидати
заколение. Онова които въ тълп япнута вълну- за «ъ 11рсд'-Г(лищггЪ запонолатични избори слЪва. терзае неопетнената душа ни вейки бъл- ! лующвтЬ ньши съмпш 1с»ници противници на
гаргки граждаипнъ и задушна гърлото еъ ядч, номчнето н монополи гЬ: X Костадииъ X. Слав-това е мрачната перспектива, която му готви прогресивното правителство. Обаче нека оть г.*Добр„чъ.
'
" •
*° •
не зибраплть повиши, дт.ржпона цп, че проНий ирог го ю п ъсхищзплче отъ спплучграмма, който му готялтъ, ще помете тГ.хъ левия изборъ па кан (идагнтЪ и немя.ме иикакно
-неговигЪ властителн, дащото цГ.лъ пародъ I съмнение, че всички сслякн безъ разлика на
вТ»ра, нарздносгь и партия щс се аалунягъ брат
никога не умира, даже н тогава когато зами ски
за ржпЪгг. си н ще цссгигнагь много ожира .. .
: ДОНОГО, — „4<1 см илберемъ Се.шии ,)епушчти- II
Нр+.ДЪ ТОЯ ИЗГЛеДЧ, |(а блПСКОТО бждж- гдакно чие ГО зсмльдезнн. безъ ЛИХоарь, безъ
ще, гр-Ьдт. задушливага мжгла, кзито се рас- адвокат, безъ протбопнеецъ и пр. безъ.
тила надт. нает., ако има н1‘.що отрядно, то е
Лични. Из -е-й ли пали ;1 кьсно вечерьта
че самия жив гт. достатъчно назре, за да пристигна въ грздътъ чн Г- гь Н-иеднкгь Нопов'|.—нрЬлсЬдатслн клуба и* народната партия
даде сили на ю)на мп/ц/ш п и \> т н п- пи въ г. Нария, кой го на 28-й с.ъщяй отиагуяа за
родната -която опирайки се и» едно съзна- гр. Болчакъ зледно съ Г-пь Димитра Д. Попова
телпо мнозинство сч. онрЪдЪлспи интереси, и Р Ме клатели и» мкотипя длубь на нзрчлпага
ще нзвидп страната оп. хаоса- гдкто гладни нар ги а.
До кодпотл можахме да "лчасмъ, г-нъ И.
за власть държапипцп а тласнаха-и я ноНоиовь остана краЛи.I въсхнтснк «гь соолу тикие въ 11ЖТЛ На ПроГреСЯ. -ливна изборъ на кан има гнгЬ уиомЪнагн ио горТ-,
за което и се съобщи па цев > ратния клубь въ
София, че тия се окончателните ни кандидати
заедно се земдедЪлскитЪ.
Отъ икиолио дена въ Градъ>ъ ни Проби
вана г-нъ Г. Иаеаронъ Парнснски адвокатъ. който
Распркдклеиие на Бадчикскатя и Добрич- до колкото се простиратъ свЪденин1а ни бил.
■ ката околни • а нябнрчтелни пч ний за избира- л,,шелъ да Реорганизвра прогресивното бюро на
няе народни нрЪдставите|н за ХИ обикноиенно което ирЪдсЬдатель бе, сега назначения за са. I.
иародно Събрание, които избор!. съгласно Вс- ириетанъ г. Р. Кисне, но не можалъ да сполучи
сочтйши укагь оп- 10 тото Н"Дъ Н". II щ« се вт. мисииIа сг. — О»носителю компре.мис.ч сь
I демокрагитъ г. Иисарсвь билъ спозучилъ и ооиировзведъгь на 17 илущнй Фсв| уяркй.
вилъ като за правителствени !'! сдЪднв гЪ канДобричсиа избирателна околия.
' дчяагн: Генчо X. Митяновъ оть Кьостекчяд ръ,
Хю ню К 1‘сндI и Дсмиръ Лтанасовь отъ гр.
Ня/шч секции еъ ценгръ г. Дчбричъ ее съ Добрич .
стои отъ I. II и IV гря юни V (япъии;
Черна неблагодарность. Няшого г. Д. Де!
Иги/ш секция съ н :нг;гь‘ т ске г. Добричъ еевъ досега шини ни народ* нь представител.,
сс състоя огъ III грзд. участъкъ и Гедянджик- който ся бе поставиль кандидатурата м. г. като
ската общи на ;
незаиисимъ, а бо подь|.жанъ огъ СтамболовъТрега секция сь ц-нгрь (. Аъ-Орманъ се ствтЬ, тия иослЪднптЪ на чело съ Моня Абадсъстон отъ общини|Ъ: 1) Ап- рм >нска в 2 Ви- жвева в Ора.ъ му ЖелЪзъ, свикали едио събратевскя:
нве отъ нЪколко ... в блиячрали отъ бюрото
Четпргп секция съ центръ с. Кярад.-й се си Г-нъ Десеиа, като ир ЬдсЪдагел. въ негово
състои оть общчн.пЪ: 1) Кар.дийска, 2) Н н- отежтетвие, защого но бнлъ чист ь стамбололар< нск» ц 3) Хардалнйска.
виегь. а билъ. .. независим ь. Вой нЪчаме ,:а
Пета секция съ ценгръ с. Армуглий се цЪлъ да защищаваме Г-нъ Досева, но искамедг
състои отъ общвнвтЬ. 1) Армуглийска и 2 * Книд- попитаме само инициатори |Ь на станалото, не
женска :
^
имъ ли се нвява сЬнкага на пичинални
дЬдо
Шести секция сь ш нгръ с. Калиево се съ- зКг.лн<ь, (бабалька на Досева;, който га е постон отъ 0О1ЦННИIТ.: 1) Н ьтдк мирогска и Ка- сгавилъ на това положение У !. .
диев< ка;
Монопозаджиитк-стамбозовисти и номоСебма секция съ црнтръ е. Ср. Чамррлой
се егегов отъ общввптЪ: 1) Кзи-Ьейсва. 2) Екпс- неджиитк радосзавовисти, нъ градъгъ ии. се
съединиха «а ирЪзъ настонщятЪ избори .. • Дали
ченска в 3) Ср.-Чямурлийска.
но глЪда отъ I орь ||оМ11нал1:и Грокоть о и шии и
шсфь
на стамболиствтЬ, който вь 1ЬУУ година
Бадчиискв избирателна околия.
охарактеризира гьй добрЪ съюзницигъ на нащи
Първа секция съ цептъ гр. Вялчякъ се съ- мовонодаджия въ официалния сн докладъ до Н.
стоя отъ общ.нвтЪ: 1» Валчшска, 2) Дувант- 1*’когаго си “«Днеои останката, пуста гьвЮвавска в 3) Текскскв;
ьаиа оъвЪсть . ..
Птира секция съ ценгръ г. Кл вя рия се съВдго за кандидатъ на сгамоодоивстигъ е
стоя огъ общвншЪ: 1) Канари* иска и 2) III:.- оярЬДклвнъ Вай Моню Абаджиевъ, кой го до оин
блснска;
День иосрЪщтше Вай 11етпа Руснака, въ хотелъ
Греша секция съ иентръ (. юлюмаилжкъ се *^и1,а • р*>ДОСл а и истит Ъ ще посгаинть Арсенесъстои отъ общонягЪ 1) ДуранъКулакска, и 2) “а’ ^Рага иа г-1Л'яиъ-кслако-Шабл* нскви герой*
Сюлюманлжшкз.
Ьладато, кей. о за да наложи котирания отъ Арсенсва законъ за .ноаовего“ яскла толкова не
Таицуаателна вечеринка. Иа2(;-п мин.тляй, «иннн селяни. Пядещемь да ля ще яма нЪкоА
тукашното жсвсьо дружество ,.М*йч>н.ч I)•»■ и л*• селниинъ да се иовиде иоднрь умъгь имъ.
даде ьъ салона на Г-въ Абаджиен:! танц- опГяаяммтк б
г а г
лна вечеринка, ад ьояго ирнсждствуваха д> сга ;!
Ьвййнит» Оизе бай Ганьовци, тържественгражданя в зргжданкв: сбгче по виднвтЪ му нч заявява гъ нашигъ не същес гвуюдди иршрвчлснкс, ве благоволиха да исчгтгь съ и]>нсжт- с"'г“' и чвеячкн щЬлн да се гурвагь съ тЪхъ
ствието си вечеринката, зашотс . . . защото . . . : ка 1 °Р’Ьхи ,,ь прЪдстоящвтЪ нзборн“, защото
■мали частвя вечеряйки язъ д*’МоветЪ сп.
т* 0ИЛ1‘ 01 калъча“ . .. Пий до колкото познаОтъ С. Емироаа ни съобщяватъ за нЬкой
свлан“*»в1иедЪлия, мясдвмь, чела
съвсЪмь не нрвиорзьчателня работа, извършена „„
прогресивно твърдение най жестоко
ва 22-й срЪшу 23-й мивалвй нр :зъ нощьта, огъ
В
' 11 иилш> обвчаме
вкрваме, че
тукашния ня ЛЬстничей Г-нъ Петрова. Пяй нЪма вевчкя като едянъ еъ отврнщсише ще иогдЪднагъ
да публяковаме за сега всичка(Ъ подробности, *С КЬ а,итагоРъ—1,Ф1,ц,,1лси>. ■ че ниго едвнь
до като не нровЪрцмь обстоя гс..стВснно всичко 1 елннянъ, ве ще сж намЪри да гласува за льизвършено отъ Него.
С1ЛТ* И*,Ъ' 1,0Ни*° не ще вскаГ|‘ ^-и -<а се
Ряанваватъ
«
вчрсгнагь въ хомота ва моноволаджнв.Ъ. Иаевотъ вЙИт^'вДИН' ! ТВИ Св в€Чв ВСИЧК" ,,^1Ш'и,•рМ,, “ “ж" ЗЖ,“0Т0
ОТЬ слу|вть при тукяшнвть о<новия училища, миналото е на лице. Миналата година прогреотъ 2—31ЧМ. не кунувалъ някакъ дърва за свой снстнтЪ бГха, която обещаваха, че ще бждагъ
домашен нужди, знае лн това учад. настоятел- цротввъ венкакви монополи, декокрдгнгЪ огъ

мъст нн

■

отво, вдв ЬметствотоV...

, друга страна обещаваха, че ще намалят даж-

мжтъ поне отъ съвЪсгьта си, поискаха д.ч
видъть монопола, кое Iо н сега гова дар,
I увеличиха еъ два милиона лева или съ д«-<
милиона троша десятъка на земледЪдцнтЬ.
ирзвпха законъ, бярнвцчгЬ ля могьтъ да :
ний*съо" ,|'ач** С0Л11НвгЬ * "Р* ■ "Р* ето 1
'" съо.мцавл.чч че не гедянитЬ нн са. ..I
Ганннщи* а сж такива ТфигресистнтЪ и де!
кратитк, конто сд. гьй глупави, чс мисли; ь]
власи.тя всичко ще сиолучатъ . . . Мина .а
гЬ връчена.

Ме иогътъ да си намкржтъ каидида
МЮСЛИИЛНИНЪ. Лащчго радеелавовиегкия
Ккес.чели Хилила избЬга въ янадола, кае]
влече на държавата 5.">(КТ лева и на пбш а|
: 1)380 лева, ома съедсненнтЬ номонаджи. 1
дославовисти и стам .оловагги нн могьгъ п
, мЪр.ътз. мТ.к»й подходящ). Iцеш вроде Ха н
‘за да го канлатпратъ. Т+> не знаятъ,
1 всички зсмлс.гЬлци, безъ разлика на вЪрз.
ролностъ и партия е отжввТ.ло въ сьрдцето с
думата .помине“, та камоли да си дава .
I Ъхь кандидатураIъ, а главно да се в ч
нЪкой землод+.лець да гласува за Моня-Лр* н
или н-ЬкоЛ второ врирабогено издание от и
! с нова . .

Повечето избиратели огъ Кдразви
< бщнна Г.Ьха наклон ни, да се постави сщ
кандида1ъ за вредстоящитЬ избори отъ т).\з
I община, въ събранието почти единодушно в
! подържани добдестнт I, караднйии в се 1ю< ц
за канди 1агъ ж. огъ с. Сараджн Г-нъ ,’и.м.. Л
! новъ: обаче като г-нъ РаЛн«нъ заема дг
ностьга и. Кмета при пея об1ципа и не •'
снатилъ формадпоспиЪ искани оп. чд. 4, нзберателння законъ, т. е. не си бидъ н
I оставката вт. уюворсния срокь, побла'ода .1
събранието за н»н|1авената му годЪмл чест
като доложи горнигЬ причини, които му пр>т
да бл>ди кандидатъ помоли събранието г.>п
пето да бл.де посгавенъ за кандидатъ еди с.
сдЪлующптЪ избиратели: II. Кодн> Ав,п|
отъ с. Армутлнй. Алекси 1Церевъ отъ Вт 4
или X. Восгадвиъ X. Славчевь отъ с Пчсх.,1
СдЪдь това тъй събрянитЪ показани оть I
1’айнова, се събраха н единодушно отепз
Г-ну X. Славчеьу да се кандидатира. 1||
както \иовЪстяваме на др. мЪсго •) вече!
дидатт.
Въ случая, ний не можемь отъ да ш.В
валимь дЪйствияга, както на Г-нъ Д. Г;.й1
тъй на г. г. К. Лвджиева, Алекси 1Цер> я
Нгнагь Стоилова, които като разбира гь Л
добрЪ в; жностъга на сетапшитЬ избора ■
зяха се б шгпрлзумни и единъ др. св отст.ч*
Прочие всЪю-га тъй трЪбва да се иосгжива :■
обшито дЬл<\ кат» частнигЬ интереси, и.ш
ирнпчи са. отхььрлятъ, за въ полза на <г'Я
дало, слЪгь което сямо грЪбва да се
иълиа сполука въ изборигЬ, а поражение к!
прни I елитЪ, на конто кирилеч вече е уби Л
съгласието, което направиха нашигъ ирниш
иодъ|1жате.1с.
|

Бклкжнитк на П Станчева се аст!

вагъ. 1) ИрЪмГ.сгень е Главния ня Вирни!
Г. Вуклевь за такъвь въ Валчакъ, заиют! 1
зашито носещ:’налт. редакцията па едянъ I
цаоненъ вЪстникъ -!!... 2; ИримЪстенъ е!
ням. Агентъ г „Г. П^скевъ вь Вдлчвкъ. 3
нень е II й Сал. Присгаоъ Г. 11. Сапунд I
, у.
.„
Сикпога н на Окол Нки
1 с/Къ ^ .пзнЗъ нж ново като Лъ
т-невь и мазнаюнъ на ново ьаго впр,. *
! Г‘,вси‘Йг"
*т,‘!тт т^ъ' ,,
|п
Въ БмчкнЪ с У“лнв" Г‘нь ,01’ _
рочъ досегашния ганъ Окол. Иачадннкь, лш
цодьржалъ зсмгедЪ.т.ггЪиримЬсгеиъ би.Л
крета рм па Валчнк. Окол. Ц-къ въ ПрогЛ 1
въ Края на краащага бидъ увознень, * Л
| „0 незакоиъ начеиъ и наззнрагеля на рч<ш '
ци,^ „ри скелята, но поводь на коего ■ Л ‘‘
ние всичкитЪ работници е* спрЪлн рабо зЛ ;
Ц*» тоя поводъ ето каква телеграми и За Л
еж спрЪли рабогвтЬ ся. Цо тоя поводъ е!о|
телеграми и заявления еж отиравени до г:
11
На Финан. койго о я сжщеврЪменно М-рь
■к
линия га; София М-ру Финппсипчь, копие,.Оимяв“ « „Работнически *,ъсг„икъ\
_ 31
„И^тнъ отъ Ш работника, Лай Л ,ч
боръ ме уволнявате. На основание на кой 1 л
вьошитне това ' Пш.гвстшшмъ ’ На.,»шю-Л"
рабптницит»* •
^
^ ■1
) 'ншИанъ 1 < шини -зЯ ^

^

^

т

Брой 27

ДОВГУДЖЛНЕЦЪ

< 'офмн М-ру Фипинсипъ.

„ионежс сг назначението на 1орчо Пи. пигсловъ за аадзнрагель на насъ рябатняните въ
тукашното пристанище, се игнорирагъ даденагЬ
ии чрезъ правилника нрава за свободно избраннпя, чрезъ гласонодаванше своигТ. надзиратели,
го за това Ни явяваме, че отъ даесь преставаме
'* работимь до яъстановлсняе въ длъжности
.(.аконио избраница такава Сгсф.тнъ Д. *, гоншвь,
зятото у новия 1«иседовь нЪмаие никакво донЪрис“.
1 аютницн: следната подписите на НО души.
I 'офня Финан, Мнниетру чрп>.1К |. Упра»п ■
г.»я на Пилчмкската Митници.

„Уважете скромните ни искания: 1 Въсталовете на ддъжоость законно избрания ни съ
избора надзирагель Сг. Д. Сгояновъ. II) Не отн.тай го нашето едничко право вт и-.боръ надфатель. което практикуваме отъ 5—0 години
млеаиь. III> Съобщаваме още, че иами
ри/Т«.чч до като по се удовлетвори пашата молба
мкаръ и да виждаме, че страдатъ нашите н
1ьрговските ингереси.
Следватъ подписи! 1 насжщигЬ 86 работника.
Както се внжьч, че отпора кой го се дача
гь работниците на влаегвующата клика, ще
.кде запомнехь за дълго време, защото всички
рабогнпцч съ едно редко единодушие на брой
повече отъ НЮ неиримяли натрапения имъ чорбаджня“ и единъ нараходъ дигнали котва "безъ
да блде натоварен ь; и си замнналъ иенратенъ
гъ очуденвте погледи- на ония кои го мислели,
че работниците ще блдатъ лЬстно сломени_ще
го огкажатъ отъ досегашния си надзирател! и
почнатъ да работнгъ. Това било чудна кар>ина, заминаванието на парахода, безъ да бжде
натоваренъ, отт. което търговеца Арменаки при.ърнялъ една загуба отъ 1600—2000 лева, за
което о првтнетнралъ. Наскоро се учаквади в
др. параходи. Как-ь ще се завърша тая гьй да
се каже стачка не бяло известно, но това което
пило нзвЬстно, то е, че властвуилцнте ги очаква
пълно оияско, защото всички работпици тегласуватъ за листата, кон го досегашния надзираГедь подържа т. е. оная на народната партии,
„ нема да се стрестнатъ отъ нищо.
Нещастна България, трижь по иешасгенъ
Парнем. Окржгъ въ какви ржце си иеиадналъ...
Аоговормте иа правителството и делата
на народната партия, гьй е озаглавено нисмою, отъ централния клубъ на народната нартня
до изонратолнте, но случай вредстоящнте изгшрн. Ний сърдечно ирнноржчваме тая брошура
„а всичките си ариите.,и и неприятели, отъ
която ще са уверАТъ, но най точенъ
поло“ г
жвтеленъ начинъ за вевчко и само тогава да
ги съставягъ понятия вой какво е вършили.
Брошурата съдържа об стр. на големи оемнни
я струва само 60 ст. Писмото завършва съ следужщвн аиелъ къмъ избирателите: «Ние сн
яснълнихмо длъжностъга
Постарахме
да Ви
.
г . се д»
пенептъ върху делата и замислите иа днесъ
даствующата иартии, да Ни напомнимъ услуяте, която народната партия, безъ да е обеишала некадь иЬщо, принесена Българския на,-одь. Вашъ остава сега да непълните в вие
иоята длъжности. Вие ще бАдигс отговорник,
яло при таи страшна материална и морална
чиза, която прпкарва отечеството, вие нродълите властьта на наргиат», която злоубогреби
ечо съ вашето доверие и която се готви да
юупотреби още повече съ него. 11е слушайте
ийистпиче п техните ошани зашотп
Р
^
’
1
® лчзяхме въ началото на това вьзвинае ,-ъ вн
дбзуждавагь. Не слушайте техииге чнновинця

»™
- ■«
ехниге кандидати,

„Лакя д« <•« помини съсшшнннтъ »п лихварите | и скат-ь да изтръгнати неговото доверие; много
аеяледтлеце“, нъ кон го обсгонтедко се указва са обаче бпдо измамена, както сама сега се
способа за азлизсние отъ тока лошо положение самонризияватъ . . . Ль случая ний имъ наномвъ което е исна|иаль наша» зсмлодезецъ. Иь ! пипаме старата българска поговорка. която добре
сащ.чтя — е наиечаганъ устава — проекта за ; да иомннгь и не забравягъ : япко би челна мига
: землсделчсско дружество. Н1Й я нринорАчпяче 1 моди брали, го бръмбара би иаиълмилъ «ми
! на читателите с», още повече като кпсгвуна I кошари“ . . ,
ммо 15 ст.
Отъ Цари радъ СЪ дата 21 и.И. япявятъ
|
Слушаме, че (з!с) „снисателчето“ съ шян- че пръсгнагим слуха за че отношеничга межд'
танскою въспитание, нещо брьтвялп но яашь портата и гръцкия патриарх>, биле твърде обалрссъ, ако ни се удаде случая да му нрочитсмь тегнати бялт, не точспъ.
листчето, що се помамимь да му но отговоримь;
Повода, на -оя слухъ била дала една те| ако се знбнп мъ, да знай, чо сь лихвата наедно леграмма отъ нрТ.лсЬлагеля на гръцкия сняодъ
! те му се пснлатимъ. Ний сме въ тоя случай въ А гина до гръцкия натрпархъ но случай ио| много иснрявии, сме сити на псувни огъ за- вата година. Въ нея телеграма председателя на
| садя, съ л-якнито Дочторчето си служа....
синоди нярнчалъ Iръцкия натриярхъ луховенъ
ЯнуариЙ т. г. шсфъзъ на Народна- вожда на елиннзм:1. 1Ьргата но преда ля тая те
! та партия г Ив. Ьв. 1ешеяъ. придружена отъ легряма, а иоисклл.ч обясиения огъ патриарха а
I г"
Яблански пристегнала въ г]>. Вария, но- ■ тоя последния о-< говорила, че бнлъ отгоаоренъ
с^"шлтъ ’ьржествено отъ многобройниге си само за спойге собствени дела. ио нс и за ле1 приятеля И привърженици на народната партия. ла1а на другите. Между членовете на синода
Нв лругвя деиь 27 т. г. Гешеви е държало, огъ неколко вре и: съществува недоразумения,
своЯта '"мвтнческа речь вь зала ..Съединение“ но причина несъгласието но векой текущи ра“1’ЬДъ едно хилядно множество. Гечъта на г. боти на патриаршиягя.
Ь-шева произведа сялно впечатление на всички
Като приемала жеиитЪ на чуждите но1Ъ «войга нрявдпвостъ но Финансовата нп кряла, сланини, вдовствумщага императрица въ Пеоснована на цифри н данни < Фнциалнн. 1«й под- кннгъ на 20 гого кд>ала. че нападението на кон,(ерта, че България не е Фалирала и нЬма да су летвата е било однаужастна грешка, за конто
♦ад"1’а' 1,0 тя м .же съ лоетоннетво да постигне тя много сьжгливала. Китай желаялъ, казала
едв'1 ь зоомъ,,акакви реални шранцпи. Оса.гя, данапустне
изолираното еи иоложение и
д" чдень 1,0 ,,лцнь Договора съ монопола на тю- Да усвои европейската цивилизация,
тн)ня И **сиъкна реалните иолзн отъ законите и\
В. .Народе* органа на Търиовсквя клубъ
др* М*Р®,,1,ИЯГЯЯ нзвъртеяи нрЬзъ време, когато ,,а народната наргпя с почнали накъ да нзлнза,
народната пзриш е била на власти 1‘ечьта чу като всг.ъпва вь втората сй годния. Пожела! ^ съпроводена огъ живи удобрения н бурми ваме м\ льлъп. жниогъ в жива борба съ моиор*коидЬекаиии °тъ всички. Сл:щия денъ г. 1 е- ноладжипге
шев1* замнналъ за С»»ии тп.ржествено нзпратенъ
Нещастна партия Преди нЬколко дева. цямогь хилядното множество нзшя нринтелн пир- ковисткото бюр.. разнрагало покана до разни
- в'ьрженвц", сцедь л •енетическп „ура“. Вь сле- | селяни отъ Соеийстсяга околия, за да се явягъ
лУюи1ИЯ ЛР,)П |цч л»Д«мъ подробно I ьзи толкова въ ирогреснсткот» бюро за «разрешение на пеинтеретна речи на нашия ше*ъ г. 1ешева.
| кой важнн въпроси огъ партиень характеръ*.
Иочналъ да говори мннист|>ъ Гаювъ
н да укоI
1“|В;1 Р*3нпге ононшнонни партии, но станало
такъвъ шумъ, щпто мин остра се онлашилъ и
*/ОЩс1 Х1ЮНИКЯ.
скъсалъ рЬчьта си. (Н. Станчови иши р.) На1
леззо,че
големя частьотъ приели: гиуниците
Извличаме птъ емииПр.„ииа - п«т«мл. "Й Г’"Лв цаи|,ов|,ет"*
Цкиковисткото бюро ги
!
^"ЗВ^МЧа"в 0ГЬ ®УкУРв“*‘«'» •• .Патрио- поканило за да ги направи цанковиеги. Такива
I
,>*Ьаующите работи:
се всичките рабогп на тая недъгава партия,
2. В*7„Р*“1,*Г* "оавгика КИЯЗЬ1"Ь в до' К0Я1В мисли ла "!'аня «збчри сь силата на но! ья ш:,ъ но велиъя.ъ честолюбието почти на всички лпц^йските чинонннци и съ благата на влветъта.
и*!?1“’ К0ВТ° САб"Лв “Ж “асть- Ьд"нъ “Р"* Ск°р° "1е ее убедя гъ ианковнетиге, че колкото
**
проста и да счита 1ъ Българин, все пакъ глуцГК1ГГь"т,
омунятъ българ- цигЬ не могагъ да м уиравлявагь.
*7
железници. Кабинегьтъ (няяМиръа
На 13 того вь г. Плевень, когато Д-|»ъ
^
1
приготви всичко, преговорите |
Т™ ТеГТ' КОПВе“цията г,:лв,,"'"а " со очак’ Дчисвъ държа свонга агятлцнонна речь въ са
ваше само издаван него на ирадс огъ Султана, лона на дружеството „Съгласие“, волшийски
Кня31ЛЪ( по ЛИЧ1(|| езмо
иитс- кордона беше обиколили и Яло го здание, че даже
да се Ие 0ГКу.|1ВЯГ1‘ тогаваимаше
«ългарските
^дПзници и бе;п> л‘ с|10Мен0 н1-|Ц„ иа н ,фътъ стражаии бЬха поставени н вь съседнвтЬ двоиа кабинета д.(п, К. Стопловъ и на
» ш рове. Ингамс окол. нячалннкъ: защо беше това
иа ♦„яаксите .-иъ Т. Тодорова, телеграфира уеллвание на стражата? Нали народя е съ напковнегить. отъ кого вма да се сграхуватъ.
.. „ вь
... п
.
1 тматпч. агенгъ
1
1
напрано
11 ■*ряградъ
на ден
,. >'1аркова, Д1‘осуети поднисваного на ирадото Дпнамятарпте се изловиха още мяпалата година,
огь сч-дтана. Г-нъ Теодорови тогава сн "даде вт, Ндевсвъ тЬ не беха со чували, на отъ где
„
*
1
’
I гая ирЬдохранителиосгь?
™ " „1! »с™вврана, като н уведоми
И. .Бднтелъ“
‘"Г? ^ **" ***> м
«»•»*'
«ОВЪ кредитъ 33 Южно-А*р-кансната
У"/""1-"''"
н’'
„
..
*“"на камарата на общините вь Лоиюнь на
й „»
“СТ*НаДЪ .А°В0ЛвНЪ
ъ м,",ал,,,) си ^ того м1'н,'ла сь ь,и глвиа, нрогинъ 56, до5 ?V м,
т “'т ДЪ,,Ж*На
М"“"С* ИМН"1Г«Д“« К1“!ДВГВ за войе.шге.
^
' Д'Р Да"е“ “Ъ 1Ььп>'г"ь "а
Новаковичь въ оставка Сръбските вест4
"
" катеГ0Р'"'«° е обявил ь ници съобщаватъ, като за положително, че нъл‘0 “°,".0^1Ла-“10 а‘ ,!,,ояа1’а • * •
ивющяия имъ миннетръ вь Петорсбургъ си ио‘'а,гго сс зиай Пл*ве“ь е второ гнездо па далъ оставката.
цапковнетите следи Вратня, но отъ тамъ г. ЧаНауката наказана Птн1 пжтт» рп ш
1
’
Д
пвуяа.а наказана, потвърждава со наИЧВ1’ "ввакъ не ос1гавадъ дов01<'нь' за'И-)то цян- пълно слухъгъ, какво сегашното правитмегво
■

-^Г^ГдГ.Г.”.“ Г.ГГс“^

защото ге са борягъ за | Гшзь дя сн вземе сбогомъ отъ некого,
поя хлебъ, н въ момента когато агнтирагь надь банкета дадени вь негова чесгь ннамуетсе отГ.жду васъ. те изв1.|1шяатъ едно иоистъщенне
л

•реки семейства, конто се нрихранвагь съ това
•" попопроизводе гво, коото нроекгируемого чуж*
омовонолно дружество значително ще усраяЙчи,
1 ко не го съвършени© уннчгожи, заиазеге и до^
|леиието на огечеството. Пзбнвайге неюиитъ
: 'блестнн синове, които се вдигнали ржка и ще
вдигнать пакъ противъ отхвърлените догонени
| асувайто за кандидатите на НАРОАНАТА
ПАРТИЯ“.
"
Пвду
брошурата отъ лШи.1коп*;

Стр. 3

ВСЦ\ Рабогата
още но-дощз, отъ оная
'
Даивва въ Пдевснъ, защо го никаква речь но
! насчидГ^Г ■^"гп^ягк ДЪ!'*ЯГЬ 8 кат0 св
! “I”’
"
гогвягъ «лмаета тюгюнъ я
;I газянИ тонеки ' мьлкомъ н*п>етнадн поменатиI
гРадове’ като Разказвалв на свойгЬ нрлблц*еНИ пр“ягвди’ че м»“ясврството се намирало
ощв огь с< га вь отчаяв,> положение и било още
“ отчаяно въ сиол\кага см но изборите.
Вижда се, че тия господа, не са познавали бьдгарешя вародъ, м само защото са минастря,
■

д”"

"*

егерегво архивни сведения на г. Б. Боовъ, ироФесоръ па Финансоииге науки въ Нисшо го учялвше.
щ ндндалнзъмь
тщ.
1 • Този яктъ «а
напълно ха-

Ьоевъ се е „провинвлъ“ иредъ ираватедството,
з що го съ сказскатата сн въ економическото
Дружество доказа сь неопровержими Факти, че
сегашното ни Финансово положите може да се
ионрави бе!ъ всевакивъ батакчвОскн, а вамоли
монополджийсвн заеми н че здемътъ съ мововолите ие ще м >жедаснре праввтелството отъ
угошмявание нз данъциI*. И гьй праввт.-легното
не се засрами да отнеме—у единъ човЪкъ на нау| ката, у единъ ученъ, който никакъ не се бърка
| въ нолнвнката,—мъгможностъта базпри"трянетно

Стр. 1

ДОБРУДЖАИЕЦЪ

да изучава нашита Финансови болки и начина
на лекуването имт.. Н ' е лч това позори я за
сгарага ужъ свободолюбива 1Г1ш;ог,и<*тсвл пар
тия, и за младата нн ужъ свободна наука '
В. „СнМъ“.
Исп,,авми длъжници Н-* ’ -V Ьшт ,-ъ
за 1.т 2*1 «. па и-и . |.оо пана 1 |. одъ II пити. чс ьоIай 1.оIо прани Iод,-1ц ,
ц-ц.- н„ . г п.ю I -'2 ь * н I
таели итрия’» ви н-к» па шоп.Ян. о пбсзщмс
н.м*. СумщЪ биле внею ни вь Шлв1 аи.п.агя
бан|.л
И вь Сърбия криза Нь е уи<цинзгя но
случай ряли.килнието на -ДН-н мян.члий, законинроекта за автономияга но «-бшини^ избухнало
сериозни разяотласин м1ж*у |||>аяитвлството и
Лодтиистото
Ужасенъ пожаръ. *’а 20-п мл иалнй вь Кр.чгоеплщ. — <1.рб1Н т.у .о.лди н пвьстно отъ
пю ?’ .... ю..ея ь ножарт, кой го разру шилт.
в.енЬло посипи» тачь с«лчдд.; «атубдте >тъ
който см . и '.напали на НК*,(Д1Р* .км;..
И на I ернии много ианредъ н върна ...
Гол^иъ СиЪгъ. Вь северл-кл точна та чаеп,
на II (алая на 21 й чинял, й на мадо. такъвь
шлемъ снети. 1Ц‘то цяр«у.|ираппего н.ч треионегЬ станало и въш ..кд >. Ггудъгь биль много
ужасии.. К та лм ще. ••полеги и еасъ такава ка1.Ч1Т|. ф . Ви И 1Я.1НИ особено край при черия щ
и чадо II. :.П1 омнюнана бури, тдио иярях»»'те
м жали да се дянжчп. Ич .ю големя нопрТ.лн и «и то и адяс ши случки.
Ви .1ам»нп.и н вь атлантически» океанъ
ВЛЯ 1еи 1Я ' 3-щата бури ек СЛЩОТЛ носле 1Сги»и.
ПосвЪщчииет» на италиангиата ескадра,
Огь Неапол ЯВИГЯ1Ъ, чекраль Викторе Кчануизъ
и Гснуеимиидукъврисгигиали т»мъ. ковю следъ
като биде посрещни ги с-ь ету< и. ш и, н: кравили « мо I ръ иа ескадрата, които г>- завръща отъ
Пи га; л.

Ажиот» на златото паиъ св повиши

/

Споредъ аоисуаснит* рапорти, положе

< М>'ри.п и.иччиг зини ляеть Но 4144 на .,
отг Добря-кий ЗГмрпоий Сл. ,ия но 7» Ноенирмя
иг попа >
II. тръ Пял нощ, отъ с. Г-з«и пкнкъ и;, .
Добра Лтаизсоаъ ч.ъ е. Гезшмжикъ а» 170 а -яа, -'1
■»»*Н че огъ 1 *1*еяруараЯ до е Мзртъ 902 г. ч». «I
*'Л1 П> обК1Ъ и .пио! П|Шюядцшм,. 5 ч! сго И 4
\*-швм (’*иь Га> К1НЦ|М4рн!1га ш ш, гр, Д оциъ ц>
Л ТШ**Ь слА{у№«П1'Г1 ИХЖ ДМК^НИ И<> 1МЦЖИ Ч ь1 В VIГИ
ДлиЩ «** Ц>.

1О НЛ I*. IV .1 й Н 1ЖИ К Ь ИЧ(‘ММ<*. |

„СрЪщо Г.- ..Г, «ОТО. »Ч дгк. зз 40 з. 2 ни.,1 _Нс(,
..сь I * « д*-к. ля 2* 30 д. Д| мяка .Трит» могили*.
С‘К 9 лрл. ла 32 Ю л. 4) мияч „Кюш-т<«*, в 7 дек. лч [
лев»,
нивя „Кору-йозу*. огъ III
7 зрз. лз 2<
•*, вана „Изя.-тиакз*. отъ 117 д«*в., аз 2290 д. 7 1
-И» Друма-. 12 д-к. н зра. аз 21 «0 а. 9. нива „М. г;
М-К».-, отъ 12 д-к;, аз 24 з. у нива .Хазкаомзтз ». ■
отч. 9-7 к-к зря. аз ПЛЮ дева. 101 нива .М «тяявокекв л
о-ь -о Декара з ара. онКн-яз а» 4о я-вч 10 ег. я III«
« гь 3 ... (Т..'мил и дзмч. -ъ юореао пространство (II
кв. м-тра. опКн чз |Оо з-вз.
11а.иавзня-го Ще ночн- отч оцйчкагз. Жела ;
иогфтъ д* — явява гь ял, кзяи-ззрнягз »ъ ирк-зьтст
с а и чз ... ля яз измамя-.
Гр. Д-Тркчъ, 2* НиуарнЙ Т.*о2 г.
I Скдебеи» Нршсгавъ' II ип
Д. Но 991 — 19*9

ОБЯВЛЕНИЕ
По Щ
<4<>.'(.з.нп и.1.г.| .иг.-.п.ий дигти И» 2743 0 :
отч, I Д».'|1И'1.'кии Мир,ИВИ г.к 013 ма 31 Май »у
110333 н» Гпдо-ч. \ри<-гоич> т гр. ДоЛркчч», аротик
1...ЛПЛОВЧ ..ГЬ I р. .I'-Г,рнЧЪ, .13 Ь . 3-НЗ. и"Ю.»НЧЯЬ
4 ♦*»!•) *рвй 10 Я Морги 902 г. чз—я д» 5 -Л»1Ъ .. :
по-.|Ъ Прчикн» епични яз -го яз едДпваш . .
Кфи.е зчрнягч «'И иь гр ДиЛ|.ячъ щ« а1«1знак» -4».! «
.«.гьжчккоаь импиждиь ячогь нззодйщъм «ъ и-»
на гр. Допря чъ мм-зно.
Е 1.1« !ф.щч нъ гр. До-’
' учяетип, пои. 11» К* . гъстакидз йтъ 2 егзк а ки.
егр**на оп Ирогтъ дирисик кчгграззь. покрнгз с
чидп. при дъзжаяз 1о —грз, ингочннз 2 ■>*» м тра.
чин» «днзгз -таз '.»•« м ч другзгз 4.16 мотр_. до к.
а.-яа огъ нро тч, дъря-нч. ччс-рнади. покрита <-ь к-|
ДЪ.1 -ч К н -грз, широчина ЗЧ.Н Ч' 1 рч П НЙСОЧИН» 2
и • дини 1Н.Г-НТ. ногтро.-нк оть иро«;ть тьрн-нт, ча;
покри тч. -т. ч.-н-чиди. при дчаяияз 715 и-тр.% шир
ч тр» д ..а.-очииз 2 7о м-трц н>-ачка т»ш насгр ,птчпрагз ич, дварово чК-то отъ ч.и. кв. м-грз, ори .
Ж-зВако Хрк-гокз. двйтК страни нжти и ЖезЬак
стойч.. миКн-на «з Я‘Я* з-нз.
ЯчД1.ЧВ.ЧНИ—то щ- почне огъ оценката. Ж'Д:< I
й-о»1Ъ дз — икзвагь въ кзнц-ззРиатз иь и|.«сьт
дим а часове за афддвааавс.
1'Р Довричъ, 24 Ниуарнй 902 год.
I ГъдсЛсъъ 11Рпставъ; Пш

Пвср%щатге«л иа ммистра Радева аъ
Дупница. СьоЛем.«взгТ>«ц(и отъ г. Дуциица, че

-1я

гнекулнтивна, или за друга цип, ли. банката
постоянно орачи ла нтрай аджиою: преди ме
ссиъ бе спаднало до 7— * на сто. ако и но ексЛИГП на земледе- нить тирторцпе да шащяха
сь 12-14 на сто »лигото, а те ГО разченлвагь
сь *
" па сто но сарафте зд аа се изкланп ь на бирнициIе Кин мислими че банката
но възможности въ ш.-и .иуднр пъ начини да
съобщава дневния си куреъ нд а джиого, ще
бл»де въ Н"чнь и иа аемлелелин: е интереси
Княза въ Русия Всички столични вестннци почти разправя гь исорннп сь нес.юлучлинню изП1^1ненис огъ страна иа художника Ьевери поръчания му оть сгрян I на комитета
Цдръ Освободигеди иодаръкъ, кой го «мия д нуОП» ОТРЯН.Ч !М я* > 11111 >■ КПИШ'ЙП
!•'*
II II
I» «.
.
г
'
*
1>. Кнм.1а нл чело, щг.л.ч оида ла «Пдв вь !ктсрбу|.гъ да |,однвсе ,1а ”• ирускяи ИМИРрагеръ. Веле (етиие ня говя им нно наенолучЛИ.Ю яз"мнение, отняннието и. депутаиията,
иазнага, било отложе и . до ктято бъде ирнглтвен и други слян и нодобенъ иодар икь, поржчяи и
ре,а на художника Цоки. кей,,, ,а представлява
една минвапора о, и намини, а. що сс изДН1» с«1а преди Нар д-юIо ибр;.ние по нроекта иа слиция художник и Пие ис со съмняваме
на паП-мико, чс ещнчкаг.ч врим ,нч
ля отлага
„ис отиването ия И. Ц. И в,. Истербур, и е
изложената нс и ре. но има лош . езикн. коию
нроппчсски сс иодс.миватъ на тена обяснение и
разкази»I и, чс н чмЬдсгвиего боло повлипзо вър
ху причината на тона отлагане и че много е
нищожно в Ц кн да нс „1111.11111 добре поръча
ния му иодарькъ. Пас нс перса че на тмн слу
хове, но ти вьенроизв, ж 1»ме само, за дя вадят е
читателите колко лошави хора пча н:« този

Д. Н. **7*—1»<|
ОБЯВЛЕНИЕ
но т;>т

нието на остронъ Гамосъ и« било милаIпя гелно. Имало само [..пи 1глт«ис между известни
членове на камарата, конто биле ореш(викани
отъ кандидатурите «а к.чнж. иц-п.. Порта!» не
мяла намерение да ладч ходи на в, спрааедан
ни 1Т, оплаквания на чегирчп сенатори. Та бита
(Лшем аш|инш »а лю «гний нльть за ви
нящ, единь урок ъ иа са мг. шш те, кято щ« яод.
Дерта Мпишя сфондя на ностъгв м\ за да
ттрч край на периодическите и системагичее
ките но<1дики за < м1.иапани( то иа княза,
Н« ибйда гала. който се даль ви Цегеребургь на 27 м. м. вь честь яа К. Херинга
Франт. Фердинандъ въ орн. дг. гииею иа Имисраторското семейство, на маьиггра на НьтръшниI т. работи траФь Лвмсдорвъ и на чзен.*негЬ на .\в«тро-унтарскотошмодство нми-рагоръ
Николай дьржадъ тость п. който казад ь;
,Аяъ съмъ ттегливъ, че ви виждамь между насъ Нил за здрави от» на вмиераторь Фрзниь
Нослфз и на Ианге Нч1к*рлторско Височество4»
К. Х-рцога отговорил, вь името на нмнераторъ
Франць Цоснф.ч. и от ъ свое име така: „Влатодаря най-сьрд.*чно ня Ва.ии величество, за ДН1бедните думи. Много съмъ трогнати <Ли любелнпи прием и, к .Йт» ми иан[.ави. Пай за здрявисю ня Вяше веднч'ч*тво. зя зд ани го н» техчн
величества императрице ге Марии Теоюр вид и
Алексаидра Тю>до|ювна“. Музиката въ това време
е сви риза химните н* двеге страни.
Отъ Парижъ съоощаватъ. че иоегдидлениягя ОТЪ косвейТГтЬ дянъи.1 пред и издектии
месещ. НнтЯрий иреитзвлявали ехияъ недоими.ъ о«ъ ДВН халпдн въ ерявимнге си п реднаде кого въ бюджета и едно намаление от> 29
милиона Франка ьъ сравнение сь Явуарий 190!
година?! .

и срещани сто на т. Радева станало много блесК;1В’>. При ВЛИ 1Я11ие-|0 му ви традьтъ един*, отъ
гражданите г > посрищна, и сь магаре, около
вратьтъ на юето им.мо венецъ оть тм.гтнь
-го и яфяОизмп .««* ««».«« -к в,м»«.з: .доз,/
мотч>о,м пягмн **“ а други подхв ракли слама
вь колата му. Вътре въ Г| адитъ имало идвуги
Д, Но 774-:
иодобнк тържества!
Струма4
1*ЬН1 пиш;
По 444
Прости ИЛИ иахални. 1Ьнк..вв.’итЬ сде .ъ
като се •••ьр.лпха съ Ствибодовясткатя партия коя<'ъоЛрт.шо в-пъзичт-зиаЛ да-ти И<> |5ну и
г. въ продължени - на 15 го пия еу смятали за »Г ,!«}ГР“',7"в
г1 Апр"Л1
най-тирзннческа и вай безчестна, панптъ въ пр* .- Ч«вв»Тд-^д*”
дпоеде шшя брой на в. Въиарвн, чс наро 1няцнте ч- отъ 4 Фкир>»рий до и Мзрть уоя год чясз до
извъртали еша г.,д1ха гр*ш а ицото бяла яаи- 0<|*д'|‘ я ««ед» н|>ааоиад.»йаиас л и» ето иа езее
II
равнля «-ъшъ ,-ъ раюс нвяегятЬ. \ и|а-тс *■ ,.гь *Т *г “м“
“ *>'• гр- Довричъ щ- вр.• » -ь
\
I) С1*ЦПГ| ДЛСяИК|)1Я 1М*.|Ик1Жй1МИ ИМОГУ илхчд
1 *•* »ЯТЬ .ИИирЧ^ВВ. Ч«' «*«ИЦ. <‘тв\ва оо.юоеп В1. {«‘ИДИЩ -ТО нд с. Д»*в джи киш ичмн>, | нин.4
«’гю.гь?~-1 и ь ♦•.шка ни в.
ч ко!го *• ши Лг*‘
ара «йл 19в мм а» ет. * иив»
кргае Ли.1Ь г4‘КП|.Пиь ППОТНВЪ рад.м тайяггнтТ.
14
ЗЗ Л^»а 60 ег. 3 нива «Пот
когато колета сслсняге като пилия в кна -та чю- 7!^ *“* ** "**• V*“1“ *Сал
,,ъ вагони и таябяря*. а сега е сганалъ жкъ. Мн- д-кз ю-т. .» ии«з .|.з»з* й>Р>зь- п д.к»Р,.ч“
го се иска. виж >а сс, на в .Вългаряв“. за и- се
7 нииз .Гкраджзи-ки ..агь* I» д.-кз|м * аР
I
зан.-хакаае съ дела а;: хинястритЬ но ис пожент
" »■«* «Дура-ая-ки в*ъь- 24 докара I кръ
да ти у п.влетяорвчъ вь юва отяо^.н.е. тъй кат..
'
гь ра .«гдаиятп сега сс за..,ма ,,рав..о*
л , н.« .Кчо*^4^^
^А
а нъкь съ тешефтите н беззаконнята на Панкова- .К*-*(1ъ Лосгзнзз|гь* а д-кзра .» аназайо-золем.4
стнтТ. требва да се заяихава печата поне до то .Дгр»ай**ки иать* «з д-карз а аРз зй дева зо «т.
гага. догЛто сна с.ьн-бнз вдаете гн взе,, вь рж/ГеГХъ «м^Ткз^кГз-*а']
ц*те с». Може да е в,носно за цааковн. гнть да
ГГ-«ч.. о« оГе^1^[_*а
сс борите онези 11Н..1П1 ГИ партии ||«>яеЖ*у сн. но мюйтъ.и — а..» вати въ ваше дзю* ята въ иркежт. V'*<
ирЬиванег.. ...........да на тк.гк.на на с Гна чужш лчи и часово »з издиваик.
I

• «»•1 »о~ч.

ь«. о-»:.

-

Д Но 1427- 19о1 год.
В. «Н ДПЪ-Пе: ъ
Ш'>>11иЕ111]Е
По сяучаЙ убийството на министри I,.ин
Но 44А
чова, Султана зя поведа, ч. ва к>мисяра си, да
< ъобразно и-.1ъзиит.‘Л.1вй дп.тъ 1*Ъ 14-9 издчденъ
искани* « ъбодезнопанието му на II. Ц. Височес отч. II До .ричгкмй Мир*'.ний е», ши и» 1т Гептечяряй
'.ю!
г
.
вь ;«|).иа ия „
тво Князе Фердинанд.*.
Ивано. МщЪзкпкъ оть с. ДВдъиъ ЧуФЗ
Сждбата на монополаджиит4 Че тем е в е "РШИВЪ 1-ор.и Дои 1-1,4, ОГЪ Лйдъиъ ЧуФз зз 17о з-вз.
шуменския р. „Народна Ворба“ : „Въ неделния , о -йьнваиъ чс оть 4 Ф-вРу»Рий до В Мзртъ Ш г. чзся до
8 сл*-1'к °"*дъ “ п,нл6 правонкддкааияв 5 иа сто из сдИ20, ходили вь с Марашь: г. г. Хр. Тодорови в дук.щвя д»иь иъ каппедврията ек въ гр. Добричъ що проГерчо Раячовъ, ,<а чело ,-ъ заие,-гнява на ' »кр. давзиъ следув.щате длъжишова ведвазсимн имоти нкхо
Управители, т. Жечо Пниеии ;• Преслав, окол. лиши сс въ з-мзящ-то нз с. Лйдъиъ Чу-Ф» именно, I нива
.Ьазчип.кий ижтъ , оп Зо декара 2 ара, зз 105 дева 60
началник и, Н Ваевлш.т. клде г» локала ла дър- ст
. нива .Кръста'. , нива*, огъ 24 д-кзра 6 зра, за 73
жатъ сказка за пртдстоящит1. избори въ учи лова Но ст. 81 испа .Дтрварсцн пз.тк*. огъ 14 Декара в
лищния салони, обаче кмета с щ казал и ка*его- ?^ЛЛе“ т Уч 4)
•Гл*д*»* кзадоиеиъ* отъ
речно .та отвори учи тящето, като име казали, че
, .**!* * ‘л 41**
ст-** ’ **'“•**, ОГк
,
*
<и Дсанра 1 аръ, ,1К до зсва и в нива „Кавараеисю пжть“.
солени 1 е „е иска. ь .» С1)Н1Я1Ъ никакви сказки отъ 13 д-карж 1 аръ. зз 39 лев*,
отъ пранителс!вони«1, »тспти н и .ртизанв. Следъ
I1;. хдявани-то те по-те огь оценка а Льелаашшге
Тоя откази иа кмета, им Впи д.ч замииатъ за с. , иотжте д» се яввнагъ аъ ка-цедярмятя оъ ирлектетоеяктк
Оадманово, кахто мколнли. тии г*да се заьер- Дн« “ ял''’нядд4"лн“е
иали нонанеми иь Шумеьь
Г I
гр. Добрячъ, 29 Ниуарей Цюй юд
иалп попарени иь Шумснь.
I Съдебен» Иркставъ икнвеп

а |

Д. Но. 2.6Й—

■]

ОГ.Н1 ЛЕ1ШЕ
Но Ш

I

СЬ|У1 ъ.

",

,

П!0го к. цчкнте нс юразохт.нвя и рзлзрании »тст*нв агь и а второ хЪето. Най-обикновенин пагрнотнзть дакпва една общ* ангвх..воаолиа .еатедвость.

Съобразно и-11ЪЗ!>вг«Д11В|| листи Но. 4914 а
отъ П ДоГ.Рич1кий Чировий Садим на 2о Мигом»;
въ ноззз на 11сгРъ Нвзнокъ отъ с. Ггзинджвкъ зз
оАнваваиъ. че отъ 4 ф«вР. до 9 МзРгь 1902 год. 44
-ДКли оЛк.п к по-д» ирзйонзддзизни- 5 взето н"*"* Д-нь ви кани, дариагз ся въ гР. ДоЛрячъ ще и,
•'.»Ъ п к.щигЬ дзьжвнкопи ис .нижнкн имота иах
въ з мзищ-то нз с Дезииджакъ нч-,ош 11 Ез»
4П
: пос.ро-мз огъ иросгь смЪ енъ дървенъ изгераззъ
; огъ ЗоО кв. метра оиКв. зз 10* ли. 2 Цавя Л Л
■ д-к. оцЬн. 4'2о д-аа 3; Нави МогазкитВ* огъ
‘
оцкн. 4ДЗо лева 4, Нива .Карззска и*тъ* в I док уча
42 дв В, Нива „Имишциджвкъ воьлу отъ I* з.
оц«и. аз 24.3о дева, в, Нива „Кокаидьзъ -жрг»
га,
декара за 12 50 д 7] Нина .Кюшето* е дек. за
1Н
9, Нива „Кюошето* 9 1 д кара за |6лева9) Пан
иоду* 1.Т.4 дек. за 26 10 дева |ш Няаз „Помети
'а I
{

1

д-оар» к е ара оиъи.-кз за бозо де аз.
Наддааамкето ще почне кг» оценката. Ж .
могат» да се ааава-ъ а» наацоларвата аъ оир!
деиь н часъ ва илддааанне.
Гр. Варна 29 Януа, ий 1202 год.

1 С*де«. Нрастааъ. ■

<нп

нп
'■<НТ
_

Щ
Г<
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1902 г.

ДОБРТДЖАНЕЦЪ
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ОРГАНЪ НА НАРОДНАТА ПАРТИЯ
ага» довпчоад оходжя
ГОДИШНИ» ЛКОНЛМКНГЬ
. л вЛстнвка г: « м., полусщитно .V I.
На нь страиггао годишно 10 л ая

V*'*

"Н

$
"• * "• *. 77
Н< а«ко що ге
ле нитнашц
«1 »*(..•< ирш Ма р1жаинН1> «у, п гр.
ДоГрич-к. удвпа .Гот»»»*.

ИЗЛИЗА ЕДНАЖЪ 1ГЬ СЕДМИЦАТА.

дОонаранас Лгт. прДдпдата нкаа
да оо уаажааа.
1оцдатеии писаа иг .-е првеаагь,
рааопнои не го нрАшать.

М ат.

.т:

»
»

< вобщаваме на >. I. абонат ит,я <•«, ч>

/V, гакцняшо ни виетникяшя нч, ртин
нчв Ив. ОлъАЧвИОИЪ ога гр. Дтрачя * .VI '•* снаЛРн ся е*на ш ика п, чат на ма» ■ нчлтрштпря н вестника ни. Тон е но- | шина и с* всичкитл й ирина&ияжнаети, ся
конш<> ли може да си печата виза мака.
.* 11#ия 4п събира. абонамента и <)а заансКоито г. г. печатари им-пия ма иро
ио0и абонати.
<1аня ач Ьнща шика и гмей-тавнтя направа вя
; редакцията ИМ описанието н най -иос омниша й ц/яна.

ОСОБЕНО ВАЖНО

I

I. Добрич*, Ю Януари и /902 ».

А ПРОИЗВОД. НА СИРЕНС И КАШКАВАЛА*

НрЬдъ язбо|шгЬ.

Употребявайте саио наградената

2СТЕСТВЕНН1 ШЯ 21 2*1X1 31

Всеизвестно е, че, ако првчини* за
разтуряняет** на XI-те Обикя*венио Народно
I Събра мае, 6Ъ ироиаданието на договорите за
возорввв заевъ. съ «ще ио позорните монояодв на тютюня, то арЪдгтоящитЪ избори,
която ще ява да станатъ на 17 того за XII то
Обв>шовенно Нар. Събрание, авш. за цЪль
съ нростинв в не иростеяв средства отъ трнитЪ, протресиггатЪ да искаратъ хора ирЪдаияи, вли поне иослушнв оръдия за ирокарвание на тЪзв прословута договори, която
по съществото си и слЪдстввята си, съ мрт| ниши, гробници ма Бшмврмн И ВСЯЧКО свято
въ нея. Като се взнЪсти на Българското об( щество, веичкнтЬ тЪзв лдкулветни првякв,
що се готвятъ за скъпото му отечество, т<*
толкова повЪче дл1,жн*>сть се налага на всЪка
' пагриоть, да се поразмиелн върху средствата
нуждяо за борбата. НоводитЪ за узаконява
на мононолитЪ. отъ страна на прогресивното
Правителство, СЪ ОГЪ такова еСТеСТВ", Че ТО
, не Ще се снрА прфдъ иищ<* и избирани*хора, благоприятни за замнелить му. Естественно излаза, че изборите Ще бъдатъ на
силнически, кървави и незакоинп, но не обач*какинто 61,ха при Стачболова и Радославова
режиии, далото сега положението освенъ че
: е друго, но н избирателигЪ съ вече събудени,
Както и колкото правителството да се готви
да изнасили това свАщеЯцо изборно право,
освитено отъ основния законь на страпата—

иа Д рт Г. Л У М К Н Г А .1 I.

О • най-хнгееннчното, най-чистото н износ
ното срЪдство за ориютовливанн*- на
сирене я кашкавала
шъ кнлогранъ отъ тъзн мая на А /л Блу
* чгаля, е достатъчовъ за поденрвавно на
КЮ.ПОО дятра нлЪко
Амъ успЪхъ въ всичии страня иа
трФбденявтв яау.

упа-

5в морфини блшгодвритвяни свидетелства
(абЪлЪжете добрЪ вмего:
1Ъ

чвчикъ яа всички дърагачня, образцови и
*и чифлици въ 1'омчнин в други европейски
държави, съ този цреиаратъ.
ч'1кн свЬдЪивн и др. отнасяйте се кьмъ едингвеиатЪ депознгари за пЪза България
Д. Г. Гаичевъ А Синове - Варна

ВАЖНО ЗА скотоводцитъ
!>я пиана

на

Американското

Тяр).

«ч-пмо нахш)нщь се вя >р. Добричя <йм
*я щ-^ора“ пристигна дяп противя кра"а по овцетгя и противя вят капия м !
|
ата на едрия рогатя уобитякь. Всички
^ >нн на овце и други добнтякя тргябва
* имат* по е^на кутия и ари ньрв»
ч ванне бо.шетьта 4а унотртонтв ири-

ГАКСИ ЗА 11УК.ШКАЦИИ
а» «аад е а на I стр.
. . 30 ,-т.
.
.IV .
. . 10 от
За приета».-а в оЧши.-иия
иа 111 и IV егр по *ет. на V и VI но
1 . ет. на дуаа

М ат.

•*

ВЯ

11,'АДЪ Тини НТбмрЪ йзборъ на жин**гь.
влн смърть на хубавата I> 1.110{.ин. <Н) цчнретн’ мь .гичмитмя симпатии, в.имсто.цооиего, зависмята, уМра.гама и парти ман
СН)Н"ШЧ. Цон> ия томи случайу пра спасение
отечество!,,, ,/</ нс се .*и\,,ьннчим, отя тмяаи

чув>>ова

т.интоани ма св,Ме„)нити, < г/шм»,
мушни /може минава нашата.
Български избирателя, Най и** само ири.
тАзи избори. не требва да си давате гласа
I »« хора огъ лап-рнте ни Стачболовисте и
Прогреснстите, които
вещжю м м< могш.штек, яъ грЪбна Да отбегвате и огъ съ
мнителните Каран* лш«*тн, гладници за пласта,
вот» доказаха иеспособностьта си, да гьграждагъ в майсторството да гъбарятъ. Вий
щ** требва да се пазите и отъ хора тя** вмъ
липсва саяостоателнот, и <■*> ВЛЯЯеГЬ ОТЪ
в ьншнв лица. Отстрани вайте хората що яЪвагь изработенъ планг. или такявато, която
н*южатъ да Вн укажагъ нЪкакъъъ съ зяач* нве по рефорвираяве данъцвтЪ и за яоравневЪрното вчъ разярЪдЪдение вЪжду нсичкитЪ нодаяъчвя. И това 1ато иват.' ирЪдъ
видь Най Българеп солени, яа плЪщитЪ на
която Ив лЪжи българския товаръ, спомняйте
си, Че ПрОГресиегитЬ. каравелистнтЪ. гтамбодовиствтЪ и радославвстатЪ съ бн.ге. и съ
1н,,я ма увеличението на аамемелнин .(онякя
и бекгика и За ВТвЪжДННИето на натуралния
ДесятЪКЪ (номонешо).
Някой отъ взбвратедвгЪ « яе забравя,
! а известно да е всЪкиву, че бюлетгяата му
|Це бъде рЪшающа, дати да се зароби а от
стъпи чужденец* . ИЛИ Д:» Се спаси отечеството:
това кат*» му е взвАгтяо, нАка всД,кя **тстане
самостоятелно: самоотвержено и не счита трудътъ си. да отиде на пункта и вложи гласа
си за истинските български сяяове. 10ва ако
I не сторите, и.июел Ъ и но го и горчиво ще се
раскайвате, иъ нЬма нищо да Би помогне.
защото сами се впрягате въ тежкия хумогь...
Прочее оставете всичко и се исиравете да
спасите честьта на родината си. като гласу| вате за кандидатите, които излизагь огъ Ва.#1

КПКФПО

консти!у цилта, толкова пов1;че длъжностъ се шата среда.
се налага избирателю, да отстой това свое
Нипомнюваме, пазете се отъ апатията.
право да влАзе и се намери готовъ въ бор- Героическите Ваши братя, които щ»- бъдътъ
бата съ колосса, въорухенъ съ енергия, воля,
Ваши водители и въ първите редове на бор
постоянство, лег&лность и бюлетини.
бата, не се съяниватъ въ Вашия патриотизмъ.
Но, за да успее избирателя въ тая борба. Те позпавагь любовьта Ви къиъ отечеството,
за общото благ*,, той предварително ще требва * защото сте дали силни примери въ викалото]
да Се освободи отъ влиянието на чувствител- за доброто на това отечество; нъ те се стра-

-нпп ллка, чриая който гце могат* да сн ностьта, родствения и приятелски връзки, '! хуватъ отъ апатичностьта Ви въ изборите,
ага стадата отя заразителната бо- партийни съображения а отъ ангажахеята на ПммТй, Ч* аи9 М Св вритвчвтв ИА ИЗ" -крастата
| партията, КЬМЪ коаю принадлежи.
I 6врА, ТА ТАМ ЩА
рААНАСАДИА, ЧА

:

,►

*

Стр. 2

Д°г>руДЖАПЕ1СЬ

БроД 2>

СТе на Страната на ОНИЯ. КОНТО ще про- | твита. Щомъ разривали иръстьта и отмахнали | листата си, м. г. липотал Тосупаа, който »
даватъ България. Л пъкъ т4зн, конто що капака на сандъка, нъ който била мъртвата,
г" /'•*•'«"■ поЛ^жпиш мононила, коети,
СД. зи монополен;, .ЦС со прптскъгь до . дииъ сдннътъ шъ разбойници^ стаил. съ кракъ
д.ГсегаНамуХ" /нТ

/

па няшрното м1;сго. или ще б*;дап> завЬдонн
отъ разни платени н не платени агенти отъ
разни сортов*-.. .
При Васъ щ»- сеавятъ
отъ нравител- I
,
- .
ственнпт1» И отъ др. вартнп, вълци оолеченн
нь овчи кожи. които ще Пи »-** иодмилквитъ
п щн с** МАчатъ да Ни подкумитъ гласа. ТЬ
ще Пи ш.дкуинтъ гласа. ТЬ и.*- Ни обЬЩиИП.
златин гори. ще Ни дори кажитъ. че старци
,
.
за. мъ иЬча да
а други - почти «*зъ
лихва. гЬхъ ги вече добрЬ иозиават \ какви
*-д. п отъ кон партия е*. Вийзнайте, и, трТ.бва
да знает**, кон са. и коя партия усоети въ
Народното (.'ъбранце заема и иедопустна да
«•*• залага Българин на еврентЬ, отъ каранелистн. нрогр1‘Сцсти и стамбодоиисти, конто и
сега безъ срам., ще тръгнал но мЬжду Ви .
да Ни лжжатъ, да Ви обЬщавить: обаче Вий
като нсиагахте всички тЬхпн лажи и голи
обЬ|цанин. стечете се и нодгржайге таи иарНи ..имали десятъка, уничтожи
Т1.Н,
КОНТО
емлика на ииньгЬ. намали беглика, нл.тпата
повинност.. .1 нр. и пр. » въ края иа краища
та. която 64 сключена 290 милионния яаемъ,
съ който всички паши стари дългове се сли
ваха съ намалени лихви ог.. В на 5"/„ и безъ
никакви монополи, или залаганията, и нанрогивъ изпхждаше се оть земята ни чужуит4
комнаннн; Която партия, >■ ни ,рь.п>, ч н<- ни
.(‘/.ни
а тя както се I
•' — Ваша доброжелателка,
1
.
знае е нирог(ИЧша ПН/1ТНЯ.
Прочее, напрбдъ <;Т> ОЮЛетПНКа ВЪ рака
да Се некаратъ, както 1ГЬ друга ТЪЙ И ОГЬ
нашата околия—дииутати н< миноии.чКшпи,
.
.
„
’
за да и** станемъ само ний въ ц4ла Ьългарии
За |.р..см4хъ, Ч*1 Не МУ*ЖОМЬ да цЬнИМЪ доорото
отъ злото, ако въ н4кой случай, нзлЬзап. отъ
КУТИЧТа кандптатит1; на М0Н0П01ДЖ.ШТ4 ПТИ

на гардигЬ и и отиотегналь ракита и, за да
извади златната гривна. Въ сд.щото врЬме
мъртвата извика. Разбойниците се нзнлашвагъ, и.качатъ отъ гроба п отиватъ, та се
и
*
Не виждал отъ с|рахъ. М.шмо-умр4лата става
н излиза отъ гроба, като се отправи къмь
бащинии си дом ь: стига тл на портата и хлопа,
и ь кой * твари ?—Мислили и за вампирисала.
Тогава ти отива въ друго село при свои но...
далечни роднини, които не и знаели, че е
умряла: ирЬстонва та.чь доста много врЬме и
»*л1;дъ това се нрЬбнра у тЬхь си.
Важното е въ случаят.., че ир4зъ това
врЬме, откато умрели, докато и заровят.., ти
всичко чувала и разбирала, нь на ли ч* можела да мръдне п каж*-: „оставЬте ме, азъ
съмъ жива как., ще м« заровите вь земята.' Иай-лесяо може да с« узнае, да ли мнимо-у мр4лиить е жнвъ, като се оццри сь разгоре.ценъ вжглень. Ако се образува ирищей.
живъ е; ако ли не, тогава чу с< следва мо
тика и лопата.
Между другигЬ цЬрове ирЬноржчатъ и
това: ако сърдц*-то иаа доста топлина, загрЬва
се вода и отъ Н“гол4ча височина се кани
върху гжрдатЬ па мнимо умрЬлни и ще се
съживи.
гр. Добрпчъ: 28 Инуарий 191 >2 год.
Съобщава: Ш.
_________
---------- --|\1|
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Научаваме Св, че по иопичагивага на г. г.
Майоръ Чяв.цропъ, Д-ръ Нлядовъ, Д-ръ Ковачева, ^,-ръ Юр кчновь. Д-ръ 1окченъ, ^рь 1 [ОЛ' ПЧ, Поручик-ъ Ламбровъ. лишкяригЬ А. Муцевъ И А. Скопснъ а» А1-й мивалий. аурнали

ония обожателпгЬна
номовето. радоедавктя
въ | °'Л”Т
.
ь
ияонь

Висги, конто, както тъ. ли и гьхнигь парии
органи, велегласно нроновЪдвал, че ще са ед;
жаватъ, или ще дЪНсгвуват-ь съ тин иолитн*
1-ки ,,ЯРГП" иъ чрЖдстоищитЬ избори, коит..
иротивъ монопола. Озачо както всЪкога тгл
тЬ вг
Самодав-ко хоро. Тукъ п.
съеденчха съ стамбодистить кои го сь всЪщ
за м .новела, на които и шеоал имь Г-нь
Петковъ но крий тона обстоятелство и вь *и
бличиитъ си рЬчи. Гусунь е гласуваль, кзн
иомЬнахте за монопола, тогава, кого лжжаз ь
не М11С<|)1ГЬ ли<
„зоирагелигъ зорко елъ ,
дъйс.вяяга имь У и вече всички разбраха, ч*« длнъ Арсеневъ, който за нролЪтатз крьвъ
незинитЬ зеяледЬлцч въ Шабла и Дураиъ-кол.и
е всЪцЬло отговор*-»!., п като така нсщеш-п
жап. вь тн*1 избори и други го кого го и т бц
съ него, само и само да не омяигь лнцет"
огь зсмюдЪлчееката крьчъ, съ конто е оцащ
оть главата до кравата. Ако се намЪр.ъг*- ви
елабохарактсрни хоринч, да гласувал за А,и
нова, ний нросго ще ги съжелнваме, че не зн л
какво юрштп. а още повече еъжслнваме,
гаторитЬ. които на всЬкадо изъ селата ще ■;
Д.чтъ гонени и у.иитаии, огь сьзиагелнитЬ
бирателв.
Отъ С. Шабла получи хай едно обстоиг
егвеиио писмо, вь което се расказнагъ чуд*.-(
работи. Аащото е дълго, ще го само резюмира
за да разберат., мащя земледЬлцц — избира.е
какво нЬшо е имек> Арсеневъ но гЬхь м
щ! ь ю.иьма т»ми аь ену^н^шо си, на.{по
инегникътъ ни, се им/нсииим*' чии Шао.шчич
чс *Р> ,1чи]>ичска оКи.йНН
НИ*#)а См,1*стоф пь 1а кан,1Паагъ Арсен* ; ищ* ии жалк
. каши
.
стана,
сг научихме, чь на съораниети, ,
Л/мчнннъ е шчцнншлъ, 11/>и--.). п гп>/нч.ч1 н е.
о.’.и. * е. ? е».* . ниши бушгчн, /*>/»«> чимнаиш
мамиш •..Т.НЮХ.Ю-, *<)№.«.. нпшигл съ>1Ь.Ц1, н
.
кит**
,г1 които
литнели, пик* си сн.ччта ни ти
пьл нчт»*.
«и,
ли туй, че искахме «>
| ,/./ ц/тшегтиуиме и/мчнинл ом/шлношо ли в>
| лемле.г>ь.‘н» НОИОНЕ. '>«<• ни чу,/»“ ни
! Ль.1жичч -ь./по-шникг.шъ, кчкь лемле‘)1ь.1цитн.

Лобги™, 0™ия’ пй ^ '"'V—8
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отъ дружеството „Червенъ пргсть . нч иасалигЬ; защо се поне не смиаятъ
съдружие сь стамболовистит4, които кандила- Ний иохвалавамо добрата идея на нимЪнатитЬ останазитЬ 29 вдовици, 74 сирачета, 43
тиратъ вс4 граждани—адвокати, харзокалджий инициатори и имь пожелаваме добрь нпщ елъкъ неин. които и сега яодятъ не мили не дрз
въ прЬгепявавие на това челов-Ььолюбиво дЪло. кой безъ носъ, кой безъ ухо!!., и само I
и лихвари.
Като сдаваме огзввъ на станалото, обичаме името Арсеневъ трепватъ, като отъ нЬ
На края има да забЬлЬжемъ, че само
д.ч вървя ме. че всички гражданки л граждани, зв&ръ .... на края ПИСМОТО свьршва съ л
тамъ има сполука, гдЬто има искреиосп. и
ще имагъ добрата воли и се зашииатъ като чле- нзятие на всички селяни отъ добричко, ко
като ре зпае че „съединението прави силата
„овг, на нооосъсгазеното го дружество, като по едни, или по др. причини доджтъ под
и „сговорил дружина планини повдига“, па- знандъ, че поне въ такова благородно дъло. ча- мени да пустиатъ гласътъ си за крьволоци.
предъ въ борбата, сполуката е на наша и I стиитъ каироцип, симпатии, или ангинатии с I
Колко справедливо вь случая ежлить
1К1 П|*т'1~1.111*>1'К'1 страна
грЪшно да се прояпявдтъ, какго вт» но много бленцитЪ. II ДЬнсгиително, въ кой свЪгь 1
случаи еж проявяват ь — изъ другитЪ дружества може да се тьрнн ? - Ний отъ иаша с гранд
вь грлдьтъ ни.
помнюваме и обстоягелството, че писача в.ч I
„Обезпечение свободата на изборитЪ*. нього шк-мо, но сномъналъ нищо за невин
Няколко думи за мнимо-умр^лит4.
1ъй гласи членъ 1-Й оть прословутата мпаненип 13»; селяни зомледЪлци, които цЬли шесть м1
програмна на нро1/>еесивн<>-лиое/)и.1ната ин/ппчн. ца киснаха н.чъ ВарненскигЪ зандани за да;
Често н4кон челопЬци. всл4дствив силно Обаче както н др. партии, които имагь пнишани дятъ на Ш.чблеиския герой и неговнтЬ вдъ
душевно сътресение, зоспнватъ за дълго Вр4ме, ирограмми, като наирииЪръ: радославовата, ка- вптели — крьволоци.
безъ да со пробуждай.. Такъвъ дълъгъ гъпь равеловага и народво-либералиата (стамболовПрочие, века нишшь зомледЪлци 11])Н
се нарича л-гчршиескп. Много такива човЬцн
П™ ,,ЬрВШ'1“ Мвд‘‘нь ваш,е К1,мь -'',И,,тЬ ла "У““™ билвтинаи
1
’
денъ почнаха ла ирш-иособлявать програмага си да *-е иосьвЪгвагъ само СЪ СЪВЪстьти ги
МИНаватъ за мъртви и се ногребватъ живи.
иа лолу Съ главата. Първата и пай-. лавчата имь ! тогава да вьршггъ каквотз знаягь, «го н"
.Мнимо-умр4лиягь съзнанието СИ не пз- I цЪль да смЪвятъ или уволня гь всички чинов- .-рлвягь, че гор-Ь оть небе го, гЪхнатЪ зад
ниип. които еж служили на разни режими, безъ брачни ги гдЪдагь и следя л за гЪхчнгЬ ;
губва. нь само че не може ни да мърда (ц4лото т4ло, като се почне огь крайнпт4 чле да бждал мЬсгенн, защого не са партизани и и виня л ПрИЗрЪиие на Арсвиева . ..
не принадлежал на никоя политическа група.
Правяли възваниа съ ПОДПИСИ. Че А
нове, иостенепно изстива, докато се вц4.ш),
освень на чиновническата: Нрог|1сспсгигк не невщп1ита е безочлива, това е цЪла аксиом
ни да говори. Такива ирп.чЬри има много и
иска л такива чиновници, коиго не ходигь отъ не можемъ да се не чудимъ, какъ нЬкой че
ир4много, отбЬлЬзана пзъ живота, нь нпе кръчма въ кръчма да хвалялъ раждясалш-Ъ
I наши съграждани, но ирогистирал гдЬто
мононоладжнв. ЦЬла хайка о вече нодигната нро- нахално крьволоцнтЪ за да омчягъ крьвьта
нека са иослужнмъ само съ тоя. Една мома
тивъ тия нещастни чниовнипи, само ц само нро- лицето си, поставял иа рЬдь съ гЬхнщ
била здрава като камькъ, ир4зь ц4лпя и
животъ ирьсть, кога речено, и не заболлваль. . греснститЬ, да могъл да ирш-нгц-обнл точъ вь ; имена и такнвата, които са сьисЬмъ не и;
точъ чл. 1-й о л програмата сн. Нещастници, тЪ стии вь нищо. ,1есга е тая анагичноеп
Съобщили и ведиажь една много скръбна вЬсть
не знаятъ, че народа се насити на голи обЪща- врЪме е всички, като единъ да се съедини
(братъ й, когото тя твърд4 много обичала,
ння и се сабудн отъ дълбокия лнь, и на 17-й да смажвгЬ зверовата глава която тъй шл
като мипавалъ нр4зъ една рЬка, падналъ, та того ще покаже не само на прогресивни гЬ ко- I с* гаври съ Васъ.
се гдавплъ). Пада зл4 и въ едно кжсо вр4ме I»“®' ". "о и на много голЪмии, чо грЪбва да се :
Ний ще съобщимъ вь идущия си брои
издъхва-заснива летаргически сънь. Клизкат Ь
няГ0-бват» ивля и че моноволаджиигВ грЬб- ната на всички указляи въ в ..званието, е
'
| вд още по позорно да се проваляй, въ наоод- хаоерь нЬмагъ ои. него, в съ конто аоч<
.. роднини, като оили доста заможни, я взира- | нохо събрание, което пароднитЪ прЬдставители жиитЪ тъй позорно се гаврять.
тили, както ирилича: съ хубави др4шки, екзши що извьршатъ още но славно, отъ колкото изДо кяд4 достигна. Общинския Кмег
обици, скжин гривпн и пр. Още схщата нощь, вършиха 79 доблестнв бълглр. синове на 1?-п с.К-во, но едва случайноеть, или по слу*
с.тЬдъ погребението н. отиватт. Няколко ДУШИ
Д’ кем м. г. въ оградата иа народ, събрание.
работи билъ учитель на 24-й м. мЪсеиь
разбойници да разкопаятъ гроба и ирЬбиратъ
ЬИ Н1,Й смв проТИВЪ "онопола- казвал, на- гвусния-а. игаторъ; тоя нослъдиня като го
скдиитЬ вети съ които бита иогьибина мьо- "'“ГЬ ^''елаиовнети вь съдружие съ стамоо- цалувалъ, казалъ му: Нашата — ирогреса!
скдиип; вещи. съ коато оили ио.роОена мьр- Л0ВшстнгЬ а ол друга страна поставиха въ партия я подържа кагго руския император!
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Князътъ нв. За да залжже кмета, сой го му Хасанъ 11пи Лиши /!есчъ, кои го еж наши и на | сънартязяин, приятели, п нолдържатеди^ ля сж
.зразидъ: .че наретй и князетй не еж парти- ! народната партии, която пя земп\т1итиТ. е на- I съедяиятъ като едниъ и да дздъгъ да разве
ни“. Руснака ео ядпсалъ н му казалъ: „ела правила иай-годймнтй добрини.
! ргть всКкнму, че Народната воли грйбйа да се
питай тука*. Дрьнва телефона, вь кабината си,
Настоящия нрогчколъ се състави ч под- ; почита. Нека пейки доброжелател. на страната
■ажда се ийкой, взжда ее полицейски приетавъ писа пп всички ни, който да се публикува иь ! ни иуотно балета си, за листата пъ която еж
аглягенъ огь по |>ано. Дава едната слушалка най-близкия брой на издявлемин се въ гр. До- ; земледйлци, но монополджий и не номонеджпй
а Кмета др. у себй си и нита: .коз! тамъ“? бричь, вйстнат. „Д бруджанспь“.
за да не еж окайвагь иослй, нещото сега про!гговаря му се тукъ Княза, тамъ? и почнало
ПрйдсМятель на землед. събрание: А Нневъ. куствать случая, нвкакни протести, или митинги
ч се говорн. Пристава казалъ : „Изборигй по
I слйдъ итбипшй, като ня надожагъ монопола на
ИКОЙ начинъ не трйбва опозицията да спечели, Ирйдсйдатель клуба на народ, партия: Д. Поиовъ | ТК,Т|0|1Я? а‘сетне на сольта, гасите, кибрити п
пгинщебижтъ. убития убигь, па вейки важенъ
Джендо II. Джендовъ
ир. в нр. не еж иь състояние да ночогнатъ на
шгаторъ те носгавитй по двама стражари на
I \ Костадинъ X. Славчевъ
никого. Прочие, избирателягЬ отъ Околията ни
ъщата, нйма да гн пущате никадй. Влйсклгае
Кандидати
Тодоръ Сгоенъ
! ,л‘ умолявать да гластватъ заслйд>'к>щигЬкан, Наше расоорйждяние. Разбрахте ли“ ? Гуситка
'
1 Хасанъ Бей Лнгн Беевъ
дидагв:
позорил, слушамъ .... II закрил Ь теле*она.
' дт. Ниаковь
X. Костадинъ X. Славчевъ отъ с. Пчеларово:
Джендо Н. Джендовъ отъ с. Вели-Фак* и
Кмете казалъ Станчо, разбрали какви избори
Ний ноздравляваме всички земледЬлпн въ Хасанъ Аптм Беевъ отъ . р. Добричъ.
е прави азъ. н вядкшъ ли самь съ ушнгЬ си
цип (само съ едното ама:!...) какви права околията ни. за добрата кандидатура, която ще ако не нскагъ монопола и номоного, да бжде нал дава Княза? На туй расправи на пашитй нохп.ржагъ, която кякто сномйнпхме яехожда | ложеио, още сега прйзъ Марта.
:1|.оглави селяни да подьржатъ тнн кандидати, оп. срй |атп само на з< мзедйлцятй, които сж и
Многома отъ приятелитй ни на зенит
но сж за МОНОПОЛИ, иначе лошо... Кмета си притежатели на неднпжнми и движими имоти п 8.тгъ, защт Генчо X. Кита пол. е вь прогресистиш1 сайгъ дълги иакь цалувки и като егнгналъ вйрвамо напълно ще съумЬятъ доблйстно да ката листя. Отговаряме: злщого м мшитаггкнн
I, с. Е. М. расказалъ какво е ввдялъ и чулъ ио нрйдегавляватъ всички
избиратели вь око- манлатъ се обяви за монопола, н като ее надйва
лефона » > I
Нйнолко добри наши приятели, лпвта ни.
на полицията, миели да се избере.
шго слушали оплашенни Кмегь — явиха го въ
Прочие съ усърдие и исвреиость тръбна
Тежко му и горко, ако мисли съ шашки да
'.акцияга нн н на запитаха: възможно ли е да ее почне предизборната борба. Нека иь слу- ео избира. Каиимь всички приятели да иЬмагь
<ва? Отговорихме нмъ, че това ее гй машите, ччи се осгавятъ на прана всички лични Недо- нищо общо съ него, аащото гой се обиви за морпзукйнии. нсички лични симнчтви и антниатии ноиолджии вече.
.1 гнусния агитатор!.. кой го е изп билъ пейка
ливйчесеа сжвйсгь н сь агптацийгй си е ста и само едно да ее има нрйдъ вчдъ да спечеНовъ Началнинъ прйдъ изборитй. .1а * »*оI лятъ кандидатирани!й лица огъ народната нар- лийски Нячллнитм. е нмзначенъ тукъ Добри Доил ь смйшснъ Станчо.
Като дяваме гласпюсгь и на таи още но твя която е обща съ земледйлцвтй; ня сзйдъ брваовь. Бидйщемъ дййствията му «Ще се иояусна маниера на чрезвичайпия комисари. мреизбора нйка вейки поддържа своето убйжденве. занимаем т. съ иего въ идущия си брой. За сега
»цреждаваме избнратслигй си, да не ебрмнатъ
Напрйдъ побйдата е на страната гдйто е що уиоиеяемъ, че г. Добриловъ, бвль декларнниманич на такива до ши и гнуенп агитации, а правдата, а не т илага и заплашванията.
ралъ нрйдъ нйкой свой приятели ч« чт.ча /'•
а иматъ зйра вь избирателния закоиъ и бжджтъ
Г-НЪ Ив. Кост. Гешевъ лрйдсЪдаIель на *у.м,л< 4,1
«.<* мгюритл, аа
чо
одри и неустрашими, аащото тозъ който копае централния клубъ на народната партия въ гр. у«»*мм мчтичлЛжии. и нчмчн*4жн&ч,,/и.
чата за лругитй, самъ пада въ нея. Тъй е и
СОФИЯ съ телеграм.-па си огь .'1-Й тото удобрина
Досегашния гь ни Околийски Началникъ
тучаясъ КайСтанча който на 14— 19того, слйдъ
ноложенигй отъ народияцц аем тедйлцн канди- Г-нъ Тумпаровъ е уаолнеиь отъ длъжноетт.
зборнтЬ ше се намете отъ Нария а м-чгиигй ! даги за ирТ.дстоящигй избори с!стоящи се огь: !
ГНУСНА АГИТАЦИЯ.
ще с* нагъичатъ нзь Джобовегй му: „хайде X. Костадинъ X. Сдавчевъ. Даеидо Н. Джен- |
*къ скитничество ияъ матушкята съ л.т.ждввитй довъ в Хасанъ Вей Аптм Всети, които вече и
Като се видВха съвсъмъ ничтожни
изитъ картички: „Вивпш Минисгръ“ Яйчникъ,
ее завйрихз НрочЯе нк работа.
нашитЬ правитехственни-прбгресисти въ
Въ мнимия си брой по иогрйшка си »тйш яйчници? Г-нъ Нсг.чгоропъ! внимание. ..
С-ии
съ демократите, одарили н намаЗемледЪлчесно събрание. На 30 того но «ахме, че г. Д. Десснъ е бнлъ като ирЬдсйдателч
гия
....
и пръснали сега едуха, че при
1но вьзвание отъ Кара-МурадскитЪ земледйзцв на Сгамбодониското бюро. Огъ свйленвята конто
тьхъ се съединила народната партия,
иашо събрание вь хогедь „II. Търново“, конто с«га събрахме ее уитанооявя, че г. Десвнъ отъ
I),дъ дьлгн разпскваннн изказали желание да когато 1Церсвъ л Абчджиеици почнали да кто- Нещастници! Тъ не знаятъ че народната
поставя гъ самостоятелна аемледйлческа листа нягь ла нродавазъ партията на радославистят», парТИЯ Нв ИСКа И да Чуе За МОООПвладь нрйдстоящнтТ. избори в прйдложилн да нмь той още въ 1899 год. бнлъ ирестанадъ да бжде
жийтЪ
ктъгь кандидати Тодоръ Сгоевъ отъ с. Семетъ н рйдойдат ель пя стамболовското бюро и се е
. ’ * *." тпв_
Лганаеъ Ннякевъ отъ е. Карллезъ.
обявилъ за незлвисимъ— стамболописть, какъвго
Ирм ВСь ТОВа, ДЗ ИЗВаДИМЪ НЬНОИ
Слйдъ това обаче, като узнали за положи- см е н сега. При това г. Дссевъ не е иравялъ слаООХаракТбрНИ Хорица ОТЪ ЗаблужДОелио, че радосдавиститй се е.ъедвняли съ стам- комнромпеъ съ г. 11. Станчева, да н >ставять М. ИИ6Т0, КОвТО разНИТБ МОНОПОЛДЖИИЧОТа
'"ловвствтй, а отъ др. га — Прогрсснсгнтй С7. Абаджиева за канлвлятъ съ ||рпгр(-састптй. а МОГЪТЪ да ГИ ВЪвБДЪТЪ, Обявяваме, Чв
ь Каравелвститй, поразмиелили въпроса за да нанротивъ е дйГтсгвувалъ да се развали стана- не СЗМО Нв в СТЯВаЛО ДУМа за СЪвДИ
правнтъ и 1й разийнленне поне отъ Народ- . лото съглашение и се отхвърли М- Абаджнепъ
мапплмята папт
тга партия, кпяго е поставила но рачо канди- отъ иравителствепнигй кандидати, кпеюветана. НвНИВ, НО И народната партия е най Г0|г.ти огъ Клуба иа Народната партия и подър- !1йльта на г. Десена е била стюрйдь какго мс- ЛвММЯ ВраГЪ НЕ МОНОПОЛвДЖИИТБ- — И
тчна отъ около 300—400 селяни земледйлци. За жахме да узнаеме, да взлйзе на лице обетоптел- КЕТО така ТЯ Щв Св бори ДО нрай СЪ
г:я цйль нрйдъ общото благо земледйлекитй кан- ствого - Абаджвевь С-ве да итать при таи СОбСТвеннитБ СИ СИЛИ. какТО И ОНИЯ__ на
чтдати рйшили въ съгласие съ нрйдсйдатсля па група — сь която отдавна мълкомь сл. биле г-ьчиатвлиит* мтбипатраи »м1вйшу
кбраниего ен? Лнгелъ Япевъ, да дадъгь т- г. нрисъединили което какго со вече знае стана.
Ппп ур йтпййвЛувп
^Т
1'мощьта си на Народната партия, отъ която еж
Зт иоетояиствого. чеетноетьта и характерПрОЧИвНв.ТрЪОва НККОИ
ДЗ ВЪрва,
ШДЙ1И па дйло добривя въ намаление на земле- яостьта иа г,
Досева, ний нйма да гоморимъ ЗД ПОДОбнО СЪГЛЗШеНИв. а напрОТИВЪ ТОЗЪ
и.лческитй даждия. Прйговорнтй сс почнали и » ла го въсхвалаваме, защого всичкитй му дйл.ч КОЙТО ГОВОрИ ПОДйбна ЛЖЖа. Да ГО И30кьршми сполучливо, още повЬче като и поста- °с ва лице и населението от .. градъп. и око- бличавктъ публично въ шарлатанлжкъ,
> чатй кандидати отъ народната партии иехож- лента цйнв добрй г. Десена, : :«о чедовйкъ съ
защото друго название не можемъ даде
1 *гь отъ срйдата на зсмлелйлцитй. По случай положптолонъ характеръ.
гиналото еъглященне ний даваме мйсго вапроНа клевегвнкя-корееионденгъ отъ Дтбричъ на подобни монополджийски маниери.
т кола станалъ и но1(1исанъ огъ всички при- на в. „Свободен ь Гражданинъ“ при удобенъ «• «уПолзувайте се отъ закона. Ч.т. 152. цСя> гствующн. — Его и протокола.
чай ще оттворимъ на н])осграпничкп.
кой яхмониегративенъ, еждебепь или други ка,1иесъ на ЗЦ-й Ннуарнй хиляда деветотоЕто КандидатитЬ на депутятшй пъ Нз- къвто и да било държавень чшмвннкъ и окржчнъ втора година, подписанитй отъ една страна
мята околия, които вече сж уегмиовени и но женъ, яли общински служител!, коНго се откаже
|| Ьдсйдагели ва събранието по опрЬлйлнпание ) падлйжняя рйдъ завйрени:
ля изнълие обязаиоститй, кои то биха му се на
'пето земледйлческв кандидати, за нрйдстоящиНародници:
ложили по сила на настоящия законъ (избира
г законодателни избори за ХП-то Обикновени» I|
Костадинъ X. Славковъ
телния р.) наказва се огъ 1'ЙЗ — 1тНЮ лова, или съ
1'родно Събрание Лнгелъ Нневъ огь с. Кара 1
Джендо Н. Джендовъ
т ьмиачоиъ загворъ огь 2 мйсеиа до една го
‘Ь радъ, отъ друга ирйдейдагеля на Клуба иа
Хасанъ Лнти Кеевз..
дина, и съ лишение оть правото да заема как> -родната партия Димвтръ Поиовъ, въ приеждМонопояджийски :
иаго и да било държавна, или обществена служ
ба въ |>алиани» на грц години.
иието на оврйдйленитй кандидата
Тодоръ
(прогресиста съ демократи)
('лкщичч нчналипи: <>: ич.ччп И IIII »'1ЬМП
">евъ отъ е. Семегъ н Лганаеъ Ннакевъ огъ 1
Генчо X. Внгановъ
Каралйзъ, Добричска Околия, като всестранно
Дениръ Лтанасовъ
'прЖ1Ш*нь чинчвнчкъ, ичитч въсиоллучччъ чгъ чфа'тмиелнхме въпроса по поставсннвтй кандидати
Хюсню .Муст.-Фовъ.
ЦШ1ЛНП1НЧ си но.!чжеши:, върши ччипции иа тсъбрянието иа 27 того отъ Народната партия и |
||-ри Монопояджийски и номонеджийски:
ччрипь.
1 чледйлцитй, именно: X. Костадинъ X. Славчевъ,
(езамбодвети и радослависти)
Чл. 74 егъ итОирателнин закон ь сто какво
тжендо Н. Джендовъ и Хасанъ Вей Апти Беевъ
Мони Абаджиевъ
казва : И.1.1чжгнчп*
<г, >чстчнщцн зикон*
*а добрия и благополучния изходъ на избора,
А. Арсенгвъ
штпх- «>у</ьсгжв^еммя с« • ьОмг*вт. оощитлелт. общо съгласие всички се съгласихме да под
Тосунъ Бей Фсрадовъ Пичнаяогоди- Ои.чпцч.
‘Ч жаме листата онрйдйлена иа 27 того, като шенъ депутатъ, който гласува за манопояитб).
• 1п чъ 1б1/ж.1‘чшс уиилвнч праг.инг1«аинч проззанитй отъ земзедйлческатя организация г.
То«а сж тй листитй- въ околията нв, за тича длъжностни лнц‘1, кпвшч и зч Ачвининтч
Т. У^тоевъ и Атанасъ Ннакевъ съ радость от- които гласоподавателите ще тр1Д1ва да ся мзбе- « н» юия < л..:ъ за, нчруничшн и ар1ь-'шл-плснин но
[-ъпвха на горнитй приети кандидати, и за ко ратъ едва огь тратй и за нея да гласувагъ. Ний изчорнп» н- -е изка разрешение огъ нацлежного йл1. се умоляватъ всички земледйлци до- яе се съмняваме, че Народнншката лоста, която то началство.
г желатйяи на общото дйло, да глат-увагь на се подържа отъ почти всички земледйлцо въ
Чл. 171 оть сжщин законь гласи: Дивата
< Фсвруарнй за слйдующитй кавдвдати: А*. Околията ни ще снечелв изборигй, но накъ ечи- за арест*ажнин и крушения пи изборите <•«
Ъктвощт X» Славчвп, Джендо II, Джвцмоп и [I таке за вуждно да яаиомвимъ яа всичкятй са [ шъзбужлатъ направи огъ обвинителната власть,
■
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■

■

ДОБРУДЖАНЕЦЪ

Стр. 4

Брой 28

,1.1ч ио зчнв.чпч', „гь нзонринелтпо бн>р„, а ткч \ па 2йгодина но е сполучила да спечела спипа* ! лон ьть
се изпраздншдъ а паднатъ нолепга »
СЛщ,, и 7. *. /*.*,.«
] таите на добруджанки поне толкова, кодкото морето.Сантосъ Дюмонъ бали спасени отъ ела
Кго защо закона като защищава изборна- гърбената па пнрптчаие и враичани.
варка. Валоньгь нотъиалъ цели.
■
та свобода огъ всЬко чиновническо „осегагелтмои,
г
„
Триестъ явявате че вследствие ц
стао длъжности е на всеки избирател!., като
Бързиятъ трвмъ между Ь. неща в 1.Ьль- ,',езр*дацитТ.: за града и за окръга Триестъ, е
» ЩД„ иЬкой 1104x111. а,вта,н, ко- ! '1‘«ДЪ ич.лъ сблъсквани* съ «дина товарени 0Й11ВИла иа З.й х„г„ късата „рщ-дура за бу,
гото •■,* плата отъ хазната че каже илн стори ГГ "Ь
г*1 станции,а Хебомпъ. Етани огъ слу говнвческн нрЬстъч<еиин. До 2-й того имало 9
,ого .с плаща отъ хазната,
ь.,жс
, ■ *аЩ11гЬ билъ убити и единь тежко ранена. Н. «ресго^анн. На З-й същи!, биле аре, „
нЪщо но агиг.ацчн изь солата или градищата
кой
нъгнакъ
но
е
пострадала..
вани
ощ«3 ма души. II • 211 имало 2-за ду щ
веднага да пращат,. своигТ. жалби нанр.аво нъ
1
убити
и
7
ранени. Работниците типографи по,
окръжнин съди, и всеки ще си получи заслу
НЬмсната Петербуска газета като комен
тира Англо-Японския съюзи казва, че I,руското нали работата см. работеннего щЬло да нощ
женото.
правителство желае полдържапиего „а статт- ! сигурно отново и въ другите завадения.
Въ Неапол ъ на З-й того иодиръ об-Ьд,. .
; К1.0Ю, т. е. териториалната иълость на Китай,
срутило
съпършенит едно 5 етажно здание, д
и. че следователно целите па Лнгл-н н на Н по
мии не съ въ разрези съ намеренията на Ру сега съ намерили 3 ма души тежко ранени, оц
-3--С*
сия в. гПи;М* со изказва въ същата смисъаъ сивагь се да „е би да има много жертви, т ь;
като въ срутеното здание еъ жнвЪяля много е
Ще има ли войска въ изборите.' За да и казва, че руското правителство е било лоялно мТ.Пства и се е намирало въ една твърде на. е
си осигорятъ сполуката въ изборите и да ,«ро уведомено за намеренията „а Ниония.
лена улица.
й-арап, хора, които ще глагувлгь за монопола,
Министерски безакония. <>п. едниъ нпч- 1
Въ Барцелона стачниците работници :<
министрите съ повск:1лн отъ военния министри тенъ жители на < Г>а„и-Костсньцъ се научаваме металниге вздълия нападнал, една Фабрика, в .»
г. геиералъ Паприкаша ла отпугтне войска за днесъ слЪдш.ото: известно е, че мшшетръ Ганеви тежагели на които билъ тежко ранен,.. Грах
избори,Ъ. Г-нъ Папрвковъ заявили че лей не е адвокати на онГ.зи нЬколко т. н. „чорбаджии“ давената гвардия ристигнала но била посрещна
може да нознолн, да се мТ.си войската въ избо които искагь да заграбя гъ дьржавиата гора га съ камани н съ револверни гърмежи.
рите, и че на всеки оФииеръ, който би се ялК'м>равица* (въ обшилата Ваня Костенсцъ). ДЬСрутеното здание въ Неанолъ „е е бил
мГ.снлъ, те му смъкне жични гЬ. А.ть, гЯяалъ г. лото е вече с печелено въ апелация га о гь дъц- обитавано, една чаен. огь съседната къщ. |
Панриковь, мега да отпусна войската само но жавата. Горските власти съ абсолк>тно забра- била завлечена, но обитателите избЬгали д
исканието на ирЬдсГ.дателмге „а избирателните ннли да се с!.че нз. п.зн гора, югдТ.то «поръси рано. Обаче възможно е да има жертви.
бюра; гя ще стои близо до изберат)-. но „е и не се рТ.ши окончателно оть съдилищата. Вчера
въ изборни гТ. места. Но тогава какво ще праили днес., какго ни съобщава допистннкътъ ни
аимт, ние У попитали елини огь министрите — „чорбаджиите“ поискали огь миниегра Данева,
КЪИЪ ИОНОПОЛАДЖИИТЪ.
Какво го щете рекъдъ г. Паириковъ— требва да да имъ разреши сечението въ спорната гора,
си дадели оставките, казалъ другъ миннеръ.— чкч »■•»,■(| ^ч спечели изОчригч.. Миннстръ Даневъ
Обкована въ вериги тежка
Ката работа, добавилъ г. Паириковъ. Този раз далъ—както казва допистмикът» но надлъжна
От.нихъ,
нгшкахъ нстс-тогинъ годигв
говори е буквално верски.
ц
ЗлновЪдь да се разрЪши това бгччкчнно сЪчеиве,
Погу отвравихъ молитви жТ.шки:
„
“•
"^ьтп * та да не може той да отговаря нрЬдъ съдилиДа мя „овз.рне славни младини.
СтачиицитЪ ВЪ Кадиксъ. о,ь солници 1Т> щ,та- ОггорЪ иде аиархияга, която довежда до
<,|>и Санъ Ферна направили безредици, като ||ай ужастнв убийства.
1
Агарниинъ ужасенъ и кръвиикъ.
хвърляли камани против ь къ.цигТ. м разграонли !
||„> вт.проса за гората г К кора вица“ н р<Кръви на достойни ми дт.ца лочи;
нЪколко магазини. Имало е „Ъколко души ранени. ляга на мииистра Данова въ тъзи мръстиа а*еЦЪли „еп. зЪка, свирЬнь тигърннкь,
На 1-й ТОГО о имало зсмзетрЪсснне въ ра ние шс се г,овър»емъ още.
„Св^Ътч.“
Поела м„ огншце е’тудснш плоча.
Кдс.заветонолъ. Градътъ Шсмаха е билъ напъл- |
БългарскитЬ училища въ романска Доб
по разрушена огъ земдегрЬсението, което е би
Чуми се милостивата молба,
руджа. Огъ Тулча ни съобщаьагь, че роман
ло оеЬтеио п въ града Ас гора.
Огь всевишний тамъ гора внебето:
ския гчилищень ревизори билъ зановЪдалъ. да
Изпрати брагь 1‘усинъ в свЪта борба,
Китайските чиновници въ това число в сс не црЪиодава въ тамкашивчЪ училища бълДа освободв еднонлЪмето.
цринцъ >1ин1-ь изказали задоволствието си за , ,.а||(.ка (.ЗИЬ-Ь) оевЪнъ „еть часа еедмвчно т. е.
склк>чва„нето на Ан,ло-Лнои. договор,. Прннцъ каго ф.ц.-ултивемь . . . !! Училищното бъларОсвободена отъ яремъ мъки.
Чингь заяв,иъ, че той самъ вече Щ>> води нрЪ- ГК() иастоятелс тво е поискало да се оплаче отъ ,
НадЪжда имахь къмъ живи синове:
говорил I. съ руските представители.
ТВ(| р(.цизЦ|,ни действия на префекта, но той не
УповавачЪ се на зЪхни ръка,
благоволилъ
да
ги
приеме
...
Настоятелството
Отъ Цариградъ явявагъ, че на 2 того ноВъзвисит ь мя, в див Симеонови.
двръ еслямлъка, руския посланикъ Ниновисвъ, следи това било рЬшило да „де въ Кукурещъ н !
се
оплаче
на
централната
тамъ
властъ,
и
да
съ
билъ прнетъ на ъуденцня отъ Султана. НскаПс, о, излъгана в злощастна,
ниятъ отъ разбойниците откунъ зя освобожде общи. че но никой начини не ще могьтъ да нз
Години двадесотъ и петь цЬди;
нието на Мисъ Сговъ билъ аратень също на иълнятъ незаконното желание на ревизора,
МЬсата мн късагь безжалостна,
о т010.
Още една жертва. На 24 мпналий. когато
И заенъ демони ги братски дЪди.
миниегра на просвещението И. Нънчевъ билт.
Стачката ВЪ Триестъ Продължавала, вевч- въ кабинета си, бившия учители Тома Карава
Па лвбералп, консерватори,
ните магазини биде затворени, големи маожес- жудовь влезаль „ри иего, безъ позволение, като
Едни къмъ други люто враждебни;
•гва изроди кръстосвало улиците и държало за- издебнали разенлния да со не случи при вратата,
Волаз ели още оратори,
„лащително „сведение, тато чупело прозорците | Какво съ со обяснявали никой нищо пс знае;
Псувни и гоненнн безсмЬгиш.
хвърляло камъни и .стреляло два пъги. Едппъ ; следъ което се чули неколко револверни висиолнцсйски агеитъ билъ раненъ. Войската заела трели, отъ конто Кънчеви билъ убитъ огъ
Помня и'седсмдссятъ девета година,
целия гради.
Каравджулова, следъ което тоя носл едния с-едКазалъ ми бЪ единъ старъ цатриотъ:
Па 2-й гого подири „дадие имало събра- надь на едно капане, кръстосали ги краката и :
Хубаво иомни в твоя младина,
ние на стачниците, но работниците „е можа ли застрелнлъ себе св въ устата где го и той мо
11 недЬй счита за идиетъ.
да говоря гъ ведеде гвао ва големия шуми. 4001) менгашо издъхнали. Предполага се, че Карант
стачници придружени огь годемо множество на жуловъ не е бидъ съ всичкия си умъ.
Право ти казпамъ и не та лъжа,
стачниците, нападнали на войската съ камани.
Погребението на Кънчева по решението
Огъ свободолюбив либерали;
Единъ офицери билъ тежко раненъ. Войската на министерския съвети е станало па държав- |
Срамно ми е да гледамъ и лижа,
дала тогава единъ задни огъ койго паднали 5 ни разноска на 26 мпналий.
За клепчатъ си чело « обирали.
души убити и много равен,,. Полицията се на
(
месила съ хладно оръжие в сполучила най-сетне
Стражаринъ, ятанъ на крадците. Янаятъ
Огъ лнбераленъ клон ь ще иоиокиатъ:
да расиръстяе маинФесгаигаг-Ь, отъ кои го има читателите ни за заловените завчера крадци въ 1
Гадикалл ощъ социалисти;
много души ранена и много арестонаш,. Годи- магазини 1’олунъ '.въ София срещу държавната
Отечество въ ироиасгь ще да твкнатъ,
телите ва работниците приели арбитража, койго печатница). Газнравятъ ни, чо при разната имъ,
Преродятъ се още и анархисти.
имъ билъ предложени.
за техеиъ нтакъ въ кражбата се указали стра- !
жарп, кой го били ио него време нрезъ ж пил а 1
Конституционните права на Добружанцн. часовой въ улицата.—ч. п11ивани“ — ,П тъзъ до
Което е гв1то ощ’и мило,
1’омънсктГ. вЬсгнвцц съобшнвзтъ. че една де- I бра шс кажемь ний . . р.у
II свирпво ще кажатъ гадила,
нугнцин отъ Тулча тръгнала за Пукурещъ си
( ещеме ти ни меда вито жило,
Комисията за митническата тари«а въ
мисия да изложи иа иравителегвото желанието
Доло самовари и камбани.
на населението да „ма и то свои представителя въ Псрдннъ приела предложението, че закона за
камарата. Официозния гь в. 1ш1<:реш1аи,-с Нотш- новата гари-ъд требва да влиза вь сила найНа коичвта, цигари, евреи.
пе като съобщава за таи депугация, казва, че късно иа 1-й Януари,I 100 год. Мииистра аан I
Тютюни
ще заложатъ вмоноиолъ
не било дошло още врЬмего да се хвърля до- ввлъ, че правителството държи сметка въ но- 11
Тъзи
безсмислени
вориаеи
бруджанского население въ въртопа на иолитп- вата тарифа за всичките економически интереси, .
Полека и солъ въ Анхиаиолъ
чсските борби. Снорсдъ съшия вестнпкъ. нясе- койго нграягъ въ живота иа народите ио-голема
лен него на тая присъединена къмъ Рсмавия роля, огколкото политическите интереси. Края
В'народници аадЪжда едничка,
страна било желаело да има само д< бра админи на заседанието на комисията билъ бурени и
СсвЪти д)мв и дЪла програмни,
страция, а адвокатите го иодбуждавалн да иска председателя на комисията КордоФЪ си далъ
Махнатъ еврейска банка Парижска
такива консттуцпчнци права, каквито вмагь ро- оставката.
11 и рие ма тъ властьта отъ бездария.
мъни1е отвъди Дувап -. Скоро те се иразднува
Ве Монако Г. Сантосъ Дюмонъ яаправваъ
Черноризецъ
четвърти веки, огъ ь. гато Добруджа се даде на иа 2того петня излети съ своя управляеми
1’оманшя, а ромънише още не смеятъ да дадать балони, когото въздушния шари пристигнали
Отговорени редактори В. Колеви
на тамошното население равни нрава. Това де* ; срещу стрелбището за гълаби въ Моотекатонъ, |
Печатница на Хр. Н. Войжиковъ—Варна
казва, че ромъвекага държава въ продълженве I той се взпрвввдъ вследствие ва пуквааае. Ба* 1

Обща хроника

дима. I

Брй 29

Гр. Добричъ, 14 Февруарий 1902 г.

Д0Б?7ДЖАНЕЦЪ
ОРГАНЪ НА НАРОДНАТА ПАРТИЯ
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годишния ЛНОНАМКНГЬ
. 1.1'тника «■: »} л., полугодишно .4' . л.
I в1. странен»» годишно 10 лова
ониранн» Лея» предплата нГв.1
да Йо уважава.
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ИЗЛИЗА ЕДНАЖЪ 1П> СЕДМИЦАТА.
1

I

1 платени писма не се ирпемагь.
рдосописи не се вр.ъшатг.

Едиим, брей 16 ст.

Едивтъ брой 15 ст.

:Тт,

1 •

'

\р
»т’

ь-<

'Нсичяо що с«> отнася да вЪггнпка,
сг адр**спра до редакцията иу, г» гр.
ДоЛрпчъ. улица „Тотеаа*.
ТАКСИ ЗА НУКЛИКАЦИП:
аа квад. с/и и а I стр
. . ао ст.
. . 10 ст.
I*
Я
II
■ *IV
'
За приставени обявления
ив III и IV стр. по Зет, яа V и V! по
I1-', сг. яа дума

ВЪЗВАНИЕ
КЪМ’Ь

ИЗБИРАТЕЛИТЕ ВЪ ДОБРИЧСКАТА ОКОЛИЯ
Сега въ неделя на 17-и того, както е зсеизвестио^ще станатъ изборите аа избцрапие на трима на1.1 представители отъ околията ни.за въ състава на ^11-го Обикновен но Народно Събрание.
Лошото]финанеово положение, въ което се намира отечеството ни, причинено отъ разни неоиитии
негри, поставяни на чело на управлението аа оипги. йи заставя да [апелираме кьмъ всички самостояш и честни, нзбиратетг да сечтрунпратъ вт, тия важни обстоятелства въ едно и въ деня зт изборите
гласувать аа следующите онрЬдЬлени отъ Народната партия и земледелцитеЪшдидати:

X. Костадинъ X. Славковъ
Джендо Н. Джеядовъ
Хасанъ Апти БЪевъ.
Въ интерес» е на земледЬлческото население, както и въ интереса на всички граждани и селяни е
чбранятъ аа малко поне време, своите партийци и частни дертове и се оиълчатъ кьмъ алото, което отъ
"Лко години иасамъ застрашава въ частиосгь градъть^и околията на. а въобще целото нн мило^тече.
[| България.
Ний нЬма да нравимъ никакви хвалби, но адрееъ на определените пи вече кандидати, конто ирЬ[вале, защого техните имена еж известни на Д»сичкн, и тЬ говорять ио-вече оть всека.красноречива
иа. Оце ио-вЬче, като см имена на трудолюбива земледЬщн, конто см» своя иоть и трудъ нскарвагъ
манцего си, и като така, само уЬ ще бкдатъ [истински представители, зищото сж ‘такива, каквито, е
: анството отъ избирателите.
На пълно се надаваме, че, всички избиратели ще вземать ири сърдие тоя нн нозинъ и заедно съ
чките ни приятели щсдупотрЬбять всички усилия, за сполуката на доброто дело, оть което ще се даде
ожность на България, да излезе изъ настоящето, мжчно ноложеиие, без ь ущърбъ на народната ни чесгь
шомическата ни независимость.
Прочие, вие всички български синове—български избиратели,'сплотете се и прЬдъ измжчеиото и гнир т4ло на милото ни отечество, забравете попе за време своите вражди и сь общи сили поведете борбав да се пресече н осуети предагелския плаиъ на правителството, което тъй позорно иска да се гаври съ васъ
На всекаде и иредъ всекиго викайте:
Долу монополаджиите,
Долу номоиеджииге,
Долу предателите,
Ф
Да живей народа
Да живее българския зсмледелецъ, ура,
Гр. Добричъ, 12 Февруарий 11)02 год
I

ОП) КЛУБА III НАРОДНАТА ПАРТИЯ.
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п*т»1 гр.’ Добрич*.

\

нинъ да подържа тричленната комисия, тя но- бра като бо тукъ, че партията имь е никя*
[еня
сл*дната тръгнала изъ кръчмигТ> да дири Се- затуй но грабва да се иущагь 1Ш^обн
кретарт. под* секретар!.. писари и др. слбк|ш|и, Тявиггб аиторип.
. обярр. кого гй еж поканили, в е* и.,:СЪ'**ч*яр1ии'
цъ
казвам •
_ирй такива хора не олужаС ГоркитЬада » л съНьиаие СЛ|жо
жела чслоийка; вижда се, че не <ж мирили ханна родната на
ката кон го те поставили и* м га та си, тйеега ^Шрвст., как го д
А
Акавателство I
г.- имь остана на г.ърлото.

о)*ца оВдсидЬд е)Ц. Ц\тие?л

оН1,

1/11;.

^п|глЬс1:ъ

згодвжхх
Гаргаиово ''Х.к-конско

БррйнЙЙ;

йл41

Не мислят* какво правят*.• урГпо д§Иогашнии Мюфтийски въ дра дъги ни шам*е пит,
( юлюмлнь 1-Чснди, не слТли, тьй ниско огъ по
етът* си, канче И. С Ганчева и защото Ка ГеГ,- I
рпчеоки е отказал* да иде не аги тапия за й«с 1.щсс1ну|<чшп* прогресии ги, аеслТ.два негово то,,
уволнение. Сюлюманъ" Ефснди се молз. наше съ
• общо гваженип п почитание отт. впгпгнПГ си
и на родни, които изв*стснк за Даневскт * нрои.то.ш с го кякъвъ протест* се искра гиди до 11.
Ц. Нисочсстно:
София

1>:и чнш.

Негово Царско Височество Български Княз*,

МТтСТ II И
ДуМИ И

бвЗЗЗКОНИв

НЗДЪ ббЗЗДКО-

1

г*

сънартизанина ни
въ Град. община
Упълченовь да полъ-секре гаръ еъ 1*1(3 л. м*сечь
Гжшо е кат-кЪ и г. IIи. Слаиовъ и др. но ни
едйнъ не е приел* да служи на подобни безх
ракгсрнн корн*ей, които мисдЪха, че като вз
мегь Об ц. Управление на ржка, ще вземат* I
пспчктттТ. партии хораТЯГГйойг<ГТ1б “едпнГ или д
причини съ биваци уволнявани .. . но, горча
останаха излъгани,—Гьй ще останат* излъга)
н нротрееисгигЬ въ ирМстоящкт* депутате'а
избори и що си осганать само сь заканванияга
Лъжлива агитация и безобразна експл1
атация ///•••ц^ чтчч. «>. < -п- с« чимокрагнт-

.13 1.! нч^оЯвтМиЛЧ^ЖМЧ чШЬ •■1)1111 • Г^ППЧ, чП, ЛрЦАЧ — {•

„Мюслюманското население на Добричъ,
събрано днесъ т. „Черти Джамт-и", на брой
Пш.Г.чс отъ “00 души. съ занича но нч,нрос-а съ
отчислява и ис го на досегашния ни Мюфтия |'в>.

чнг.шннпипн ,-ч <• ••• н••■• 1 нч•••>ь нисимчти гшчм(>
1Ш

ЛЮ)1М1Ь ЕФ! ИДИ.

г.иин^-^чщь ,{• пути т< ки члчп^/н ни члнпниь и <

*

Д ьл И р&ЗИСЬНПвЛН лф»

Нч *>• *ОЧ1"14Нч
I,

.11 Л.ЖVII Г..

»<»-

* Л<1НП »

чНя\и •1*1 ПОМ*И*1

Н]Ш,

нията. Въ отгоиоръ па петиции га, политай* 1 висок» д^овнв шш.1 лица, лодь ео до
: Д/**/П( "I
отъ НбО души наша най-добри и честни съгря*- ние, че .Мн.фгияга ма «ъ»с1.** по нс^конирч. ]
.} /„ Лм,,г»^инК нчи шччм. съ най Го
дани, за която нЪколво пъти вече шка.хме вь , ц*чвн1. . с« огчвезввя шию по вам|МшМкЬ.й*а4 /Лц^цоложмГвЛтЛть заявяваме. ■< . .
вг.стникъгь си, Министра на Г.ьтрМшштТ. ри- лица-партизани, усвоивши вакувск-, сиротски
„мг
м„„.шо.,
боти башъ мононолджнята М. ('араФОВь, съ нрт.д- пари. Назначснин за Мн.фпм Кьосгекчилер.и| жн„ „ Ч/„/(„„ .„.„.„ь.,, ,и
,иГ„,,,п
инсанието сй до Карнетки и Окр. Акрашпелк Мсхчтдь съвсе.мъ не отговаря на Цента за Мюф- ,,,гцмпшгч, •<•■ кин го ••: нч
отъ 2 • Иое.мврнй м. г. подъ Но. <3*34(3 ст* какво тая, къмъ конно омЗранието изказ* недонКркс | мширмн.}*.*****.'?*: X. #о.-§ч.Ьт А.
пише:
I и кой-го ще ,сау*и зач^л.Що ».ч крикнацанне па к„„^ г^,н^, Ц .ДяЦиГм м4мШЬга
Г\

«димя»» *.гг. жйй^Ш8&а'з А,
г ■'

пПетицията

разтурянието на Градско Общинский СъвЬт* ц„ре..е височество за това, което съвЪтницить
е оставена без* последствие, лонБже не нарършптъ нротивгънашртк религиозни зачени,
мирЖМ* ИОТИвКТ* за разтурянието му за ДО- • прпб-Ьгвямс ьъмт. Ьисочаишата Ни защита и най

В5йХЬ'*Е

оЪтимои ■МТН1Щ11,
■
,
, 1,
Пд.П •
НЪ о чудо. .ЗащотО прГ.дстон да се про■“»**№>; «.««,■.„ЪОр.ч.к.ч г,»*4.«». «еаъ

'

’

ти п »*и • ами жг.тнт, г}п нк '*и гп вЪ4фчжниег
ЧЧ >и\МС'.1»Г'-.чнч />НГ1+'Н;Ч‘ННН:, Ч ч)чфр. тнчч
и^ч.ш.гь ад
.

<-м| «мм
'
,•
/>Ч тип ^шчч,и. .иии.щ^вп+нммч 1чш\ Лг

пачддници.
,
1 .
ибнчяме да вЪрпзяв че ааитйящагга. но:
жиба, ще бъде чута и ще разпоредите да ос,та- ,
„а,„
«.'С,«*»»«, К.'о«д», .ъ когЙ»

,м

офщ,,;Р

'м). МмЛитвгйжАнЬи, .мч»го<Атв
б,,1к1 «петкмнъ '<« кМШНшШ .1»

»-*«»»«чичп, ,о • .и;..... II.
зуванъ отъотежтетвнето иаД|ржавння ни Глава,
на Ъ-й тото ВрЪдетавнлъ Даневу локзадъ, на 8-Й
того нздал ь казъ, на Ъ-й тото съобщено Ставчеву, на Ъ того съобщенъ Тукашноят Окод. Начаднику, на 8-й того оисано на Град. Кмегь и
на У-Й — рано поставени гЬ ирьхъ вейки законъ
за въ тричленна комисия: Георги Касабов ь, Сг.
Лавчневъ и Гоиалъ X. , 1желиль, сс киилн да
приемат* кметството.
Ний ако п да се борихме съ законни ср*дстиа най много за разгуринне на Общ. ни 3 правдение, обаче, ооганахме като поразени въ случая, отъ безакдннята на Саравова и ле можем*
да се начудвмь, как* е възможно един* .Мишегръ
да си играй съ еждбата ча цйль градъ, състон1ЦЪ(се огъ 15,000 души жители, кой-За «ок ь
дава ираво минпетру да нзмт.ннва тричленната
комисия, и главно, кой е искал ь това разтуряние сега У !!
ЦнианаторитЪ по състави наето ни нотицг.нта си оттеха и дадоха краву Сараъову, да
не рйатуря с-гвКта защото чл. 40 отъ. закона за
Граден. Цбп* Уаранловия Гласи: Газтурнниею
става но иоетановлииве на Окр. Постоянна Комисия, ако бждк утвърдено отъ М ра на ВътрЪимктВ рвбОТИ. ИОепвоглението на ‘ м>мйсвята, както се вижда отъ горньош оис.ю не
се утвърди, тогава възъ «ч-новавис м м>м*,
става' разтурянието?! Плп защото е иуждно на
„Тимархане чикма" да получи 2—3 айлжка !!
Пик иЪм» какво ионВ-щ да со занимав.-шо
С* таибезакбння, оевЬнъ да чакаме откриваниеш
на Н.трОдМ^гГо Събра ипс н там* Сяра фон I, да
бжде удомнъ зауаою и дава отчетъ за свопЬ
А на комисарят* ще кажем* че
безаковия
слъдъ 17 того ще ближтъ хиьрлеии но боклука
отъ кад*то гн взима Петръ Гусняка.
Замолени СМе да иокаипмь бившия Н|)*дсйдятед* на Прогресивното бюро к бивш* подъ
ир*лс*д>1елъ на народнншкото, да изпрати въ
редакцията на в*С1н.е.ъгъ ни 115 лева ср*бро
и 1Ш» лева златни, ак • но иска работиI* да
утиввтъ въ еждя. Той знай какви еж тия нари..
Д?РГ ГТ,
’11 ЙЙДй СвКМТарк: Ан
на тамошното н.Равъ А*«'г®«ейЪ хркад»казва, че ромжне

.

За 500 мюслюмани упълномощени:
*' М //’ 'Т ' 4
"'Ч"1"*,
ЦОличлъ Кфеччч, .)/•/■• гча^м* Иичмч1тчшнъ. . _ . ^
< "цч , ‘ [> л > чуириишн, НО 41 и/
> Кгрегхцлси Ми-тчФч, 21пож1ч'>ь А*ч*п, А-кирь |
* ""■•укчш.а •, нч нкчк <л
| Л. Кичен*, Ш>/жчАг1ш.н,
Юмк^ч Ач- ’) „ ат,*‘
‘1'" 'т ни II К’.МП 1/НЧН НЧ ,1ИМ.1•
фц‘* Миппафа Кфнн^ч,
ш Инч, Хьн-янн*
’*'
,-д
/’илЬ.' &1*нн* Ифчч^и .1хриннов*. Тусчу Л я,- 1|'я’Ф» лсичк-х ^/ко.и,; Дч.и/ нчмчн- лжчччч,.
лХА М
^Ди;ж«<ЙМ X. Чт.'/*ч. .\'*чъин>М
••нхиж-АлиЛуйгзц •»'» жакпнг» н„моекиттн.,.Iти. Сч^чч* Мс.гмндч, Пччч Иг.шм* ч, \чшчмл Н1111Н ••.1111111 н 1)л1!К'>чи11 — н.Ачсич ГК.Ш.
Еч/Сюнг,,

1 т и .Л-АНИт.

Ай.Iя,дг,-/уцяк»,

.(бДя,.,г- |

Хн.тмц. Ичкч.л
««о./л-тп
ПРЪДЪ &МДЪ ОбСТОЯТвЛСТВОТО. Че
(Д|ъ това се вижда, ч т црогрееисгиI*, не прОГрвСИВНИЯ КЗНДИДЗТъ ГбНЧО X. ВИТВискатъ нищо да знантъ, никаква народна воля, , „«а, еисвлоатноа С* ИМйГЛ яа нЬппл
иикяк-ьт, нароХень суверопиге гъ- ча който гьй '
_ "
”
■
"
се хвалиха, >ю ,ще пазят* но зачнеагл. | ,з» туй |'^аТа
Н>**(Ц! |КррТ0 , С© УЖ!Ь <;ЧВкъкь и гЬхь никой свЪохенв ^еловТ.кь т|<).зачита СЛЬлЪ ? . ОкйЛИНСКИЯ М4убъ .М1|НцррДкМ^
и на Г7-Й того ще изеДът-ь такава, З.-.служе иа ПарТИЯ В* ЗасЬданЙеТО СИ ,Ш..|0 ТВГО
алЪстнвця, та едвали рускит* казаш! ще гп ека- протоколира, Чв ТОЗЪ ОТЪ ПЬИВЬВЖ "
ентъ. Пусти глудци,. гВ миелутц (Ъм«10|№'' щц! М<Иа1^411а|П'ПЛтйк!|' Ш11гК ени
МюФ1ий ще имк иускатъ въ когнигЪ биЧвти ... . ______
__У
■ ■ 1и1Лстне
, 1
„Новата Ера“ въ брояН, ей «гтъ яТб\т<цр, * г^вС ЪТЪ СИ за наго. ТОН Става ИЗМ^НМИКъ
| взимал* та со рагплакалъ зн добрнчеког* па- **•* НарВДЦаТа, ПарТМЯ, КОЯ ТВ СВ НВДЪрЖ<1
рпдняци. като се мга в с^аио изрече^* клъ- 1 Н .ОТЪ ЗеНМрДЪ4Че|6раТ|}.
(.’!МН!’1 '11
ветнпкъ 11кй ПЬмаг сега да се занимаваме съ 1 *
КаТО ДЛЗДВ6 ГДЗСТНОСТЬ ,НВ|-Т08(
него. защото, ако твърденията му ее в*рнв, че сПОавеДйИВа ОъШВНИе пийдопавжлая" ’
това и онова, ставало, Iрибка ,,'щ оь радиа, чн
•мЩШш1 паиКШ!К аве
'народната нар ши ще изгуби, а X. Джелцлъ 1це ВСИ^Н"Тъ см принтвлм почитатели И рг
спечела въ Добрачъ, въ наФе*1ет * на «иКУго г.-‘ 1ЯМВ1ЛВ0НИЦ11, ВЪ ТИЯ «ЗООря,1 Да“Г»^ЙЛ
, Пас»ровь нредъ 15 души ♦ 4-. воп»нв гьид«да- : наТВ НЗ ИвпрняУВЛЬ И*"Х. ЦмТайМЙВ,’|Г,Д 1
турнгЬ нт гЬхнвтЬ (яс) дииугаги.
Н6 СТйвЗТ* 1ри.ЧМНЗ ^ СЪ '.1бГМВквМвТ1
Само обаче, за изважданае огъ заблужде- ги
излезе изъ нотаята ■■ з——
II
I аао редакцията му, която но- всЪла вХршгГнОегь ,
иеиа нгСт<-* иападман
с ,въведииа нъ лабдуждонно отъ, иЬкиВ 1»тоиирг > ■•***•, <*"Н|й^?Л|,1|>№М/1|1|> Мр
хаведенъ чикма“ —Сганн), ще имь заявим* е* ДьйОЦЪ ВЪ ТИЯ СЪДбОНОСТНИ. ИЗбодМ^Дрноаожатедность,' чб ‘ т^нъ В.1 Попов* 1 не е уча- 1 'ДВ,' КаТО ВОВНбНЪ ЧкСОВИЙ каНД1ГДатур^Т^
ствуваль на никакво събрание, и ел*доватеайи 1ив' :> на ,аСТвЙМСМТ^1^кн1^ |Ап1ЯЙж2т1|*''за да
се ставала в*какви псувни и неишши^р^о^ц, „в с^'у«ЙВаГЪ СБТНв, Чв АрсвневЪ ВЗВМе
но гол*мо осветлепие иакъ на „Ерата* занвн__
.... п..__
иаме, че на събранвею. което иганн <»тъ ’-МА) ':
^ Хубавата НМ ОКОЛИЯ.
де ши иьрнв селяни и гражданя се взема; ВЪ,1[и II /()^вГВаЙТ6 ОТЪ раЗНИ СКубоМОСТа
абсолютно вишегласие р*шеиие, да |бзь.Д0, ,кзш-.л Ч)В|Т^ —; ДвМОИраТЧвТа — МОНОПОЛДЖИИ И
дигатъ вь околияIа ни Г-нь В. Попов*, а,' само ушурДЖМИ, ЗЗЩ0Т0 ТБ ЩВ ви СВ Лпйдако той откаже, ИЪстго му да ваемеоу; ЛЗийкЪ ‘I гаМяУ^"’ Кат® ВЪЛЦИ Въ ОВЧМ КОЖи
Н. Джендовъ което и стана. Не е зл* вару^н- * гптп^
^
екни прогресивен* органъ, кота пише п*що да'
НОИ Да ВЯ ПОМОПК- Гдасу*
ГО Йроц*рМза, защото иначе става за ирисмЬхь 1 вЗЙТв За ЧИСТата ЛИСТа: X. КоСТадинъ
.аа читателиг* си. 11рн вс*това Пасаровъ, раз- > X. СлаВКЦВЪ, ДЖВИДО Н. ДжвИДОВЪ N Ха-

ДОВРУДЯШШЦЪ;

'.кай- 20 ,.'1
> АйТМ БЪМЪ- ТШЪ Вй в СПДСМИвТй.
КО КЗйЪиММ ИЗ имената ВЪ листата
е

Вв ИарТИЯТа НИ, КСЙТО

ши промяна, той е най годЪммя врагь
партията ии, и ще стане може би
шина, да излезе иЪкой противникъ.
найте. че избор-ь се изгува само и
, едииъ гдась- Прочие честност.-. -

Не е кавалерство. Имаме вече ноложителчед*11яяг, че демократическия кпнлидать гл+>само той‘дя и*л*зб-нзъ котвите, какво щ*ло
л* съ другарят* му тоЙ Но яскалъ да зпае.
. ряяеювъ • каявшгь тг п м. т. вч. Бариенска
<* И3бра,: но текъвъ начянг. Вь вс*ка
•л вс* му има името, а иа др. които що да
1 му бяло безразлично, слщото се заб*л*зва
листата на енлогеипт* радославиегя. Нека
г коПто симпатнзира пя изо*стна партия, да
ча съ общата имь листа, ння-гь е печала
рдаТянска измама и по такъв* пачпнъ из: .1 трЪбня да носи името на хЪйсгввята см.
ме втевайга чечагави бнл*гя
Не
поел*.
V

- •.

Обща хроника
. пЛ
^естириозно «аксимиле. Ие еж забранили,
че; читатеднт* ки, чи нъ опемсио н& Ха«' с. Кзмиссроог дс> покойния Дико Повевъ.
<-р*ше зя едно «янеимало. кс)ею лрЬбнаао
обинрохва въ бласонрпнсин орЪмсна. Пзь
ходЪха рал.ш слухове за това Фавсимиле.
въ една ц*ла уводна статии в. лНонь
се мжчи да обнснН произхождението му,
дкчя я съдържанието мс, коеллт е елЪдуи*’• Кауфщанъ„

м

Стр.дЗ.,, I

Да си не забравя, че на 17 тото въ не- >
Его, црочое, кжкъ я добдЬсгнят* ПрЬсларяЬля, щи требил българския иародь да нскара цн са» носрЬшнали р*чьта на мянясгра ир*дс*да|10 управление, «ли е .каналия“.
да излиза и защищава едни позорна и срамни
.
_
„
договори, която сж явно насочени да убяягь
Чужденците зя България. Ьогато Ьълга- чистьга интореенгь ц бжд.кщего на България,
рия ее хули и кл*вети отъ « воят* чада-мяимс- ■ 1; Ьки д.|у|.ь, 0свЪнь Данова я дрлг-рвг* му
три, приятно и чов*ку д* чето отзявя въ чуж- мононоладжнп, слЬчь подобни порицания и ирълия печал*!, за иъ полза на тая многострадална зреняя огь страна на населението, би ее мах
Въдгарин. Ето какво пише вЪнекнять вЬетиакъ нало далече, огь очнт* на бьлсарскня народъ,
„ 1п/ппппИоп':
I н» тая хора и.магь ля срама, и очи 2 Имагъ ли
„Глуховст*, които въ пксл*дно вр*ме се ' съвЪсги н чонМнко дос гоицсгно, за да се сви
разпространяваха, че Българял ще банкрутира ! Ц.1ГЬ прМь вьаМу|ЦОинет.* на „раждаш и ссдн.
• •иианциално, ел» лишени въ д*йствптелносгъ отъ нц? Цдсдовнната казва, чс всЬка крушка си има
всЬкй Остова. Българея иего ♦бл*отВ:мдзъЖв*ткж .... вь с_,у,1ан пма сь Ь.*;1КВ0 и д., со
* ла, наето се миели въ Европа, «аиротивъ ако “
‘ас Ушитата ‘ иа монопола охь ’1-рь !»•
| нейнпт* «ииаиспо се сравнят* съ онин на хру- • |и)';1 „ Ге ци ,1ацрЯЗДВ[0 с0 Г0в0рН огъ исички
' гят* балкански държави, ще тръбил да се ири- ад ..дЬдь у0ТавиВнванае монопола на тютюна
«нае, че т* сравнително сд вь добро състояние. ць Българвя> д.рь Дановъ ще б.ьдо юрнсть
< Не тр*бва пменно да се забравя, че пи*мата | коисслтъиа чуждото мононолно дружество съ
_ чаеть огъ бъдгарсквт* заеми еж вложени аа |
ди8а Г‘ИЛ1ШИ0 а другаря му Сарафиь,
' продуктивни ц*лн, защото Пългарин притежава дИон,онъ миняотрь иа Финанси гЬ, -управител*
| една развила жел*юижтна мр*жа, я «а нейнит* ца САЩ0Т0 д.,уЖЦС11,и, съ Зи.000 лена годишно,
• условяя и едно доста гол*мо параходни съоб- Скавдалъ!
в . 11. Борба“
пинии. Безъ оъмнЪние, тия желЬзннпв не се
_
сГл-ОГС- т о вотзчннМ
I еднакво рентират*, в има линии, които поетоОтъ прогресисть стгналъ тиранин*. Шу
! ннно даватъ деФнпитъ. ио не може да со отказ I мното ка го изникаля „ДОЛ}' и л.кжешъ !“ на Д-ръ
I на, че всички тия линии еж твърд* полЬляи за Диссна, косато тон зяхи надь иу бликал а еьтолн
българската аърювиь, че лт. много еж помагали шашарми. и като му но.ивьрзенм о.шеогга тю
ла оовдпганйе на страната въ стопанско отно- ’ тюнь,. Даниел. узвЬрилъ и кд.ииь точнес тьй:
I
,. щение, а яа вл. бждЖще още по-вече ще да но 1 гЦз-ъ бидох* лосрбщнать и от* друго мбетп
. чошатъ. Т* представлявал ь единъ канигалъ, с-0 влпвзета тютюн*, ио трЬбва да знаете, че
1 Л§*«
само ви е нзгубенъ, но кой го елт.дъ отъ зсЪки аисть иръвь ще яретвче: да. крьаъ
1 "Ьков вр*.ме тйьрд* добр* що дя се рентира. Н щЧ протече, но ще прокарай* монопола*. Гоя
| т®" каииталь е два до три нжти но толЪмь отъ ' му ннкъ потресло иЬлото еьОранио и ььзмугяло
сумата, която 1»ьлгария длъжн въ страисГво.
всички ирасжг1ттаую1цн безь раллика н\ партия.
1
Д'* каго Сърбия, която дължи нлязо поло- ' — ПриожгствуюшитТ. разбрали сл*дъ това, че
! бяна мнлиардъ и нритежева едвамI. :>50 км. же- имали работа но оъ ушил. я мжде.рч, унрьвнякь,
1 л*зници, но ее отчайва, толкоз* по-малко тр*б- 1а с-ь сжщкнски тирании*, с* ирьаояякъ, който
114
со отчайва България, което н*ма ннто | жоднЪс, но само за злато, псувай за Бългярокя
| иеловяиата отъ тоя дьлгь я разполага съ ио- крьвъ ...
1
«»:аилач л тпчм.,Т 5т0
вече 01**700 ви. желЪжнинн (собствено т* сж
Диблес гнятЬ шумиинца, ’ сл*дъ гая мнетерпо-вече отъ 1-*Х) километра б. р.) II бюдже-гьтъ'‘ ска, я на защитника на чуждят* банкови инте. далече още не е нрЪмнналь Границата чга-^пресн, дек таракяи, ваиуотмали демонстративно еанансояит* сяли нн ет|«ната, както това се миели дава, с д*го е дьржадъ екьската, като ос санали

1

ьрЬщиахтв ди се съ г. Море и мака правихте. Нашата партия ще гда- въ страшпво. Ььлгарекип търговски балянсъ е прц нега само *20—;»0 души малодутнйцн-сяу*Ц^дата за заема, НО требва дами I благоприятенъ, аемлед*лнотб Нравя наиръдъкъ, ' богонаи.
- - сж.
ЯТЪ 300 000 дева.
’

! дякто и млядята- бьлг&рскя индустрия, .Т|юяаве,
<
ч с т(:<
допинга на нояго особено се канять вь всичкиПриготовления за ййборитЬ Оставагь още
Д. ПеТКОВЪ
л* балкански етравн. Наистина, че яъ иосл*д- десет* дни до нлборнт* и правятелстншп1гп >
* ч!
пит* годния въ българин не се води разумна шлПкн вече си оаитвагь силят* за 17 Феяруа1к
•■■ВЪяъ“
ето какъ обяснява това Финансова нилитява, нанравях* се миого л*тящя ' рай. 11а и ькодко м*еса е я.чало сблъсквани между
Почерцътъмп фдкеямилего е сжшяй иа { дългове, аа която тр*бяа да се нлащатъ високи ! полици ига я народа, Вь блнского до Нловдивъ
Петковъ, но той такъво писмо не е нисалъ дихин. Но ако 0 да тр*0ва да се съжелява за >село Цазапица одянъ стзргас стрЩЯД(Й/«, «Й-гуФмаяь. То е '«■ъставепо с'»гь докторат* Тон «аггъ, пак* не ежЩеоггнува никакво основа- вбрнца стражари съоЬнли съ сабля тдмоптип
■»мъ->Вяадягарояъ и ,1 Повеи-ь1*. Дяко Ио- I цце да св говори за пръдегошцо иЪкакво бан- ■ селска учягель. С!оде1гятй яъзмугенн оть Тип
||!ритсжана н*коя няе ма отъ г. Петков* и ; цру1спю. Йягьсчиг* дългове ВъзЛичя-гъ ^дпасгь наидалеЬа поеТжнка нанадатъ старшия и го съ1 ч*хь такава, въ конто се сно*»*нуда име- иа 40 милиона, съставлнвятъ ол*довагелио само \ сяният* о гь бий. Учител*г* и егНрЩяя бвлп
'. КзуФмаиц защото т. Лотковь като ит»л- , ^ трети отъ л*гящяя еръбскя дълг*. ПрМн ‘ откарани полемрьтви вь Иловдинската белещи,
микь на Дико Повевъ продаде неговата цтичко е твърд* за съжадинане, че едно бълтар- : Вь други
нК1ч*л'еяйото ,С'оД!ьЬ()о1гЬЬл1|6а да
I ча V. Кауемвиъ. ♦♦гь тия ияема взели лп ! Ско п)*авятеаегво се на.ч*ри дк ризпрьсТне слупрЬдаиа общинскят* } праилсшии на тричл<л1нц
!И<отД*днЯ думи, слотове н-букви, зил*- ! гьгь, за че Финансовото иоложенне е О/чг.аПо, - коми ски, въ които нг.м.-ия Дов*рНе. Пр.чиигел-I 11 едни до други Така, щото да се сьсгж- I <-ь нам*реяне да уиражяв яатнекъ вь страната сггвото прана всичко, за да предизвика отна
.1 **о съ съдържание, какаото то изложехме I е да накара Съораниего да удобри сключения I ио-шцрока анархна. Го дЬйсгвуиа ^р^ьм.{иор^|1 Това писмо тон Фатограгнралъ в щЬль вь Царв*ъ заемв^ Иквцлнаият» обаче яя се йв- ното илнниис“ иа сгамСоливясТит*.
1 -'пародия вь нт.кой и*сгннкъ, за да но- лжта н не се усъмни нято за минута, че сь I
в. .Маръ“
4 соа за вр*дстоящит* избори“.
малко добра воля. всичко може да се поправи, \
ЛДГ.1р.Я,‘3 «ТЗ ОТ >8ТЗЯ-ТТЧ8В1;П
1Н-ъьо е ебяонейието яа ^Т1овъ ВЬкь“ на но за това иакъ малко маднжда има, защото ц«- !
Бърз* замянавйнието на княза. Къгь ечл
е! -о писмо- Ние ще чакаме еждебннт* власти | та П1 но го министерство наново се ошггва да раз- ; общението < .ш лаиаилнвнастн - ни 11. Ц. Е. Кявяв
авнгь своягЬ разкрещи не само ио а*е- , щространнвл наь-ь слухът*, за нЪаакьнгь ир*ц- I Тр*бва да ярябавяяъ стЪтащево: нъ петък» нД
а| Маркит*, но и и., това писмо, трЬбва , сгонщь Фазямеигь на България, та но тая на- < |.„ тиГ„ ц .ш, ;, Вр|,.п, иищьта,- кяязъп. ламналъ'
■ нае обаче, чс Лараламъ ЬладЯгеровь го- < ,1ИНЪ да дц,-.,ели пзбирателит* за лон нещастеиъ .( п. вагоииг!- на ХиришнигЬ жсдВтннни къзъ НяеиI м0лая *» говор ат* н гласува заедно тмъР.
.с ч
.
лнвъ. Огъ стаицн.чга Казпч.чш «апннити орда ,щаВковзспп* и Огамболониетят* за т*хц«Бяам* на Д-р* Дакавъ отъ Пркслйвци. | кър нита тукъ а кягонпт* четящия ! 11^ I?. 'ВиД*-арияняц. Ьазяагь, чо в сега хоп е сдвнь | о,ь Шу.мснь министри ирЪзидеша Д-рь .Цнивь, зссгво■ оиявлТь да н- жуви «1хъ. Вчера .чцямть
г„й со кччва на орвеита.ткяя трон* *.гъ И^лЬйградъ
. 'I - Ирддтрль иа мявиехрит*. До кота иш , азмнпа направи за 11р*илавъ, кждЬто ио рани
зйва 01
официозил* съдържанието на , б*шн ся полежал* кандидатурата за иародеаъ } за Вн.-на, завени ирьзъ софийската гари къ пълио
■ ч''"н"-‘й
‘ црьдставшель, за да държи и там* своята за-. | иякогнято, и огаатувилъ ъдо* 4р»»и#*г>Ь,КЦ тЧкпв. Мяръ"
Ш‘гтителна рЬчь но- заема н мошлюла. -11о този I ноииииаН бвл» зю1ои:1дш|и, дл щ- съобшивагь ишио
'^1 туй стамболовнепп* раснолагаТъ еъ случай вчера нолучихме ельдующигь гедиграмп: :ю това иагуилзшз, ДчЖа} тоаа лиивето иа диореца
V ипиросИг счгоо и само да св-иаберьлъ мо- •
I. ПрЬславъ, 7 Февруарьи 1902 т. 1
д,) «'***
****■•***“■ Цй«ш.тъ
< ии дииотати, нродеТосунаа. Селяни; инн•
г“ ”
'•
г* *■
••• ся навира въ София, в чакъ сдЬдъ оокдъ гобяде<
» К1И: !••!»
I ‘ ‘ IV’
- ’ ; '* '" '1/11/Лни* к
п ноне!Вр|1 рф е* руццгеК з*1 изн^нросн
« «‘калено, Но кастощцрйъ^ ,}ШЯ-т1<щ.
жадяукеаъ
,' . 1 . Ч М-.Ч . I . I • О!
ЛТ'1 К
»*
ш чернане. Биждате ли, хората за ЗшХШО
1 (гтрацетрр. Дига* оиа« аалскена по улнцнгь нроиЦщн>4н<А 1мрщ1* I йТ лсов.ч ц^ла
л 15'А1-д нЛюлеона
ц*ла партия
иаптвя 1 прьданпХдаа 1иахзцш1, съ .коату киазьтъ остава зи свой иагЬо
:
Ъ Монстшадлипг^, яа(ЦгЛо
1 ■ >Ч*6Т<5 А:6
Сд*дъ р*чДта на Д ръ
тиикь Министерски* СъвЪги
|ЙВ '-'боаимст
и та сано еамо.шаинвп ниъч йъшй‘:^1
•-» •
• '
‘ШАШ
301М^У<Й‘‘й»г хо размиоледе у Саавевл..
'
От* ТривЦТЪ яаявйТЪ че н» 1-и тото
1.Ш :1сгяг^и^ С-ь ,на дедц: на .моиорола, ,, ,
•». ЦрЬедайъ, 7
,101ЦЬ1‘* ирМвиял»- ВД “ «*Гр.т*а на 2 * сжщ<&
цВ пндн нриолрбна рушвет* нц] ударигь отъ
- ч -< чьиг,*ц
т-< „Сга •« -н -'лег.а
-1-цъирЬки, Дьрцли удицргь ижк* тиърд-ь езшк<ми>.
I ЕЕо1 ннй защб апелираме за тое^дейъ
- - . * ч < очд. л
Шумчнл ; г. »чю.! •• гп -|<оГъ Л'и\*ч+ ирисешиали. муц-воаняин конго пяде
мь нашит* избиратели, да отхвърли л,
Ллакция на в Наюоона Бьоба*
‘и"сто*‘
^ЩИ-йа трлди. ЛихраулввК крьс- -ч
зщ ■ С‘и Црогресистит* съ дсмократит*—мо- |
...
,,
• ^дмцдбМ .гтС
юсвщш «лъ улшшгк. Освиь схоещешиъ в-чп 5
)УВжпа в оннл стамболовисти въ' .съ-]
Д1лярр#9,гець е, Д-ргь Дзиеяъ оь, трьио11*аг, Д 4)ши Х*рХлн иа 2 шр/<«ч иовдиали ощо 4 д}»н • *;н
1*1 и раДосзависгятЬ, която е* ве*ц*до з*сне.А*Дм-.пЬ нп
а часлогр цц ариезуааввгЬ ьъ«*в1вя
а.» • ' ‘
иа" “11
I ^Р^о»11»4Ц:^^й*|1*ч^4чет41я,^р»4м;,1-пДайвадъ1.1|.г^вь.411ца «}*,ч1и#1:й7,
д»*•••!- -«д»!

и

1

/

V.

Схр. 4

ДОБГУДЖАВЕЦЪ

Брой 21)

кода, 1-1. която с& карали затворници. I! тпъ мля и. гТ» си сбили сь жандармерията, имало мнозина
ючъкь етр^ля.Г» <» 1ГА.ги срТ.щу стражаря К"йю убити и ранени. Камарата нриела*закоионроект:>
нает. колата. Стражари отговорили и убили своя ; за идиганиего на констигуциоинитЪ гаранции
кана 1.1 Г'.п.. Киши 'охаръ, Който се опивагь на И въ нрованпянса Б:«рц*моиа нря разискваниятллотнориосп. уничтожилъ едпин голТ.мч. скшдъ *• ь минисгря ит к.>.грЪнпшгЬ дЬля заявили, че ара
дърва. Войската пазила циркулираин-г.* па трайния. вигелегвого е направило всичко вьзчлжн), за
Отъ Цачиградъ я*я ;атъ. ч- Пас .ката Порта да се избьгно конФшкга н че го е рошено Д;
повикала в-ь Царпградъ с'аяоскиа кни.н. Михаликн кчкиц свободата на рабогницитЪ.
Въ Барцелона, ъабракангииа и работи
Кф**Н III.
иагЬ допие до едно съглашение, отнеси юли.
— ГрЪбеКО-ТурсКИЯ П.рювека ЮГОВОрЪ. Но
бс.п, коцвсинанта. откосите 1СТВО пограничната зона, основнигЬ точки за едно ръшение на конфликти
- Утмерситета и всички гЬ уцолиша бил
билъ нодпиеанъ отъ дслега ЯГЬ Иа лвт.г!. еграни
затворени. Директора на едно работническо дру
слГ.лл. калки пзчЬиеиия.
Въ камарата на депутатитЬ въ Виена. жесгво били аресгувинь. АгитациигЪ се уаоли
Мри Нр1; чек чатсля Фонъ К.мрберъ, ирЪлсгавплъ чапали вь Сабадень, Манреза и 'Гараза, гдЪт*
законопроекта, относително .4ан*»в 1.данн г 1; за Трнесгъ м к прозорци гЬ стр к лали върху войницигЬ. В
извънрI;лик чГ.рки. Той заявллъ. че събитията, (!ань Мартинь де Провиненаь били издигнати
конто се случиха въ Триестъ, оправдавали ча- ) бривади. Войската уиотркбила хладно оръжие I
пълно тия чЛ.рки и кокстатир. лъ, че анторптЬ иа ранила мнозина работници. Вь Надалона тълпа
насилията н> прана икжатъ ни раоотипчееката иар- гп се сми гала ла извади огь релси гТ, трамваи
гия, които с.у. взели участие чъ иаецчиига. Очи- ’ кавалерии та се намГ.сила, имало мното души ра
вилно е, че стачката На работницатВ е служила, | ||ени. Арестованинга продължавали.
Отъ Цариградъ явявать, че новината, а
само като прь щотъ за бозрЬ шии иа лрутигЬ лица. \
ЗаповТ.даиата анкета пгбла дк докаже, дали Миеъ 1. чеиа Сгоаь, че е била освободена, бил
Министра на колоните Павешъ ся ча.гь работата не се касае за агитации па "Ина. ми го 1 .че върна.
■•ставката в« здравословни причини.
Отъ Мадришъ явяватъ. че т**леграмит1
явно заявявали, че
пантигаии иа и.-зик'>вн*с-1.га.
11з1:’ЬНр1инигГ. мЬрки щьла да с>- в оп нати. когаг** отъ Барцелпиа причинявали голямо вълнени*Землетресението въ Шишаха продължа- лодържаииетл па рида щбдо да бъ п* испюрсво ь .•банание мЬжду етачиицигЬ и обществеинат
вадо. ЦЪлпя градь билъ разрушепъ. Имал** Ч1ют*>
|бпкиоиеипигЪ ср1. тегна. —< оциалисгитЬ направила
души убити. 2'МЪи* жители биле безъ храна и безъ слио * яЪшио ирЪ ктожеипе, кь което и<-ка-1Я н<- •чла. съ станали и въ Парцелони н Пилян
. Лежите.
чедлеаиоло отяенеиие иа извьнрЪднигЪ яЪркв и от лица. Онасянагъ се, че стачката щ*- се раз
пространи п чъ провинцията Сарагоса. Очак
числението иа губериатоиа вь Триест ь
Отъ Виена явяватъ. че вслЪдгтвие повтаИрТ.зъ врЪхе на разнскванието, М-рь-НрИ- на..*» се ,;аже обща стачка за цЬла Исиаин
рлнието на безрЪлиинг!; вь Трвестъ, които имать сЪдатсля отхньр.шль енергпчески укорпгк на
за ;-Й .Марть. НарламенгарнитЬ опозиипонн
характер ь на бунтъ, И]»авителетвото поета повило ,
цца.1и* тнтЬ иротивъ вой-ката и нрогиг.ъ губерна
извънредно положение за града и окръга Триеетъ
тора, които съ испълнилн дългъть 1-и при най- парти.-} искали зачЪнивнннето на Губернатор;като ьлитиало конетитуциоичигЬ нрава. На подър- трудни осбгоятсл* тва, сиЪтиоетьга бала отхвърлена. Предполагало се щнто ираиит*-.1ството да и>
жаии*- р“лъгъ се взели нуанна военни хЪрки. Вь
у иикнс/а ИрЪиож аието иа кою-ерваторигЬ 1а се из вика занасннтЬ войници. П. ,
случай на нхж ш щЪло да се обяви военно положение.
бере на б того едиа сицеяалаа комисии. к«яго вь мисли че яравнгелствого е изпратило войска,
Отъ Триеетъ явяватъ че прЪзъ шшгьта иа елинъ срока отъ елиа седмица ла докла 1вл в а защото се страхувало отъ Карлистко движени*.
3 тото п сутреиьта на 4 същпй, влалеяла тишина, камарата, ио лакоиопро*-кга за извънрЪ шигЬ яЬрви
ВЪрваЛч се, че Ще избухне министерсь
веичкнгЬ завъдения иочиали отъ ново работата. въ * риест*. било прието.
криза,
слЬдъ иодиисианнето указа сь койт
Тъй еъш.» и огвярить иа Д-во гЛоидъ“ почнали
Черногорския М ръ на НьишнигЬ ДьлаИусе
суспендирали
констптуцвоннигЬ гаранции
отч» и**во да работятъ. МЪколю нолозрЪии въ ковпчъ нрксигналъ въ Вкира ть, като оттовар.чль
вь Нсианпя. Ьдстойчлвь слухъ се носил., ч
апархизмъ лица бкле арестувавн. Положението па и'ь •-куишвнаиа иа ели иитсриелацпя, огиоеителио
3 души тЪжко раиеии, било гвърлЪ еернозио. Вь папа о-нияга на една чаеть *<тг. чужши иечать ирокамарата щЬла Да бъде закрита на 7 ток
Сърбия и нейната династия, М ръ-ПрЪ >сЬнровинцията било всичко тихо.
ноднръ пладне. Частни свЪдениа огъ Сара
I тивъ
Деньтъ 4-й тото. прТ.мниалъ тих. Кмета нз- датель Вуаовичъ заявплъ, че този иечать и*-ии- госа известявали че общата стачка била обя
далъ една проклахация, съ конто канг.лъ наееде- таедъ приятелски *;увстза къмъ елавяиекитЪ народи
нието, ла се подчинява па разиорЪж гаиията иа на Балканския Полуострови. велЪлствне иа «-г|»и\ ь вена. Въ 1>ари**л-та биле разпръснати тийн-.
отъ иеьакъвъ еи мяимь Панславизъм ь. Той око- буйни обявления ъ ужасни ресиресалип и силастьта въ собствениня са интерссъ.
рплъ опозицията, че иокр<*вителетвува.!а тия наиа- заявявало, че деавмнгнп бомби ще отговарял
Въ Шамаха гдЪто велг.дствне землетросе- деиия. кости ирЪдвзвикало шумъ въ Скупщината,
на стрг.лцнието на войската. Жед-ЬзнвцагЬ сагияето, цЪлото население е иа лагеръ, иодъ открито Болшинството удобрало отговора на Марисдра Пръдрали- движ*-ии*‘То, ио причина на стачката
1-Ълателя.
небе., е било азиратеио едно отдЪлсние войска.
Въ камарата на депутатите въ Мадритъ Ч^амитЬ консуле имали събрание,
Числото иа убатитЪ възлизало иа 2000 души, а
кам отговаряли на елно ланитвание, миинегръ иа ,
Отъ Виена яштатъ, ч** по елхчай зла:— на разрушениг!, къщи — на 4<ХИУ.
. Правосъдието заявиль. че аоложениет*. вь Барц- у‘ти Г|ШХ,,а
|.;ру Херцога Гайнера вьХо;Камарата на депутатитЬ въ Парижъ. като ц,иа п<- се е измкинло. Гпшлната ои.и нь1во|>еиа
.; ■
1
разисквала бюджета за вЪроагповЪдшшята, *• от
в(, Манреза и вь Сабадень Стачката продължаГ1 ь •*** Л»-1** о*»1.ДЬ на който нр1къп.тк\на.
хвърляла едно ирЪиожевве, да се намали
този вала Сената прпе.гь законопроекта за тшаииею ч.1*'Н"и>*гЪ на Императорското сЬмейсгво
бюджети *“Ь 10<» лева
на Коиетитуцаонниг» гаранции въ ирониицията Бар- чгждитГ. ирЪ|егаинТ'*ли. 11чиерат»ра ‘Грани
це.1»на
Посифь дьржаль едиа рТ.чь, иъ която казал
Отъ Цетина явяватъ. че минт-тра на вънПоложението
въ
Барцелона
*•*■ 11.1 * *ш и.т • *.
г ако но Т|р,кеегио станало за ирьиъ иъ;
Ч**
ш и и г 1. дЪла Ву ковпчъ замнналъ за БЪлграгь.
Много ебвваиия стаиа.!Н на б того мГ.ж.у ••тачни- иь Кабебхргъ логарцнгекии До.чъ изтъкнал,;
Правителството аъ БЪлградъ. получено цигЬ, жандармерията н войската, имал** много ]>а- за.мупггД иа Кр\ - Херцога Вайнера и изк
официално съобщение, че Черногорския М-рь иа цн||и. ПрТ.етрКлката иро гьлжавала изь \.1 иицто> ЗЙ.ГЬ оП. свое име II ОГЬ името на ц1.Л'.
ВъншиитД. дЪла Вуковпчъ, шГ.л ь да оти че въ БЪл- вечерьта, в&колко хльб; риини бик- ра.ир;ом|.п| и
градъ *-ь специална мисия отъ Ч*-риог<*рския Князъ разрушили. К инт. стражари билъ убитъ и < .шгь императорско <-ьией**тно. чесгитинанаята си ;
и ирЬда 1е иа Крали Алекеашра ели-* саморъчно иоручикъ раи>-ш. Кдао кавалерийско **гдт. о-ию- Кру-\**рцо|а н за Кру-Херцогипига.
било нападнат** «иъ лица, лахозшци
па балкона
писмо па киязь IГпч;ига.
[енерплъ Ниченеръ телеграфирал и о.:
на Театра з бил** иравудеио да етрИзя. Ичал**
Претория, че гецералъ Камилюпъ имали с|
В. ,1< 4вШр»* съобщава < гь Лоидоиъ иодъ много души нарааешг. Анархиста Бечафула багь
съ Г*уригI. близо до Клииъ-Папъ. 1 * резерва, че 2 бурекн делигатп заминали за Трай- арестоваьь.
свалъ съ цЬль, да работятъ за прекратяван пет**
СтачиицитЬ убила граха раб-пищи, които ритЬ заградили кавалерията иа Генералъ I
иа неприятелските дЪйствня.
искали ла почиагъ пакъ да работятъ и *.- цпгь хл !;- мили-на убили дкича офицери, и 1 дол ш
ОтъТулонъ явяватъ. че парахода п11.*иеръ“ <5а'*ь- койт° 6иль а"клж'ъ
на У,ь"ачинове, ранили б души п хванали 10 ду щенията
имали
анархическа
характерь
който заеешаль на З-й того, билъ разрушепъ.
въ пл1игь.
Въ ПариЖЪ едиш. луель сь пашови ста
велЪлствне едиа ужастна егев.юзия. Канитаиьла и
между
счниши
твоенеиь
хинаетрь
Каве1 иаеажеръ бил*- убити, ь оетаиалиятъ екипажи пол ь и бившия секретарь на на гни Флоре
аа*ь
билъ спаееиъ.
Рено. Причината са дуеле било едно локачителПоложението въ Барцчлона е балотвърк* цо писмо, изпратено отъ г. Рено на г. Нов нам..
сериозно. Въстаиннцнтъ цеп.иизалп. ' тинали иЬПродаиамъ собственнитЬ си имоти ш
Два куршума биле разменени бе/ь резу..тагъ.
колко ебиваиия. Нмато много ранени, и ее е обя
Новиятъ български диплома I ичееки агчнгь село Иелнфак.ъ Добричка Ок. една клп»
вило военно положение. Въ камарата на депутатитТ.
I'. Д-рь Иомяноьъ, приегигналъ на 0 н того вь потен ь, и 60 декара шиш. За споразумя
М-ра иа ВътрЬшиитЬ работи, искали нълньмощио
ние до менъ Георги Желсвт. иъ 14арна п
за сусиен|иранис на коиетитуционииг1; гаранцил. Виена.
Въ ТриестЪ, понеже тишината продължа адвоката С. Сннвирскн вь Добричь.
На 4 й того нрЬзь иощнга * танало сбиваии*,
да владбе. войскитЪ, които пазили общееЯ-Ьжлу етачннцпгЬ и н**йеката. Нча.1» 14 души убити вала
1
Добричь 10 Феируарии 1002 год.
гвенигЬ
зданип и нидустриалнигЪ заведения, ес
п 36 раиеии. Много липа биле арестовави. Под
крепление на войската пристигнала, стачката ее отте» лили.
1—4
рясирш гранила а иь *«.■; ::.и>*-тьта. Числото иа егачОтъ Мадридъ явяват и, че иолучеивгЪ те- , —
иицигЬ възлизало иа 30000 лушв,
леграмв с гъ Барцелои , Сабадень и Сч:въ МарОггои реиь редакюрь I!. Колеви
НЪколко групи стачници разграбили двЬ гю- тини де Провянсалъ, изиЪсгявалв, че въ тшя
Печатни .а ьа Хр. Н Бойниковь—Варна
ТЮВООроданниии и хвърляли каманв върху -два градове е имало сериозни смущопин, Стачници-

На 2-и тото иодирт клали 1. станали иступ.|синя противъ войската, която била принудена
на стрЪля. Подробности лиисувагь.
Сжщии дсик, яцогобройии тълпи хвърлили качанн противъ оннн къщи. конто кЪмали зиак**в*на трауръ: асиочунили фенери г!. и пошалили газътъ
1>ойе...-та се иачЪсила иап-напрЬтъ >‘Ъ хлачно оръ
жие а с.г1.лъ това дала три залпа. Нчал • е В души
убити и 4-на ранени. Кмета публикувалъ рТ>ш*чш.-1<*
на арбитража, което е бил*. въ полза па етачиинитк огкьяри. Градския Г.х.кЪг.'.. рЬншлъ ла иска
освобождението иа всички арестувани лица и да
плати разноскитТ, за м*>1 рЪбеппсто на убцгкт I..
Лрбщра ириелъ всичките азкакня ча етачни ни гЬ. Печсрг.та военни награули кра*-г.»'-нали ио
уДВЦНТК ВСЛЬДСТВИе обиародваниего иа рЪшеНИОГо
на арбитра, че удовлетворява изкаиията на отва
ри гТ. Тишината се ньсгаиовнла. Ил. 8 ч. в. ечивъ
иолицейеки агеитъ балъ уйитъ сь два изтрила отл,
рсволзеръ. Убиеца нзбт.гал' нрЪзь вркче иа без*
ркдиццтЪ. Много полицейска агенти биле ранени
отъ конто само о биле тЪжко ранена. <»гь Лайбаха
иристигиали още 7<И) войници пехотинци.
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