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ИЗЛИЗА ЕДИАЖЪ ВЪ СЕДМИЦАТА.д^онярание Леа-а ирТ-дцдата нТ.нт 

да се уважава.
ТАКСИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ: 

аа квад. е/м на I ггр. . .
е а т . м

За ирпетааскп обявления 
на 111 н IV стр. но Зет. на V и VI но 

1 . ст. на дума

. 20 ст. 
. . 10 ст.

:сплатенв писма не се прлематъ, 
ракоппси не се врлмцагь. Едмвъ вра* II ст. Едимъ брой 15 ст.

:Тт.

! ОСОБЕНО ВАЖНО ТУКАШНИТЕ ИЗБОРИI
< 'еобщаваме на г. г . аоонгггигюъ сн, че 

НО Ма. ОпъЛЧвНОВЪ оте гр. Добрине е ЗА ПР0ИЗВ0Д. НА СИРЕНЕ И КАШКАВАЛЪ
УпотрЪбзвяйге само наградената

ЕСТ2СТ2Е32Л. ШЯ НА ПРЩ За 

Д0ДС2ВДШ
наД-ръ Б ,Т У М Е И 'Г А Л Ъ

които е нпН-хягсрничнотп, най-чистото и износ- | 
ЙОТО СрМСГНО ЗЯ орнготпнлииянис ма 

сирене и кашкаьлдъ

■

Безспорна истена е. че въ околии гдЪто 
| има турско пкседенне, иравнтелствотъ въ цо- 
; вЪчето случаи, употребява разни влияния, за- 
| нлашванця и др. предизборни маниери, чр1»зъ 
! които се сплашват ъ мюслюми.чиг!» и, 

въздържате» отъ гласува ние, или же гласуватъ 
за правителствениягЪ кандидати. Тъй стана 

! 11 тукъ, затото какго прЪдь нзборптЬ тъй и 
въ деня нн изборите, мк»слк>*п>нит1'» бт.ха кот
кани отъ властьга.

[V нчетраторе на вгьстника ни. Топ е на- ! 
V /гене да стари абонамента и да 

/• |(|>4 абонати.
за иис-

илп су.

о) иа иЛТос ч^.тл&кз&аезерица
ж*

<3 (^та.иг^ьС-шзямь
На иравнтелственнп каплцдаг» беха по

ставени хора, които не ичъ 61; още р &да и 
мЪстото да се кандидатират^ затова и позорно 

ГолЪмъ успкхъ въ вемнмр страни на упр- пропаднаха еъ дени па пзборнтЬ. Нашата пар-
* Тна дЬйств) па самостоятелно, бори се отъ една

1 . «ь.-д^иокрауи. и дваоь-ратчета, ррогре-

Кдинъ квлгграмъ отъ тъаи 
метил*, е достетгченъ за иодсирвание на 

100,(КЮ литра млЪко

Д/л Плу-мчн те

>::чь Норма
гр. ДоСфичл,. 13 •(•евруарий 1002 г.

1-2 трЪбмени У’,' ч.

Д*ръ Блументалт.

Доставчикъ и? всички държавни, < бразцони и 
частни чифлици въ Романи» и други европейско 

държява, съ този препарат!..
»1а всички свЪдЪння и др. отнасяйте се къмг рдин- 

ственит-Ь депозита,ш аа цЪла България

ЩЮ1Т Г[ жр ШУ :■■. *

■
| стъ иластьта, а отъ друга— съ 

п Радославнстп, подпомогнати 
ското злато . . .

отъ лнхаар-I. дружествата: Параходното 5. Гпрдаиъ 

. Гроздъ 8 н Шуменското Търговско 1. 
1'наразуменне въ редакцията.

Най нема ла се оплакваме отъ тукашната 
иолпция, която, като впдя безсилието на не- 
сжществукшша Прогресивна и Демократическа 
партпп, одари н на молба, но неможемъ отъ 
да не зарегистрираме II. СтанчсвпгЬ безобразни 
офнцавлнн дЬйствпя съ разтурянне на Добрпч- 

Д. Г.Гаичевъ & Синове -Варна ската Градски. Ай-Ормапската, Екпсченската
ц Езибейската селски общини туку прЪдъ из- 
ОорпгЬ. а и сущо уволнявание на Окол. На- 

| чалникь. Мюфтийския Нам-Ьстннкъ, 1’лавння 
Бярпикъ, Финанс. Агентъ, Акцизния Агентъ, 

Американското Тири | разни горски полицейски стражари п пр. п пр. 
Дружество находище се вт, гр. Добрине до ; и въ д,иъ позорно иакъ изгуби цзборигЬ. 
готе.18 9Зораи приспана лгьке протон, кра- Пий, ако и да не спечелихме нзборнгЬ,
етппш по пещта, и противи вешниипь и I по съ гордостъ заявяваме, 
крастата на едрия рогата лобптеке. Ленини ! разнигЬ наша безобразницп отцеиенноци, бо- 
ступани ни овщ; и други добитъка тргьбви ряхме се честно съ четири нартий плюсъ [..

Съгласно решението на Окез Клубъ да Си нмаш* по ема кУпшя 11 "Т" и»/»" лщията, и. изгубихме избора съ 82 гласа;
' ' ио качвани е болгъсгпьта ,\а унотргьбнтг, ири-

^ ^ Р ИЯ, ВЪ Гр. Добричъ, готвения .иькъ, чргьзя които ще могат?, да си
0 на 12 ТОГО, изкдючватъ се НЗЪ зашият?, стадата отв

4 ВбТй на партията, ДОСв ашинт^ й честа —крастата
Еьове Г. Г. Геио Стоиловъ отъ Добркчь 
Азеиси Щеревъ отъ с. Богдалий, за 
коректното имъ поведение къмъ лар- 
ята ни.

с)-на оВасил^а о.Щ. ^Ваиг(-а

11Ь. Сира^ск
огодтеж

4—12

ВАЖНО ЗА СКОТОВОДЦИТЪ

Ле склада на>во <Хасковско) Г.ллчикг

ПРОТОКОЛЪ
М 4.

че като нсключнмь

110-

! защото слЬтит1; Стамболовпстн гь 1’адослави- 
стит1; получиха 2182 гласа, а пашата само- 

заразителната ба- стонтелна иародняшка листа получи 2000,
значи, ако огъ радославш титГ. въ ^ съ Отам- 

I болпсгиг1; .можахме да вземемь ощеЧз гласа, 
листата ни бе спечелила.

ПодкуиитЪ огъ страна на Стамболови- 
стнП» сушесткуцаха до неимовЪрность, има слу
чай. : ий»го за единъ билегъ се е плащало 1 Г> 
лева . . . Ний не разполагахме 
ниски грЬдства, борихме се, какго споменахме 
съ никакви ниски средства, борихме се. както 
споменахме гамостоателио.

Редащията на в1ьстникеше 
ла се снабди се една малка

Пр*ПИСЪ ОТЪ настоящия ПРОТОКОЛЪ Шина 4 спвси,,кп"иь п ^алмеж нос,,,,., се 
гв .« м. , Конто ли може. да си печата ви,стика.се изпрати до Централния Клубъ на 

родната партия въ за сведение.
Гр Добрнчъ, 12 Февруарий 1903 г.

ни, р.ь и 
печатна ма-

сь никакви
Които г, г. печатари имаше за и/го 

дапг, ио )обиа нгька пргьдстнвнтг, нап/гиво ве
редаки,шигч1 ни описанието и гшй гюс пол
янта й щьма.

открито и гордо, и 
морално победихме, което С“ признава отъ всички 
тукъ сега партии: п ако 1—2-ма наши (ви-.) 
работници не б^Ьха подкупени, отъ правитед-От е клуба на Народната г. Добрине, 10 1/нуарий 1002 'партии. г I
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стното, листата нп щеше да спечели съ кпиеко възпитание . . . Нека до като е още раио да заявпмъ, де не само ннто единъ огь опо- 
300 —100 гласа поведе, тъй като тк бЬха изчезнатъ билитаровкитк и развята саяяатяя в ав- зацнонантк депутати нкма да гласува за т>. 
пратени за застъпници и агитатори въ двк , .д.ь(..ь *• зорнитк мопоиолп, но де н доста нзиъждт
Секции за наша страна, а тк безъ гризецие ; ] 80-тк вероятни цоддържпици на правите.],
на гьвкстьта ей се продадоха ... Не можеше да мине човЬкь край кръчяата ството с* се ангажирали пркдъ своптк избц.

Чемократнтк, както всякога, тъй и сега "а л- •',0Я'1В'Ь иа 1Н 1 1:* того ,,гь Р*3““ ие,|Р“* ратели да це гласуватъ за ионоиолит* г. г. 
играха ма въже, тк ала Каравеловъ ншп по чц 0-вдя р(.зудтагь отъ ИзборитЬ в като Д. Пет- ! к Пвповъ’ ДРЪ Иконо',ов1- ^тефаяат, 
пай нодд-лъ и оезобразепъ надннь играха к<• чт» леш-шпралъ: „резултата лошъ за иасъ“ не | анонъ, 1 ендо Фнлиновъ и други нкна да по:- 
своптк съюзници: пъ листата си поставиха п можемъ да гп вишп горкятк взъ уднцятк. Не е : държатъ правителството но въцросътъ, но 
Арсенова и Мони и нашит* кандидати. Пай злТ. нашит* вротаввацв, да бягал. ио иадефвревг който то разтури послкдията каиара.

ни в когато впдятъ вТ.що добро за ткхъ, да се ие Iголямата подлости бе. гдкто турското насе- СвЬдкнията на нккои Атинска вкотнми!,ратаи. толкова, ви когато ви )ятъ лошо ла се не 
тревожагь, защото рускатата поговорка казва: всьо които говорятъ за единъ проектъ на вселевск ц 
прохогятъ во вркмк .тля таво кто умкетъ джштъ“. иатриархъ, относително е рк летвата за унпчтоженг -

то ва ехазяата между българитк и гърцптк ек к.
Отъ Силистра ни екобщаватъ, че ва X Яха вТ.ряи. Патриарха не изтъквали до сега някакт ь 

полицията прТ. п. изборнтк бяла заиовТ. дала да ие

ление биде позорно изиграно, отъ демокра- 
тптк. които за да спеделятъ едно -сало якето 
п пд.тЬзс .г1;1/пч.Ч1/г1,111Ч‘'ти“ на сцената. .тж- 
жаха турцнтк. които явно подържаха нашия 
кандидать Хасаиъ Го-п. като измкняха, че Ха
са нт. Г>кй е съ ткхъ и съ Скубояостпдпто; а 
какво шкло да става с:. другаритк на ецубо- 
мостадето, тк н>- искаха к да зиаятъ. Да, таи 
писка подлости на нранителствеипитк дечо- 
крати-нрогресивци кандидати, етапа причина 
да расцкяе нашит* гласове и да пзлкзе и.п. 
кутии та Арсенов ь. ма когото населението не 
иска и името да чуе. който съ помощьта па 
несъзнателни татари въ града н околията

проектъ отъ този родъ и не мислило даже да I - 
излиза въоъ оть кжщата си. въ протиненъ случай 1 вдига за сега подобеиъ въироеъ. Тъй ежию и р 
щкда да ю екегеранра въ Аиаюлъ, като иодстрк- 
кателъ за азеедваяиото иа турцигЬ. . . . вркмсиа, убкдеин, че за сега увичтожекието иа схизиата в 
нрави, свободни избори. пзглеж ш да е осжществпма.

скигЬ кржгоне залкяватъ, какво тк еж ианъ.ь

I
Пожаръ. Както на 1Я й япналпй. тъй и иа 

1 З-й того. въ з (анално па г-нъ Н. Щсрева, гдкто 
ее помкщава зем.ю гЬдческата каса избухна пожарь; 
Пожарната котя т само ек трима дути се явв на 
мкетото, събориха мояонталио багжитк, имкето ла 
огасятъ пожара съ малко вода. Причината на това 

’ било, че всички вехти пожарникари биле Уволнени 
КОНГО еъдружнпцнтк му добрк подкупиха, п отъ ц„вага Г)1адска кочиеня.
спомогнаха да излкзе идъ котнята и то само

Отъ Цариградъ явявагъ, че Мис-ь Стоил
била осфобо (спа.

Стачницитк въ Туринъ, които съставяни и 
само около е ша десета часть огь нсичкитк раб г 
шиш, оказа.ш съпротивление ва публичната си. * 
която рашръстпяла нкколко сбрания. Клииъ у кг. 
офицеръ и 2 войници биле ранени, една нроклахд 
пия на префекта забранявала събранията.

Въ Иадритъ мяого работяпческп дружесил 
отказали да нзеаагъ участие въ обявената за I! 
того стачка. ‘Телеграмигк отъ провиицията изв:.1 
тявалп, че на веккждк вла.гйе вълна тпшона. I!] 
1>ялбао еж биле арестованя 2 изящи отъ Барцез - 
иа анархисти.

I

Замолени сме да запитаме г. <К. А. кога щесъ N2 гласа понеч *. оскуба песжществующягв си мустакп, като ие нз-Какю н да е ний изгубихме въ тия из- стШоат деП}тата отъ кутввгЬ.
бори. но явно доказахме нкднъжъ за вишии • е ля цру^с, пий-аоедк такива клкпш в пароли ла 
иа всички корифеи, че въ околията нп, сплита ,;е пзпълннватъ С — Чакаме, 
е на страната на Народната Партия. И къмъ ;
Пея се числи п. 1К НЧкп . ъзнателнн селияп- Нови избори. На плущий Маргъ се иаз- 

; начени пзооратк за и-.вин 1'р. Общинска Гъвктъ.
Ни тщемъ скубумостачето ла лп ще селие на кмет- Бъ Барцелона . у гранита на 10 того мана:

тпй работеха отдклно, пе би нмалн 600—700 окото кресло; или ще си остане иакъ на харзовал- съвършенно тихо. Университета щклъда се. отв<-р! 
гласа, Богато пятата партия отдклно 2050 ' джяйекото.... на 11 того.

земледклцн. II дкйствително, ако всички зар-

гласа . . Въ аъзванието си. демократчето неопетне
ното нрогреспетче каю почнало ла псува всички въ Атина, се про .ължило до сутревьта иа ] 1 топ 
партии въ грагегь нн, чугъ ли себе си не про- Опозицията продължавала да правя обструкцщ 

. вьзгласн за евктецъ; но пусти избиратели ие го Къмъ край на заек шнието, г. Трикумисъ • родина 
набраха, защото го знаеха, че бе гойче. поелк ; иа едноименния нокоенъ лържавенъ ижжъ, ударил 

I демократче, а въ възванпето, се заловяло за дкло ■ една лдкеница иа г. Кулурисъ. иодъ прбдлогъ ч 
; Цанковпгк скутове н нсичкитк си ндкали ложер- иосгкдииягь би лъ локачилъ паметьта иа Три купа, 

тпува, само и само ла бжн- избрано за прогреспвенъ Г. Г.нмуноло елииъ отъ водителят* иа Трявуипе 
; моноиолджия. II ний нас шо съ него, ще хулвмъ, титк.се от!клилъ. Теотокнсъ старата Трикоаи.т 

като му долв вркмето, всички, защо не избраха партия, е била съвършенно раздробена. 
я.ш,шти> ч мвоаягиениТ1Ь 1)<п>лтнн смнонл вуи.чк
Димпръ Атаиасовъ Генчо X. Интавовъ и Хюснито, Въ Турни на 10 того къиъ нлалнк, е.з
и гп оставиха на песпя ооведклннкъ. Ами кой чупи яногобройна тълпа стачница се опитала да спр 

[ шашкнтк яа стражаритк бз Деиярчо?!.... ‘ I движението па траивантк, но била разиръстнят
отъ кавалерията. Нркзъ нещьта иа 9 того.

кажем г. на всички, че сплита е на *гтраната нн. Вкнчавна. Ни 17 того се извършп брано- карабинера, конто биле патриу.гь, биле убити
Особена благодарности зяслужвагь г г. Каралпн- съчптаиието на Г-ца Ьвантпн Р. Ггатева съ Г-нъ ками, слЬлъ ожесточена борба, 
скитк избвратело, които ие се продадоха, както ралославъ Г. Даскаловъ. Нашвгк най нскреппи
пккои ткхии хора, ви за пари, ви за вино, а като поздравления п благолочотаипи на яла южен шик.
военни часови браинхи я спасяха знамето иа парод
ията партия.

Заскданието на камарата па депутатнт
Ще продължимъ съжденията си 

избори въ единъ огь пдупштк си броеве.
по тия

МЪСТII И
Отъ страна па клуба на иародиата партия 

въ гранътъ ни, както и отъ наша страна, изказваме 
най пзкреинитк ся благодарност къмъ всички наши 
съчпнпеиици, под ържателп п приятели, кои го тъй 
самоотвержено се бориха съ 4 партии плюеъ власть- 
та; съ к<.ИТо ся дкйетнни станаха причина да ло-

■

два!

I На 9 ТОГО оечерьта въ Нарцелояа се 
твърлило, че службитк па разиятк трамваи в ь 

Въ сркдно Чамурлийсната Секция, въ пккои фабрики, щГ.ш ла се почнатъ. Полици;:! 
която бе предсе штель секретаря при Паряен. Окр. убила двама агитатори стачници. Арестованп:л 

Скубомостачето много се яюсало. че ио- 1’х 1Ъ, ц-вкой еи еврепнъ, е лкйствува.тъ толкова продължавали; яеЖ1у арестованитк има.ю И н8
харчило сума иарп п не могло да се избере: та бавно, щото почти полвшшта сж си се разутиппе колко жени. Общата стачка се зараждала въ Т-с
отиде чакъ край морето въ Парна ла се разхлалп, бе/.ъ ла гласоподавать но който иоводъ има вече | тоза п Нинерегъ. Голкяъ бунтъ избухвалъ въ 1>а
като казало ва тукашингЬ си 2 —.! . . . азь ще яотадева контсстацня н се вкрва. че Народното теа при виковетк -Долу данъиатк*.
накараяъ руснака да касиратъ изборягк, нещастно... Събрание ще касира изборнтк още повече като 
то ие знай, че касаранпето па изборъ не е в е

;Ю

Стъ Римъ нвнватъ, че сиоре 1Ъ вкегници 1 
краля не е щклъ ла приеме оставката иакабняен 
който, елклъ като изучалъ политическото и пари 
ментаркого положение, билъ ркшвлъ, да ее при 
стави наскоро въ камарата, квто.е допълни съ п 
значението на новъ минпетръ иа общпгк сгра ш 
ла ирк извика едло гласуваиие ио политическ ч 
направление на правителството.

Гръцката легация направила ппсяеня ш
стжпки, ирклъ иосолствата иа велякнгк сили с 
които се оплаквала, за лошото изпълаение отъ ес 
майски г к власти иа гръцко-турската конвенции ир!

! лагаяието на която била поставена съ ирбвтразз 
. ркшевае на казанитк посолства и изкала посркла!
: чесгвото па тон иоелклвнгк.

има в ..чибирщц факти па безбройни погкупп, ка
къв го е случая въ гр. Добричъ с. е. Кзв бей 
Армхтлий, Кюселеръ о пр. в пр. вьршепи отъ 
Стамболовнстнтк.

Изборнтк въ околията пп вчобще станаха 
при пълна тпишна съ иск.тюченае въ *'1> Чамурлвй- 

чга секция, пкто се взгонн.ш селепнтк Дурааъ- 
Кулакскин герой съ вико..е Ху—дюю Ььлкътъ 
ло (е въ стадото н ир. в пр.

е ио харзовили ла 1шшсшь.

Не ги пркпоркчва Слк ь като спечелиха сь 
по купи и лругн иепростеии ерк ства, стамболовн- 
стптк въ съдружие съ радославиститк—изборягк, 
иа 18 того една паилачь огь разви и безобразни 
алкохолици, правиха овации иа Мони Да с>- цра- 
вятъ овации на хора. които < ь благия сп харак- 
теръ. честность. легалность сж спечели язбярелнп- 
тк гласове разбираме, но за се иравятъ овации на | 
хора. Конто съ злато се избира ъ, миелвмъ е н— ] 
прпегойно на лиже и оежлагелао.

Ний нкмаше <а ставаме отзавъ иа тон своето 
рода инянска овации, ако ие забклкзахме въ сбир
щината 1—2 доега добра напи съгражлаяи.

Нкиолпо останки отъ Салабашеощината. п _ 1 Плкиената на 25 Авгхсгь и. г. американл
Възползувани отъ положението, което заематъ, <•« : Споредъ евкдкнията отъ централното 1ИС>0Яерка Мисъ Стонъ, ьонго бк освободена I
старантъ ла не тчез 1ать Салабашевскитк капри- бюро иа Народната партия, азбраип с* 42 • цу тогц еутрекьта, въ Стрхиишко щклц да
цци п въ най-благоро •ипгк дружестна/Така ио елу- народняцп (съ 45 мкета»; 80 цаиковпети стигне вЬронгио иа 11 или 12 того въ Солуяъ
чай балъгь. лагевъ отъ името на дружеството .Чер- (сг ,47 якста; 18 демократи: 11 радославис- 1П - „
венъ кръсть“, покапиП. за нккоп наши първи х-ь- п 3(.млм-мЬихп- 8 стамбповистп (съ 9 мк- 1 Н* 10*Й ТОГО вЪ АЕв-,в1*в въ 
граждани ставали чркзъ бз.шгаровка. Ний вапо.ч- п ’ _ *л Аьлцп. о «.тажоул висти иъ яъ далъ въ честь на Черногорския иииистръ иа Вх
викаме комуто «-е елклва, че това •• илолъ на илит- стаВ ‘ социалисти: 2 иезавпеимя. щантк дкла Гавро Вуконячъ, обкзъ гала, иа К«1
китк умове иц разни „гьовета*, а главно на стри- Нащгк евкдкнпя ни даиатъ оспованае : ирнежтетвували а иъдяояощнитк министри иа 1

!

Обща хроника.
РЕЗШАТЪ ОТЪ ИЗБОРИТЬ.

:
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о-Унгарая, Гераавая в Русия. Кралъ Алексаи дръ леиъ харакгерт. Г Рузвелтъ иовърсалъ визитата 
>халъ едияъ тость въ чееп. иа кннзъ Никола, иа иранци нъ Германското посолство 
нястръ Букови гь отговорел. съ <■ 'ввъ тосп. въ 
п. на кралг Александра иа Неговия дояъ и ва 

^.м-кня наро дъ. Г. Вукиннчъ заяняалъ.

настоялъ върху отговораостьта ва турското прави
телство въ случай на нещастие.

В. „Гоите ьц съобщава, че вря пхтуваиве- Въ Июйоркъ обБда да енъ огъ Пресата въ
то св за Кдндъ, Английския кралъ Е ду ар 1Ъ, щБтъ чесгь на Прзнцъ Хзпнриха, па койго лриежтегву- 

| да се спре въ Наражъ, гдЬто пдБлъ да направи | наля 1200 души нрВ ютавнтелп Нринцьтъ даржагь
Принцъ Хайтрихъ като прастнгдалъ ВЪ Нач- | визита иа мрт. сЬдателя на републиката. Г. Лубе. \ слияъ тосгь, въ който калалъ, че неговата явевя

К’ П>, изяратитъ една поздравителна телеграяа ' щМъ ’а чу повърне визитата въ Канев, котата ! е бала, ва на фавн акгь иа приятелство н на уч-
|фЬдсЬ ат е ш Рузвелтъ. При нрзетнганпето яу | щБлъ ш ноттагне таяъ Нталяннския коалъ съ ! тпвость къяь Лиернпаискня аародъ.
Нмйорк кото ври гавнще. парахода „Кронприицъ | италианската ес. 1 дра. 
п‘‘ляъ“, бвлъ посрБщиатъ съ ентусназяъ огь 

огроано множество наро дъ. Нрннць Хайнрнхъ 
1пп‘лъ ва вхтага Хохсвцолернъ, гдЬто ирпелъ 
, и гавятелитт. ва прЬдсБ дателя на реиубляката 
I аяераканската войска.

,

По случай рождения день на Н. Ц. Ви 
Градътъ Тури «V заелъ отново воряалното сочество Бъагарсиий Князъ, въ Ивеиа на 14 

са положение. ВсачкигЬ работници почнали да ра- I тото прЬдв та ши се уелужнль гьркестаень яо-
ботягь.......... | лебеиъ въ черквата ва Руского посолство, на който

! присктегвувалп: Руския иосланакъ 1'рафъ Каиаастъ, 
Отъ Вашингтонъ явяватъ, че на II тото 'Секретаря на руското Дипломатическо посолство 

въ бБлпя дояъ се дало обБдъ въ честь на прппцъ Графъ Г.уджергь, Българския диимяагнчеекз агенгъ 
Хаянряха. НрЬдсБ дателя Рузвелтъ държалъ тостъ Нояяновъ, секретаря иа агенегвого Шншяаиовъ 
въ честь на Ияяераторъ Вялхеля* в на Германския ВъгарекнтБ студенти и Въ ц арската колегия, 
пари 1ъ, въ който казалъ: .Ннй се удпвляваяс па 
историята иа настоящето величие на Герханпн“.

Д
I

I

Отъ Барцедона явяватъ. че прБзъ нощьта 
!') тото, еша дннадигна б >иба експло трита въ 

ни. яанастнръ, близо до Сатрнн. Н ашити е 
чного поврЬ дено. ДвБ подозрителна ляна биле 

у явна; стачяицигЬ се опитала да ги освобо- 
н> гражданската гвардия сгрБднла. Ияало за въ бжджще г-нъ Рузвелтъ благопожелалъ щото I ва Н. Ц. Вн*очеегво ВългарскнЙ Кин.ъ, въ Събор-

I н:о души убг в и ранени. првятелскнгЬ връзки межди Геряанвя в Съедияе- пата Черква се ослужнлъ Молобенъ, на който
иятЬ щати да закрепнал, още по-вече. Принцъ I приеддтевувала: Вългарсквя двилояатяческя шентъ

Въ Цвтина се получило отъ гривицата съ- Хайнрнхъ отговорилъ съ тоеть въ чесгь ва прТ. д- \ дръ Сганченъ съ персонала на агевството, ешнъ
и нпето, че като не яогли да сполучатъ, щото сБ.ателя Рузвелтъ в на СъединсинтБ държави, ирЬдетавпгель на .\1-ра иа 1итрБи(ингЬ дБла, Рус-
! итБ на Могла Зсккадапяъ да се нрБ1адътъ, като пзказалъ иа.Бжда, че връскптЬ яежду два- ; кпп дняилояагнчески агеигь вь София Бахяетневъ 
I.. 1Чагй ианадналп иа редовната турска войска, та наро да щБли да продължавал, да бх штъ прин- дворцовигЬ саиовиицв и Генерали.
: ' д<4 убдщч в ранени, битката продължавала,
|!.чо възбужлаиве.

■! Въ Петербург ъ. по случай рождения леш.

телско.
т * й Камарата на депутатитк въ Нарвжъ, при

разискнанисго на Воениян бюджетъ, приела нъ- 
На 11 тото се изиършплъ въ Шутерсъ АЙ- ир-Бки съмро гиидението на Л»ра на Фанансии гь 

чеа иркзъ нощьта за Вавдявгтонъ всрЬдъ ез- леи 1Ъ, спушавпето въ во шта на новата яхта на . Кану а на Ноеанин М рь Генералъ Андре, един ь 
аоправигЬ 08ацай на населението. Иянераторъ Вплхеляа, въ приехтетвието па ир-Ь:- кредип. огь 4*/, милиона «дела за даваняе вино

„ - _ _ . сВлателя Рузвелтъ в иа прввцъ Ханиряхъ в ма вли бива из вопницитТ. в едннь кредигь одъ
Въ Турииъ, вслВдствве на частичната стачка властигВ, огь името на квиераторъ Внлхеляа 1-ца 5 милиона дева за подобрение храната имь. 

раоотиицнтк по фабрикати и желЪзииивгЬ. пра- руавелгь кръстИ11 я„ата „Мениоръ“.
Гелството рЬшило да ивлитарнзпра персоиила иа 
II..лдицигЪ въ ц-Ьла Италия. Клчнъ военепъ ври- 
1ь е билъ повикапъ иодъ знаяепага.

Прннцъ Хайнрнхъ заяиналъ о’ъ Июйоркъ въ

Английския параходъ яЯМп*, който е 
Принцъ Хайнрнхъ и ирГ.до1. пиели Рузвелтъ ; пай-до.ль.мии парзходь ва свада, пристигнал, 

прнстигиалп въ Июйоркъ на 12 тото по пладн к. нъ Ц рш ралъ на 17 тото вечерьга, сь 8дХ1 души 
Принцъ Хайирпхъ отишелъ въ градския дояъ. гдкто ( Аддвкоисви гурпетм, той трЬбвалъ да присдйтяе 
кяета яу далъ тържеетвенао правото на почетно I прьдн йлмЪе, .« дл лра

; сл.дч тнуватъ на селнилДкКа, но турското прави
телство не иозволило на ид,тивци1Ъ да слЪЗагъ

Въ камарата иа деииагигВ въ Впена, пра 
щ. кваавето иа бюджета янивстръ прТ. дсЬдателя 
нберъ, като говорялъ за кояситаритЬ на вс. 
ига св речь относително парлаиевтарната криза, 
вилъ, * чс той, не е заялаш»алъ яат» пъкъ е на- 
вилъ нЬщо, което бс яогло да опран дае янея- 
;нята в той нЬяалъ ваяЪреиве да ираин ир-Ь 
1ь. Той иокизилъ саяо нуждятЬ, които се бялп 
били, ако се наиравялъ оинтъ да се подчняя- 
ъ интересягЬ ва държавата и на ц-Ьлото насе- 
и-, ва нитересвтЪ на едва особена партия. Ми- 
т{ ъ-прЪдсЬдателя се иадЬвалъ, че ще яоже да 
«учи да се постигяе едно справедливо сьгла- 

оъ унгарското правителство. Като наиравялъ 
мая ни едииъ пасаж-ь отъ рЬчьта на деиутата

грах шнетво.

Въ Барцелона, воряалиото ноложенпе се огь иарахода оть стрвхь, чс мвжду гЬхъ имало 
въдворяло, пра все това, тавъ са пристигнали под- размирни елемент. 
крЬплевшд иа войската. ВЬрвд се, че това става за 1
да се пзбЬгие всЬка евентуалвость за едво лввже- 
нве на КарлистигЬ Въ Мурухя избухнала стачки.
Въ цЬлата Исиаиия владЬяла тпщнна.

Въ ПарИЖV слЬдъ едно събрание на ра- 
бо1наци1П б.зъ работя, станало сбинаняе мЬжду 
ДЮЛ1 лдцитж и >1а1н:Фссган1игЬ, които искали да 
държа гь мддтинть на отворен» мЬсго. К днна- 
ле -ет» души потиц* дДсчп агенти биле ранени. 
Имало ранени и много манифестанти, полицията 
грес ту на да около ^0 души.

Камарата иа делутатитк въ Иарвжъ. при 
разнекваявето яа военния бюджетъ приела съ 375 
гласа протпвъ 147 етно относително намаление 
срока за пойякваапето подъ знамената на резер- 
внстагЬ и на те|>яторяя.1ната войска. Военния яя- 
нветръ генералъ Андре, бвлъ протпвъ това нрЬд- 
ложевве.

Правишлството и турцитк депутати Огъ
смътната на и, лвоп-лствого се вижда, че то 
смЪта иовечо огь турцвзЪ за сноп 1доддържинкп. 

_ П т\кь пра) дтелс*вото си прани криво смЪгкати.
Разпръстиатитк слуха те въ странство, за • ')Ч-рскиять сдемеитъ н ь и.»ию >о с ьб])аиие о прЪ- 

нЬкакво си нокушеняе протпвъ сръбския >.риь станалъ вече да играе ролята, конто нградшд)
нрЬзи 10 — 15 тодиис. д1рьзъ иослЪдната сесия 
ит Н. Събрание турцпгъ бЬхч разпръдЬ..д ня въ 
|»еловегЬ на разно гЪ марчин и гласуваха въ 
едно съ спои дЬ нар гид*. Политическото съзнание 
у тЪхь и.‘С1' вино раеде, и нека иравителствою 
бдие увЪреи*, че и из. иоиого събрание, зурцигЪ 
пдо има гь достатъчно гордость н съзпание ла 
не бжлъгь л'юкн>М11гчип. 1'ан роди що играятъ 
само ддротресдегидЪ, и то не всички огь тЪхь.

■

|к:сръ, въ която се взтъквала нуждата отъ до- 
ьгдасяе ясж IV монарха п народа. Г. прЪдсЪ- 

-ля заявизъ, че нравятелството е било внкати 
н ложенне да обяенв тия отноадевпя, защото ие 

1 пвувалъ яо коиституциовенъ яояархъ, пято 
и. владЪтсль, който да яяа ио-прясърдце благо- Алексаядръ сж лашени огь всЬко основание, 
ктмвето яа своитЬ народи, колкото иянераторъ |
|нцъ Посяфъ. Отъ Парижъ явяватъ, че на церпяояпяга въ 

Павтсона. за отяраз двуванпето на сто Годанпшнага 
Присжтствието на Черногорския яяапетръ 11 а Викторъ Хюго. црясжгствуаатя прЬ дсЬдагетя 

ивпчъ въ БЬлградъ, увБрявчтъ, чс е бяло въ “а републиката Лубе, яивястрптЪ, диилоч дтп деского 
.зка съ едннъ ироектнраиъ бракъ въ Черногор- тБлс в сеяЬйсгвото па поста, ялдасгрз иа наро д- 

княжеска фаяолнк. И0Т0 проевЪщенпе Лсабъ в бившия хияпетръ на
вънишотБ д-б та Ханого. държали похвална рБчв за : 
Внкгоръ Хюго, като поегъ н гражданннъ, като из
тъкнали безсяърипгЪ яу заслуги къяъ французекпя 
нзнкъ. Ноднръ ддлашБ на 12 того, се отврнлъ па- \ 
четника иа Внкгоръ Хюго. вь присжтствието иа г. 
Лубе, иа дипломатическото гЬло, па чу.к есграп- 
пнтЬ делегации п ва властнтЪ.

Принцъ Хайнрнхъ прш-твгналъ вь Вашвнг- 
и бвлъ прветъ отъ държаннвтЪ секрстарв 

) а Лонгъ. Т«й отишелъ съ каляска гала вь 
1т: дояъ, войската бяла наредена въ ясполвръ. 

.ицптЬ ияало огромно яяожсство нгрохъ.

Камарата на депутатитк въ Шрпжъ прие-. 
553 гласа протнвъ два, едно прЬ дложенис, 
ето канарата изказвала съгла-ието са по 

• зпъ съ двЬ голвшпата воегна служба, за 
женвето на нсЬкаквв освобохдеявя оть вея 

зравото на волторво ангажнраяве за да се 
| в народната отбрана Мивнсгръ прЬ дсЬдате- I 
> 1 ;алъ, че развекванието на тея въиросъ трБб- 

и бжде твърдЬ основателно а че ираввтел- 
е бяло рЬмено да взеяе живо участие въ 

’• като щЬло да държя сяБтка съ желанието 
>' родя, но безъ да прнене нищо, което 6н яог- 

яакарня народната отбрана.

Въ Турииъ стачката на работвацатЬ по га- 
■'с свършила. СтачницатВ огь фабрнквгБ в 
шцнгк, щВлв да почнатъ на 12 того да ра-

1 В & Виена на X того се отпразнувала злат- 
аата сватба на Кри.огь Херцогипл Марин, въ 
иргситстиието па Няиераторского сея<‘йство, 
чуждитк Князе, Министрид Ь, властитЬ и ари
стокрацията.

I

Проекта за основаваянето на е Iно казино съ 
Рулетка въ Корфу. който би.дъ поддържавъ отъ 
градския съвЬтъ, вре днзввквалъ враг. ебна яавв- 
фестацнн иротнвь лицата, конто обработвали иро- 
окта.

I

0 6 я в л е н и е'
Продавам!, собствени и г+. си имоти въ 

соло Велифак.ъ. Д гори чека Ок. една к.ъпда,Атинския печатъ протестира еиергичн.. нро 
тввь проекта, който той счита за дюзореиъ за Гьр- .
цня. Депотата отъ Бодо Картсрвсть н ирекго- люгенъ. и бо декара нини. Зг сиоразуме- 
рътъ на в. .Ембросъ* Калоатаннсъ щБлн да Лж- ние до мень Георги Желввъ |дъ Нарий или 
датъ сдиеип отъ ирпе&ленин сжгъ. като обвияяе- 
ян въ нодсгрЬкаиааие къяь убийството па едннъ 
яояъкъ, който бвдъ по-прЬди сгоденъ съ сестрата 
на Картждпса.

I

адвоката С. Сипддцрскп иъ Дооричь. 
Добрин, Ю Февруарии 1002 го.х.

I

1—4
■ Вспкдстаиз опасното положение въ което 

се ваавратъ хрнсгаянагЬ въ Пиекь, причинено отъ 
ебнванаята между албавцятЬ слЬдъ убаванвето на 
Молла Зека, руския дюслаянкъ Зввовпевъ, иапра- 
внлъ твърдЬ енергпчсскн посгжпкв врьдъ иортата, 
като нскалъ иокровртедството на хрнствяинтЬ в

■ .

О1Г0В |>енъ рвдпктръ Н. Колевъ 
Печатни а на Хр. II И 'Пнвиовъ — ВарияПриицъ Хйинрихъ отишелъ яа 11 того прБдн 

ни въ бБлня донъ да нацравн вадата на прЬд- 
ла Рузвелтъ. Свнж данаето ияало офацаа-I
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Д. М 702)1901 гол Д. Но. 312; 1900 год.Д 740—1901 год.
ОГ.ЯЙ.1ЕИИЕ

Но. 696ОБЯВЛЕНИЕ 
Но. 702

Съобразно ис1п.дннгс-Л1а11 лят. Но. 1000

обявление
/Ч» 099

< Чобраано и.нгьдвпт>инн!1 лисп. .42 ЮОН ,>гь !
2 Днбрлчгко Мирчви Галия ии 21-1V-90! год. нъ : изидснь отъ II Добричский Ма рова и Схдпя на 
подли на Добрцчската :1*-я.1*м1ич*-<,ка каса, протвкъ 21)1\’)901 г., нъ нодда на Добрячоката Вешел.
1 '••))тля 11<мяяоиъ «1ъ Муоу беи аа .'!72- 10 дена Бчсса, нрогивъ Атаиасъ Тодоровъ отъ с. !>н- 
оиявява.Я'1.. чо огь 2:1 'Ь-нруарий ю 29 Миртт. т. г. л ияй, .и 186 лева 20 сг., облизвам!,, че отъ 23 
ча<-а до :> н ноел1: иравонаддаканчс .’> на сто ча Февр. до 20 Маргъ 1902 гол. ч км до 5 елТ. 1Ъ 
■•.11>дга>Ш1н1 дсш. нъ кавцслирияга ея вь гр. До обЪдъ и нослТ. иравовнаддаианле 5 на сго на 
брвчъ ще продавач!. гД'Ьдуанаят1> ллъжннковп не- с.гЬдуннцин деш, въ канцеларията ся въ гр. До- 
| нн.кичп вяоги находящн се въ лечдящето на е. Му- брачъ ще нродавамъ сл9дун>щптЬ длъжнико ти 

су.Гий именно: I) Пипа „Караачъ Поду- 8.4 дек. н-движими имоти находища се въ землището на
оц1н1. 28 д. 2) Нива Саръ Башъ Югь* 16 I д. с. Богдядий именно, 1) Нива „Чамуръ Могила а _
..ццн, 4а о0 д- 4 Нива .« аръ Ьашь Ь»гъ“ 24. < 16 декара, оценена за 72 лева: 2) Нива „Хаджи | цстсо Киро.ъ, Хрпсгодоръ Тодоро.*, Вдовица Р*сеа Гео;,
дек. 01СЬв. 81 д. 4) Нива „Меяезв Алчаа* 40 д. (Чртл*, 11 декара, оцЪяена за 49 лв. 50 егог., ! гена п п*ть. опънеш аа юолем.
оцЬн. 140 д. о) Нива Кириичъ Поду бою* 8-8 л. | 3) Нива „Си доровд-Могнла“, 2*) декара, оиТ.нен“ ; Наддавамнето ше почне огъ оц*ивата. Желаяпцв
оц!;и. 29 л. <); Нива „Марко Поду* 11 .о декара, з,ч 90 лева : 4) Нива „До мерата“, 20 докара. 
оцЬя. ЗН-оО л. 7 Нива „Приет. Чукуру“ 10 лек. онЬнена за 90 лева и 5) Пива „Коиакъ-юкъ“,
оц. 45 дека 8) Нива „Мргдукъ* 37 дек, оц.Юод. 16 декара, оценена за 72 лева.

Нидливаипето Ме почне отъ оцкиката. Ж**- \ На.иаввияето ще почне отъ оценката. Ж*>« | 
дакнцигЬ яогагь да се ивнть въ канцеларията нъ : лающнгЬ могхтъ да се лвннатъ въ капнел»ринга 
иряс.чт<ггвеиЕгЬ дни и часове за иаиачаиис. въ нрисдтствсиигЬ дни н часове за наддава*»!?.

Гр. Добрпчъ, 18-11 1902 год. Гр. Добричъ, 18 Февр. 1912 год.

Съобрхчио пе,гълштелвмП листя Но. 11(14 издадеш 
отъ I Добри че. Мирови! Съдия на -31 III аоч г., въ пол 
па Добрич Д-во „Г. ьд.ъщ юогъ*, за в) да. ад.. обявяваш 
че отъ 23 Февр. до 20 Мвргъ |9*>2 г. часа дой слЪдъобЪи 
и „оелТ, правонадинание 5 „ ма елкдующии демь въ ва» 
целаринга <-п нъ гр. Добри ,ъ що иродтваиъ слВдуюпми 
длъжникпнп недвижими имота находища се |ъ землище 
го на гр. Добричъ именно: 1| II ш „Кирсзь Охргх*, Яд 
кара I , арх оцйнена за 20 д-ш. 2| Нива „Узунъ Бои*. > 
декара 2' , арх оцКнеиа за 2о дева; 3) Каща въ гр. До 
Гфичъ 1 учасгъкъ иодъ По. 210, огъ 2 огдВдеиия аа жив,, 
мие. I кпдеръ и I дамче, построена огъ нросгь дървен-, 
чатериадъ и кмрпичъ, покрита съ керемиди, при дължащ 
11 метрх широчина 2.30 метра и височина 5.2о иетра

I

I
: иогжтъ да се явявагъ въ канцеларията въ нрпсатегвени !
I дни и часове за нахтавдиае.

Гп. ДзПричъ, 1» Февруарий 1902 гох
1 Схдебевъ Прмставъ: Пипне 

Д. Но. 6'^ 1900 год,
о Г. НИЛЕ Н И Е

НО. 62»
Съобразно исдъ.'натедни1Т лпеть По. 23,6 пздаден 

I отъ 1 Добрич. МироеиП ( ждии ма 13, VI '.п>0 гох. въ но. . 
I Сждсбснь Прие ГД нь : Пиниевт, "* Д»бричекото Д НО .Влищиосп.*. нрогивъ Ташо Им

нощ. огъ гр. ДпГфичъ, за о2< дева. обпнявамъ. че огъ 1 
-1>сир. го 26 Маргъ 19о2 г. часа до й слЪдъ обЪдъ н пос т 

I '! П1.... ,|иравомахивание й' „ на сдЪдукнцая де.ь въ вамнедарши 
111>,111.1 Г.Г111С, си въ гр. Добричъ иго продавааъ сдСдуюигив длъжнико,

< нобрааио и нгълмнгедпИ лист1. Но. 19о4 нздадеиъ Но. 701 недкижимъ имотъ находящъ се въ землището ма гр. Д:
|>п. 2 Добри-и-ми Мирови г адни на 16 1 УМ г ьт. полза Съобразно псмълиитедниЛ ЛИСП. Цо. 1607 брнчъ нвенио: I) Кдиа каща съ 3 отдЪдепиз за живЪни
на Д<1 фич<-кага Леидеилч. ска каса протпвъ Хасанъ Дем - „ ц 1 .|Лпрч<'КПЙ Мин (’д дяч на -»| нанранема отъ да.рненъ материадъ н кириичъ, покрити .
... п, Мура,„,ъ ОП. с. «у.-у Ьен за *.«« . обякякамъ че отъ ,'ЯЛ!|1'пгь 11 '*• ‘СКПв Мяр. 1.Д ДЯД ни .1 К(.11ри ДЪзжнна 9 метра, ширъ 1 м и височина
23 Февруарий до .6 .Мзргъ г. ,. часа до о сдЪдъ объгъ и * Анр. ЯЛ I., НЪ полза на Доорйчскаш 4-млс Цд, . ^ днороно нросгравегио 42*) км мЬтрл, съ граиига
восдЪ правова.(даваиве й на сго на, едП.гующия ден,. »ъ Кач-.Ч. нрОТИВЪ Хн>С<‘ИНЪ ХалИДОВЪ ОТЪ С. МусГ I Исмаидъ Хмеавовь, Негръ Стаидтоподг, Евмекчи Лвмез
канцелария,а ец въ ,|> Добричъ Щс нродавамъ на елЬду- Й. ЗЯ 372 лев», обявЛЧЯМЪ. ЧЧ ОТЪ 23 Февр- « "*ТЬ. о,Г*не„а СК» дева. )

Д-> Мяргь 19.12 г. ЧАС* до 5 сдИдъ „бИаъ . I ^ *-»

пън.* .9*3 декара <>,гб„. 1Л д..2* Пива „Юкди, Тарла“ 2й нослТ, правоналигванис П на СТО на слЪлующчи
декара оцЪв. 60 х Ло ст. 3) Нива „Марко Поду“ 14 4 дек. дсш. ВЪ канцедареп та СИ ВЪ Гр. |/>б|ШЧ Ь 1Ц-*
оит.,1. .Ъ. дева 4 Нива „Марко Поду- 1,1-7 декара оцИв. 2б ..„«„вамъ 1-111,11 иинитЬ тдъ-жпикоки кнаяижинн.,. :,) Нива „Екни, Лама Кудаа Р П Дек. оцЪн. 23 д. и 6у "РОДавамъ СДЪД! ЮЩВДЪ ДЛЪДШНКОВИ НОДОНЖИЧИ
нива „г.чн. ......... ;:: д. :с; -»+•• ,е.„ имоти няхоппци се в-ь землището на „Муоу М

Наддаваниею игс почне отъ оиЪнкатх Жедакнцит 1. именно: I) Нива „Порна в 1!«Л» *, 2Й'8 дц.чгра,
оценена за 89 дева: 2) Пива .Екш :-ялма-кула**,
21 лекаря. оцГ.нсна за 68лева; 3) Нива „Мдрчо 
Поду,* 48 5 лекаря, пцт.нена за 145 лн.; 4, Нина 
„Коджз бапръ“, 16.1 декара, оцЪвена за 48'дв.:
5’1 Нива „Добричъ Нолу*, 16.8 декара, оцТ.нсна

I Ол, щоенъ Прпстанъ: Пииснъ 
Д. .М !НИ, 191К> г.

Д. Но. 770 1901 гол.«)Г.;н;.п:1!1п:
Ио. 69.»

ччгхп. да ее лвннатъ въ канцеларията въ ириехтетвеши 
дни и часове .а нзддавяние.

Гр. Добричъ, 19 Февруарий, 1902 год.
1 Схдебенъ Нрисгавъ: Пипп. .

Д. Но. 1 Та 19о2 год.
О г о и т г м п у

могчтъ да сс япягъ в-ь кавцедарилта въ „риехтегвешп}; 
дни и часове за над,напие

Гр. Добрич ъ, 1я 11 — 1902 гох
1 С.ъдебеиъ Нрисгавъ: Ншшеиъ

Но. 703
Съобразно изпълнител ний лист,. Но. 174 издадп 

оп. I Добричский Ми|ювиК Гждия на 181 901 г, нъ нох 
на Нсдчо \. НсОчсвъ огь,Тр Парна нрогивъ Гадон X. Д| 
чевъ огь гр. Добричъ. :1а 690 дева, обниявам к. че огъ ■ 
фенр до 24 М.чртъ 1102 г. чвеа до й сдЪдъ обЪдъ г ноеЛ

г.ггкжг‘ггс-^г. к агг | пят - »•«
отъ ,-р Добричъ за Пит дева обявявамь че отъ 23 Февщ лаи>ЩЧТК МСГкТЪ Да Св ЯВЯВаП. ВЪ каНЦелярНЯГа I и едно садонче, построена огь манаиъ и Иерцичъ покри 
арий до 2ь Мартъ г. г. чзоа до о едъи.о.Ьдь и иоедЪ пра- въ приех.ГСТВОННГЬ дни В часове Зя нацаваииг. иъ керемиди при дължина 17.50 иетрх ширъ 5 мст 
ионалдаванне на сю на сзг. ,> юнгии деиь „ъ канцелария- 1обнвчь 18 Феям 19()о г ! и височина 2.50 метра съ даороио иросграмство отъ ово
га е и нъ г. Добричъ ,де нродавамъ ел1. гующнтЪ длъжни- 1 I • ГЧ.« ,дл Р'г1 " п 1 •»•*» ^ кстра: въ схщия д.оръ ностроеии още дв* мжи
кови недвижимъ имогъ нааогмщъ се въ землището нз с. I С*ДббеВЪ ПрнспВЪ : ПяИПеВЪ | „лиррвенл огъ кириичъ и покрити съкермкди съ граими
Добричъ именно. 1, Една кхиг. въ гр. Добричъ построена I Станчо Янконъ. петно Цвановъ. Сава Нкзковъ Шумата
отъ камакъ и тухли покрита съ керемиди при дължина | Д, Но. 3 1897 ГОЛ. ! улиих оцЪнеиа за 5оо дева
2., мера ширъ й иетра и височина 2 метра съ Диорово | ОБЯВЛЕНИЕ Наддаванието ше почне отъ оцЪииата Жедающи
„роетривство огь оиоло 700 кх метра съ граници: Нико- | иогатъ да се ввваагь въ иамцелкриига въ ирисатствеив
да ^Не^въ, улиих улана и джамия 'съборена) оцйнено I Но. 6Д_ .-0. двп и часове ад нахгаванис.
ЮнОлева. СьобраЗНП НС1ГЬЛН1ПС.1НИЙ ЛИСТЬ Н >. 0«25 Гр. Добричъ 18 февруарий 190- гол

Нхгдаваннего ,цс почне отъ оцбнката. Желающи- ИЗЛПЛОНЬ ОТЪ II ДобрИЧСКИЙ МнрОВИЙ СЛДИЯ 113 ' ' 1 Сжде«енъ"|1рисгавъ • Пипне
;,1гТдГи ^ ‘̂Ги^а“нН„Ц:Л*,'иИТа ■“ ,,,,И'-Д1ГСГВЙ- ; *> г вт. полза на Добрич- Земдех |

• Г|к Добричъ, 18-11 -19*12 год. I Клссщ нрогивъ Димо Стохоровь отъ с. Ьаралвн,
I схдебенъ Нрисгавъ. Нипевъ | ЗЯ 197 ЛОВЯ, обнвпвямъ, 40 ОГЪ 24 Фг:Вр. ДО 26 ’ Цо"705 ‘

! Маргъ т. Г. часа до 5 СхТ.ДЪ ОбЬдъ и ноглт. иря- ^ Съобразно пгпълиителипй лиегъ Но, 37о0 нададе
Но венаддававве 5 Н.Ч СТО на СЛЪдующкн дсш. ВЪ I ОТЪ II Добричский Мвровий Сждпя на 24 VIII 901 год.

Съобразно взиъднителнии лисп. Но. 2.-.16 издадсъ ’ канцелария га си въ гр. Добричъ ще продавам ь "|ЮЛГПВ,‘'
отъ I Добрвчски Мирови « ЖДИЯ „а 2о-Х1 Уоо гох въ пол- СЛЪдуницИГЪ ДЛЪЖНИКОВа неДВИЖИМП имоти на- огъ ф,.вр 10 ^ Марг^нюа г ча« доТс-мъ"^
,а на Д. Атаиаеовъ пчн*р. огь Добричъ, щюгивъ Велика I ходящи С6 В1. Землището На С КаралиЙ ИМСНЧС: и нослТ. правонаиаваиие 6’„ на сл^дуюшвя де
^ниТГка^Гпл и“',1ь | ”, л“'"-ТявяванГ ! 11 Нива "Пяянь Д- Могии»“, 16 Декара, оць- цел арията си въ гр. Добричъ ще цродаоаиъ слЪдтюш
ч::а2з.й;1рвйдо и&х:: * ■::» д:гж »* 64 лева: а, н..* ,»***« д. могила-, се лав""м
объ.ъ и поели иравонаддавание * ма -го на слЪдув.щпи [ о Декара, ОЦЬНРНа За 32 ЛОВЯ. норъ", 15 декара и 8 ара, пцТз, :,а Зо Ф- " 2М1им“"|
деш. ьъ канцеларията сц вь,р. Добричъ игс нродавамъ Наддаваноето ЩО почне ОГЬ ОЦЪнката. Же- заларски 11 ть*, отъ 16Д деиарх оц«и ,»32 левх 3, Ц

гк-*зйгд: 1 .......  « « —»« ~ га?гга- --
огь 28 декара и Зара .ь|ра„ц,ш: Н„ .гнннъ Г.оненъ, Хри- 1 ^ ПрЯеЛТСТвеНИТ* ДНИ ■ ЧасОВС* ЗД НаДДаВаНИС. “’Л> ’ “',«*1^ Л “ 5> Ьл“ща “ о6)
сто НаииЛотовъ, пхгь п Ив. Гроздов,.. оЩ.н. 84-90 лева. I р. Добр*ЧЪ, 18 Фо*р. 1902 ГОД. ПИ„ъ и покрити съ керемиди, продължим “оТшз

Нхиаванието те иочне огь оиънката. ЛелаюпипЪ 1 СжюбсВЪ Иршставъ : Ппнповъ чина 6.20 метра и височина 2.зОРметра р.чспрЪдЪлена з
«1 дадения за живение и добигъкъ, при страни: Дра: 
Мбичевъ и огъ двЪтЪ страни нжть, оцЪнсна аа 100 х 

Нахиванието ще почне отъ окВиката. Желаюип 
могхтъ да се аияватъ гь канцеларията въ ириежтетнеь! 
дни и часове яя наддавание.

Гр. Добричъ, 18 Феаруарий 1902 год.

Д. Но. 2023 19Щ г.
НГ.11И.1КННЕ

Но. 704

за жмвен

Д. Но. 2275 1901 го

„I. Но. 559 1900 год-
ОГ.Ш1.1КШН-:

ЧЪ I

I

мпг.ъп. да се явягъ въ канцеларизга въ прис.ъгствен1Г1 Т. 
дни и часове за наддавание.

Гр. Добричъ,-18-11 Г.02 год.
I Схдебенъ Нрисгавъ: Пппиеиь

Д. Но. 1791 1900 гох
О В И Н .1 ЕПИК 

Но. 693
Д. Ио. 924—19‘,0 141. I

<> Г, II 1« .1 Е II П К 
Но. 1.94

Съпбразно пспълнипинай лиегь Но. 4938 и ,таденъ \
, огъ I Добрзчскпй Мнроввй Съдия на 21 XI 9"0 год.. въ 

Съобразно исдълнителипй лиегь Но. 277» пададенъ ! полза на Добр. Д-во „Вхлхщиоеть-*, прогпвъ СвЪщ Сга- 1 
отъ II Добрич .Миро|ш1| Схднн на |<мий 900 год. въ пил- , матъ Маропъ отъ Добричъ аа 424 лева. обянявачъ. че отъ 
за на Добрич. Лечлгд. Каса нрогивъ Георги Манпнт. о,ъ | 23 Фсвр. до 2.' Маргъ 1902 год. часа до 5 слЬдъ об|,дъ и 

Коглалий за 7*8) лева обнмяьзмь. че огъ 23 февруарий поелГ. нравонадхзвасие .» . на слЬдуъхция декь нъ казце- 
до 26 Маргъ 19"? пи. чаеадо 5 слЪдъ ОбЬдъ и нослТ. нра- . ларняга СИ „ъ гр. Добричъ щ» про.\ан:1мъ глТ.дутщигЪ
иона.иаванке 5 н.ч сго на слйдующия ден,, въ канцелария- дльжникови недзижпмп пиогп находящи се въ землището Съобразно ис пълнителя и! дисть Но. 2678 вада:1
та си въ гр. Добричъ ще нродавамъ еаЪдующагЬ длъжни- ' ня гр. Добричъ именно: 1) Една каща нъ гр. Д -брпчъ II отъ I Добричский Мировия Сад. и „а 2ч VI 9Ш) г въ п<| 
кови недвижими „м'чп находи,ни се въ землищею нас. | учаегьгь улица „Марии Луиза*. Но. 451 състояща отъ 5 на Добрпчгкото Д-во „Бжджщшсть-*, протияъ Георги .■ 
Вогдалий именно. 1 Кхща вт. с. ВогдялиЙ. построена огъ отдЬления построена огъ каиъкъ в дърво, „ри дължина новъ отъ Добричъ, за 540 лева. «бавимит, че огъ 23 'ЬЯ 
„легь и к-рничъ покрива, керснитень. съ дворъ отъ 7чо ; 11.30 м.. ширина в30 метра и височина 2.70 метра, еъ до 20 Мартъ 1902 г. часа до 5 сл тдъ обйдъ и послн*пр Л * 
кн. Метра, съ е грани. Г.абв Стана, н.ъть Козь, Жечевъ и (ворово м1*сго огь «33 кв. метра, въ сжщпя дворъ отдЬ- I наддавание 5 „ на елЬдующия день въ каниеларият >| 
Градина оцЬн. вя 5» лв 2) Нина „Тезклп Гнктянъ , 7’5 ! 1>чп. мутфякъ „оггроенъ огъ кириичъ и дърво оть едно въ гр. Добричъ ще проданамъ слЪлук>щии *
Декара пцЬненл зя з» лн. 3) Нива „Табургатя* 14 4 дгка- отдЬзснип съ дължина 3 м., височина I , метра а ширина I недвижнмъ имотъ наюдящъ се въ яемЛшц-то на гр 
ря, ОП*,,, на йв лева. * Пеня „Табу р, ата* 24 дек. за 8 | 1.1*1 метра, покрити съ асряииди, при сгранитб: Стойчо ; брнчъ, именно: 1| Ешз кхща отъ 4 о,д1:ления аа жив Л
лх 5 Нина Xар 1X1.4. Гяр ,а*. 4 » дек за 1» лв. 0 Нива | Марчсъ, ДрагоЙ Дончевъ, Улица ц Коли Бачварина, оцЬн. I построен» огь тухла и камакъ, покрита съ керемиди ■'
„Чамор. хогиза- » 4 дек .,, 33 л. 7; Нива „Коиакъ-Юкъ* | 5(4 лева; 2) Едно Дозье въ „кемера-. огъ 2 декара заедно | дължима 8 метра, ширъ 5 иетра и аисо ина 3 и п1
м-7 дек. за 32 ли „ 8 ...........ата до ръката*. 4 ара страни: | съ построената аъ него нова варака '"кьошкъ, м*жду стра- ] рово иростра-ствоогъ 410 кх метра съ граници: СмяЛ *
К. Жечевъ, Д. Тодо|ювт» рт.ка н Боялукъ. оцйнена га 1.60 нвтЪ: Гусси Еиевъ, X. Нишанъ X. Канреловъ, X. Артмнъ, ! Григоровъ, Ахмсдъ Мустаеовъ, Юшеклели Ллиа иотъЯ

; пхть и чан ря оцрнеио за НИ) левх страни улица, оцЪнена 700 л. ■
Наддаванието ще почне отъ оценката Жслащщитй Надиванието ще иочне отъ оц-кнкатх Желан,: Л

мог*тъ да сс явяяатъ въ ваицедаримта въ орясдтстасн1 
дни и часове аа нах1авжиие. I

Гр Добричъ, 18 Февруарий 1902 гох I
1 Сзьдебевъ Пристжвъ: ПиииД

1 Сждебемъ Пепстаръ: Ниш:
Д. Но. 668 1900 го

0 11ЯИДЕ II II Е 
Но. 697

длъжни

лена
Наддала*',) то ще почне отъ оцТ.нкатх ЖезаьпнигЪ 

Иогхтъ да ее якяватъ нъ каипЪааряига нт. приежтетвенн- 
ть дни и часове зя наддавание.

гр. Добричь. 1ч II 19«)2 г-х

иогжтъ да ге яниватъ въ канцеларията въ ирвсжтстяенигк 
дни н часоие за на.иаваине.

Гр. Добричъ, 48 11/1902 гох
( Съдебенъ Нрисгавъ Нипевъ. 1 Сждебемъ Нрисгавъ: Пиппеиъ

Хк. _
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•21 -Гр. Добрмчъ, 2 Мартъ 1902 г.
ш

Бр«й 31Гвдма. I т

годишния лг.оилмкип. Всичко що се отнася до аЪстмвва,
| се адресира до редакцията >7, гъ гр. 

Добри ть, улица .Тотем“.

ТАКСИ ЗЛ ПУБЛИКАЦИИ: 
аа квад. е,и ил I стр. . . , 90 ст. 
. . . .IV .

За приставени обявления 
на III н IV стр. ио Зет. на V в VI по 

Г 8 от. на дума

на вестника е: б л.. полугодишно З1 , л. 
За но. етраиетво годишно 10 лева I;

ИЗЛИЗА ЕДИАЛП» Вг1» СЕДМИЦАТА.Лиомиранп»* Леаъ ирЪдилятл нЪнл 
д.л се укажпл'1

I
! . . 10 ст.А
IIНепдатсяп писна не се праснал., 

раноипси не се нрл.щап.. 1Едямт. брой 13 ст. Ерниъ брой 13 ст.

.ш..г.
1

ОСОБЕНО-ВАЖНО ПОЛОЖЕНИЕТО|

ЗА ПР0ИЗВ0Д. НА СИРЕНЕ И КАШКАВАЛЪ
Употребявайте Само наградената

ЕСТЕСТВЕНИ* &Ц НА ПШл ЗА 

ПОДСИЙ АННЕ
на Д-ръ Н Л .V] I ки т л .гь

коиго е най-хигегиичиотс, най-чистото и износ
ното срЬдстно за и ри го юндинанио на

ЛМ1ЮШ» гв »*нм-чц>1 п.
Г “ — ~ - •* -

Кдинъ килограм 1. отз. тип мчн на ,11'* К*у- 
е достатъчен* за модсирнаине на 
* фО.ООО литра мл ько

Уп. венчко со вижда, че положението на 
г. Д-ръ Даневия прогресивен* кабинет*, 
день на депь се влошава. Избраните негови 

! подържатели и иривърженпици на 17 мпна- 
; лий, от* У7 души, както из* първо

:
от*

I
СКЪРБНО ИЗЗЪСТИЕ.

Съ препълнени от* скърби сърдця, 
известяваме пд всички наши роднини, 
прпнтелн и познати за злата учагть, конто 
ян (мттЬтп чп+.з* иозабоанпчата загуба 
на хногообвчпнн нн: съпруг*, баща, шуря, 
и братъ

се но-
хвадиха официално ирогресистите, слезе до 
день днешен* на вУ . .

■

а Даневу <•,* по
требна най-малко УО—ЮО народни прЪдста-

I НЦл.-аи-лойййоЛДЖНо, Ли Дй аильс Да *м прий
Народното Събрание н зидържн топлото- си 
министерско кресло. Предъ изборите 
цялата българска нресса, изключая „Българ. 
Търг. НЪстннкъ“ се произнесе, че и тая игра, 
или и тон онитъ, който се върша за сметка 

I на бьлгарскпй данъкоилатецъ. не ще

• »
I

I

I

мннтлъ, почти
РАЙНО ЖЕЧЕВЪ ШАЛВАРОАЪ

ГоаЪмъ усп*хъ въ вомчни страни на упо
треблението му.

на 20 чиналий въ 8 ч. ночерьта слЬдъ
01 - а
„Туберкулоза па белите дробове*. нр-Ь-

ь-аО.^од^Б-юрам*. в*
гр. Добрич*, като па потопи въ дълбока 
скрбь.

месечно боледувание огь болестьта *I стори
нари; защото властьта не е поверена на н4-

Бвзоройни Благодари свидетелства
ЗабЪяЬжето добр* -'..I

! която изключително се надаваше въсполу- 
ката си, само на силата на властьта, заплаш- 
ваппята п устроените огь нея шайки. Отъ

Д-ръ Блументалъ
Опелото и погреб**якето му се из

върши на 22 ежщнй иодиръ обфдъ.
| Доставчик* и а всички държавни, образцови и

частни чифлици ш. Ромаиии и други европейски I всичко се виждаше, че прогреснстигЬ ще сж
нровалятъ за вечни времена въ изборния день, 

•)а всички овЬдЬнин и др. отнасяйте ге къмь елин-- защото тЬ отстранени 17 годннн 
стьенит-ь доиознтари за тЬ а България стьта, а н4кон ОТЪ

държави, съ този препарат*.Отъ опечалените семейства:

Съпруга Слава: дъщеря Марийка: шу
рей Киро н Захарий Димови : братя : 
Стоян* и Велико Ж\ Шалварови, сестра:
11ен'а.

отъ вла- 
Ьългарня, забравили се, 

или не са. знаели или же не искахи да раз- 
Д. Г. Ганчев* & Синове-Варна бератъ, че българските избиратели не с* вече

„каналии“, а въ болшинството си

!

5—12
. сх съзна

телни, което нвио ц категорично се доказа 
на 17 микалий.

Гр. Добрич*. 2 .Март* 1У02 год.
ВАЖНО ЗА СКОТОВОДЦИТЪ

Най-големага хайка 64 повдигната про-
— На «ч,.,ц,>н на Лм1‘р(чс'1Ш'ичшо 7г,]п. тивъ народниците въ предъ изборната борба
41 г1руж<етао нч.тбипи, се вя >/>. ^обрича <>,, 11 въ Дип:| ||а изборцт!;, Понеже снорЬд* офи-

, А'/"'“ нрнгтнчш .тки притаи/, к/ш- | ЦиалнитЬ и частни прогресивни партизани
и явно се разбираше отъ всЬка т4хиа

Сяпбщпва.Н' НЧ I. I. НПчНЧТПнпь

ЬОНЧО Ив. Опълченовъ <ЧТ, гр. г7.#брнчг, >■
).чинчгтрптчрт, нч 41),пник<1 нч. Топ >• на- 

чшаргнъ .{а старо о бона мента а <>о ланпс- 
I ноаи абоната.

са.
.ГОТС.1Т,

стаиш по МЩСТН1 а пратка!', стхпка,
приетата наеа/тн роттъ лобнштл. Нснчкн имаха строга и НеотмЬинаа :ишов4дь, отъ

централното си софийско бюро, да с* борят* 
съ простени и не иростени ерт.дства съ на
родниците и ГД4Т0 е имало възможно на м4стни

въшката.

ступана на ова/ а други Ф.опашка трп.йва 
дч си а маша но една кутии/* а 
понвивапче, бо.иьешътп ,\ч уитри,бита пра- 
ооавенчп .чькъ. чр/к/я които ау монета >)ч си 
запо-шта стадата ота

пра парно

о) на Лсс III:. §лМЛ условия, компромис* съ т4хъ, по никой на- 
чипъ се не иозволяваше

есгрина
подоОеиъ, а наиро- 

тнвь се действуваше официално, да се раз- 
вали станалото съглашение, ако е имало, и се 
почне борбата цеключигелно спрямо партията 
ни. Така етана вс4кад4, така се

и<>- 1жк -
ивсть -кросшита

<^»псянь Бтади^г. 10 — 12
огодхжа.

извърши и
въ градът* ни. Огь всичко се разбираше, че 

' водителите на ирогресистите, беха узлоблени 
’ спрямо народниците, за гдето тия’ иослед-

геуокцкнта на втьстнчкптя на,
Ли се снабди са една малка печатна 
та на и са всичка ань и ирипа л.чкшпоста
конто ли може да са печата ви.пнчкп. . . „ . .

Конто I. г. печатари имата за иро “ЯТ* инкоРиоРв |1а Ф«вруариЛ м. г. Св
дама ио )обна, тъка нрпдетаапта но право на ! °^ИХа а 1-шсуваха иротавь позорните усло-

№*»*»* 4. Гвдм»!^»» .. ..... *-» з««.
-о, Грозд* 8 и Шуменското Търговско 1. мя"*« п ц>ьна.

Споразумение вь редакцията. 2—3 е. Добрпчь, 10 Януииид 1902 «.

/ПЬ Ч1НГ.:ц.н.т
Г|». До^ричъ 14 Февруари!! 1902 г.

2—2

ИРОДШТЬ СС А1ГЦН11
заедно съ оше ио-иозориии монополь на тю
тюни.! Обаче, резултата отъ Ппборите доказаI
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И" *м.*;яъ ннй-краспоречивъ начинь. че пай- Много пхти среда нощь ни разбуждаха, за да
чоншаги. силната нъ Българин картен о па- шт каратъ оть едно место на друго и заради отвЪднажь оплашиаса човека, най-вече
ротната, защото та нъ замени па .>8 народпн туй тр*бваию на коне да минаваме балкани жените.
11р1'.д<та11ИТ".п1. които б|...ше въ растуреного стръмни и непознати места, нрезъ които ни
Иар-дно Събрание, дн<*сь ти ЩО се нр‘Ьд1тав- прекарваха, .чене и другарката съ свързани : лЬкувахь еъ билки, които ии виреха въ ча
ла ви отъ около ,*|0. н те е* пай-иърните чле- очи.
Идис и.ть помежду редовете и. Набрани сх

нъ неговия рьсгь и неговите голечи очн.
нач

Азъ се бЬхь разболели веднажь н *•*

гупено гърне. Всекоги, гдето и да се дни. 
Веднажь копьтъ мн се подхлъзна и азъ жахме, главното пЬщо беше да еиремъ до вода. 

на и- д»е чЬета Г. Г. II и. Кнст. Геиювъ и Т. наднахъ иа земята и си удари хъ гЬжко де:-! Огънь и и где ие наляхме, освЬиъ въ пещ-, 
Пь. Тодоршп.. набрани се г. г. *Д. Марковъ, ното колело. Храна немаше топла всЬкогл, рите. Предлагаха ни да цушимъ тютюн ь. нь 
Мад.кароьъ. Бобчеиъ, I! Понокъ, Г>ецевъ, I нь каквато имаше, всекоги бЬш ? достагьчли.

■ '*п [к>МГ.. !д|||азнрп:пг Д-рь Миланонъ

I

сь исключенне па чуждата жша, други оп, 
и и".] Другарката ми Цинка, беше повече отпаднала ; насъ не и пиеше,

в нр вид 1п членове.* пиеллщп се нъ иартията и еъ малко дете, постои ипо на рхцЬ, тя сьв- НЬколко шгл па:ахь мием а, как го и др,-
* пи. «»гь 1рх1ите партийни групи има набрани: семъ беше захванала ио едно време да се | гарката мн, а само на двЬ оть тЬхь ни дон -

15 зт-чл* дЬлци. 1 -» демократи, !» радоеда-| отчайва. Напротив!., азъ бехъ бодра духомь ' соха отвЬть, че ех получени.
в:етл. д .•тачбодовн.-ти. 7 социалисти п 1 ма п благодарение на верига, огъ които навее- Никой ОТЬ рие 1Й 1.1ЦЦГЬ не
И".в1вн»*ич11, иди нендвестни кт.чъ кол отъ пир- \ каде черняхъ сила, давахъ и на нея куражь. | нлашвалг. сь счьргь. Покой не са 

.чивиите Iрунн ще се сьедппятъ. Но иай-наж-. Неча съмнение, че и двете ни беше страхъ волялъ да тура ръка па иась ирбзь всятото
ното, и, за отбе.1 Г.дванне. е факта, че всички да не нн внезапно убпигь, пь за т»иа пъкь време, което прекарахме като пдЬннцн, пь

178 Богь ни всекоги помагаше а даваше сила да само кога го наиослЬдькь, когато нн закараха
ще бх- | се уповаваме само въ него и той ни запази. ; въ селото Градина, близо до Сфумница, т>-

и двете съ неминуема

нн е за- 
е позна-

ию охдхтъ нр"тннъ Монопола и че оть 
народни иредстилители, едвамъ ММ 
латч. за чоН"И".1н. ц оствналпте 100 ще бх- Което най-много беше тежко иа мене, ' гава ни заплашиха 

защото другарката ми имаше своята рожба, смърть, понеже щЬлц сме да си отиднмъ веч-
пь случай, че издадемъ некочу 

един- | нещо оть онова, което емз чули или видели.

и.гь пр"пшь в го.
Кто ЗаЩо |1"ЛоЖ"111!еГО На 

"ИН**ТЪ е \ 1Ж-
сегашния ка- която я занимаваше постоянно, беше липсата у дома си, 

гуо. |"1нторск1!, ма и възможно | мп оть всеко занятие. Библията беше 
оп. тия души, да се намерягъ ако п , ственпото мое занимание. Нъ, ирезь Иоемвр. '< нрезъ времето, което сме минали съ техъ - 

принадлежащи къмъ ирогр-спстите. да бхдать месецъ, когато пастхииха най-големпге сту-| разбойниците. Клетва отъ нает,, обаче, н-
много тежко. Повече време искаха. Разбойниците беха всички тогава пра 

насъ ни помещаваха вь пещери, дълбоки и насъ, те бЬха всички много души, нь близо 
мрачни. Най-много нн бЬше сграхъ да не из- до насъ беха деветь души. на отстрани ош- 
губпмъ детето, да се ие разболЬе и да не ни 
го вземе низадъ Спасителя.

и те противь мопопола: осповапие ни дава дове, беше нн 
да ЧПСЛИЧЪ ТЪЙ. 1Й1ГО зцайме, че ВЬ ЧИН, 1.10
|"Дишн"То И в родно Събрание, се памЬряха съ
знателни български синове, копто за. огече- 
•■тнеинпте интереси, жертваха своите частни

толкозъ и малко но-далечь около трима-ч- 
тнрма п всичките на коне н съ много орхжнз.

Когато цц пуснаха да мпнемъ опреде.!*- 
ния пхть отъ гдето вече се считахме сво
бодни, не много яа далечъ турската войска
СТСКЯС В "«ждеш», па посмея тя
преследва никого отъ разбойниците. Тия прип
наха и се изгубиха тутакси отъ местото. Азъ 
наднахъ иа колена н ноблнгодарпхъ Бога за

Неми да забравя, колко се мхчихме да 
всички вь Бч.лгарая и вънъ оть гизимъ спЬгътъ и да бегиме но една планина 

в*-:!, че българския пародь способецъ да за- за да стигнемь до едни много високи колиби,
шишава своята екопочическа свобода и, че не въ които разбойниците ::з щомг
**х к;.«илий ... добиха известие, че преговорите Между два-

|.'н< редъ дчсГ"верннгЬ нн софийски све- мата пратеници и цариградский консулъ беха 
тения, преговоря »тъ страна-на нрогресн- нрекхенати. Разбойниците беха постоянно около 
стнтТ. за комбинации схществуналп съ почти насъ, но некогн трима души, по некогв само 
всички политически групи, имало даже н и ре-1 двама; нъ щомъ имаше некаква оиасность, за
говори следъ толкова гонения и по между - тото ио едно време ги много преследваха
народници и цанковнети, но условието е било 1 бехме принудени деля и нощя да се двпжимъ,
все: б.|../1.4?, п]мпцчио.1-1. Ний не ту насамъ, ту натагбкь. Другарката мп Цнлка
«•че оть ония, гдето ие допущаме, едно коа- много нлачеше оть сграхъ за детенцето ся,
лицпонно министерство но между 1—2 нар- което внде, бедното, белия сиетъ въ робство
то!!. но но нрпнцииъ не мононолджийскц. Из- то ни. Азъ бехъ кръстницата му, азъ бехъ и
лизанието па г. г. Динена, Гарафова цзъ Южна свещешшкьтъ. Азъ сама извършиха, целия !
България, да убЬждавагь, или заилашватъ . обрядъ.
избраните депутати да пчь взеиитъ дшиара- Разбойниците не говориха никоги предъ <

интереси н канрнции и доказаха още единь 
нхть, на 1

спасението сг, а моята другарка, Съ сълзи на 
очитЬ си издигна на горе къ.мъ нобето съ рх 
цете си нонородоиата си рожба.

Сега сч-мь малко отиадиала, нъ ще се 
поправя. Ще отиди нрп своите въ Америка в 
дай Боже здраве, пнкъ ще се завърна въ 
Турция. Азъ вервамъ, че втори пхть н4ха 
да пматъ нужда отъ мене.

Не знаяхъ, че сх искали некак-ьвъ го* 
лемъ откупъ. Требва детето- да е било най- 
щастливото отъ двама нн, че сх могли добра

пик. че ще поддържитъ техъ и монопола, и (. иасъ, а съ насъ имаше ностояпно една жена, | хора да жертвувагь толкова много нара за
една глупава маниера: и ний ие помнимъ до която знаеше слабо български, нъ кбято го- нашето освобождение.
День дпешенъ, отъ какъ България схществува воряше много добре ио гръцки и турски. Ти Да, коленото ми е още болно и него га
ла ненадн- едно правителство толкова ниско беше посредницата между нась п разбойаи- ; чакамъ да оздравЬе.
и да мисли избраннпте народни нретставителн ците, н благодарение на нен, ний много пхти — Нъ, какъ ви познаха и се ув*рмха.
за толкова иродажни и малодушни хора . . . \ измолвахме но едно кратко време да ходпмъ че сте вие схщата мисъ Бтоиъ, за да не бъ-

Да, съжеляваме за сегашното положение и се растхнкваме па чисть въздухъ, нъ все- датъ измамени съ друга некоя жена вместо
на нрогреенстите, което не •* по-добро отъ коги между дървета. Дрехи ни донесоха за насъ ?
"Н»-на презь Поечврий ч. г., когато за схщите заназвание отъ студътъ, нь дрехп въ роде
П"3"рао договори, тоя с.ъщня Даневь кабинетъ ямурлуци, които ни служиха н за покривки,
три пхти "Ь блачираиь. но.. . . вндещечь Каквото имахме отъ горе си бель платч., още
н •*-1а при открнвание Наридного Събрание, ( на втория день, следъ племенното нп, при-
н!.<» посяеятъ да го отьриять, какъ щ** бх- нудиха ни да го схблечемъ и ни донесоха

черни платове. Съ никого ие нн допускаха да

— Пъ прпехтетпието па разбойниците 
нъ на едно растояние отъ неть метра далечъ 
едни отъ други, моите освободители ин по
ставиха много въиросп. срещо които изискваш- 
се да дамъ твърде големи подробности за 
моето произхождение, които не можеше ник 3 
други .та знае, осненъ единъ истински членъ 
отъ семейството на Стонъ. Нь и отъ това се 
не задоволили, че ми иопскаха и проби отъ 
моя ночеркъ, който сравняваха съ писмата огъ 
мене пш-ани още преди години ка родители!* 
ми въ Америки н които писма т+ нарочно по
сяха съ себе си. Когато, въ това време, едилъ 
отъ нашите ме иевмтваше, кореспондента на 
Парпж*‘кия /Vю-Ичрт се опита да ме фото* 
гр&фира съ еано йщ1пи1апе\ нъ разбойници т^ 
отсамъ му веднага забраниха това. като се 
бояха да не би техъ да иска той да фото
графира и предаде фотографиите имъ на по 
лоцията. -

да Iь позорно накъ бламирани.
се сношаваме и чудесното е това, че пие вече 
бехме навикнали и да не говоримъ високо, 
пъ само съ погледи да се разбираме, ако ни 
е това или онова забранено или позволено 
Най главния ни разбойниците едвамъ следъ 
две недели можахме да 1ч» разберемъ, че е 

миналия си брой, ; такьвъ, н то другарката ми г-жа Цнлка стана 
пленената американка .Мисъ Стонъ, заедно съ | причина, понеже току що беше добила рож- 
Т|*>гарката си г-жа Цнлка следъ освобожде- I бата си и имаше нужда оть големо наглед 
нпето имъ, отъ разбойниците, иа 12 мииалпй ‘ вание, а ирпкоманднрованата прп насъ жена 
пристигнали б.чаюиолучно въ Сочунь. Кто I не беше толкова помагачка. Тогава едпнъ отъ 
какъ кпрр**си*.цд**пта на апглийеклл в. .,1)аНу { разбойниците я повика съ внеокъ гласъ от- 
(- съобщава животи на племенните

-----

МИСЪ стонъ
въ СОПУНЪ

Както споменахме въ

въпъ в понеже вратата на колибата беше 
п, 2Г> Двгустъ м. г. до 11 мииалпй месецъ. ! растворена, азъ много добре можахъ да видя 

р. зказанъ отъ самата Мт-ь I 'тил. тоя главатарь, на възрасть около 40—45 го-
„Физ|!ч**скп малко отпадяахъ, защото жп- дини, едъръ и високъ човекъ и съ една дълга 

та нн нр1п. делото време бъшо тежакъ. ; още черна брада. Дццего му не беше страшно,
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! дп шгь аюслюяанвнъ, а въ Каралайската секцвя | наа здоупотркблевие, яли фалшификация, да се иря- 
съ тая аръетна маниера, сполучиха да првдхжагь даде виновния нодъ >-щ аа пралият» иакалаяие. 
нккой сдабохарактеряи яюслюяаня, да дадъгь гла- 

Прасимъ метен а 5 огь читателигк ся, за ‘'ъгь *’■ за якУ5,"Р!*'‘ в ■** сиечелягь ио тоя без- (
1,шкягЬ допустната нъ аняалай нн .ЧО-й брой, при- чесгеяъ начини избора и то саао съ 43 гласа но- ловь, ггкго си квартирунал ь Дечо Димовь, неиз-
н**ии ио е |но не юразуаеяае ио мех 1у кпрукто- вече, . • Много добрГ, ои било, щого тоя гиншгннрь вЬсгии злод!.и се ннкнаш вь сгангл ву, ограбп-
гь «и и печатницата, която по иеизнЬсгни при- лл ее 0,'»ърне аа съзиателеяъ грахшиииь и ивао ли *У - и иоловииа иаиолеоаа е шащ слатеиъ ча
на. отпечата броя, саао съ едча корекция. ; откровеаяо да дкйсгвуна; защото се лхжатъ иъ совия..ъ и разни други икщ*. Нсячкага иу загуба

мяетягк са, че вииаги ще стоя шаишира зелень ; бала 100 — 140 лева Здодкигк още не схзалуиеиа.
По лрЬдстоящчтк градско-общичски ИЗ- доста е нря това да се знае че ири голови яразъ,

ри. която ще яаа да стаиагь яа 17 того, се не еа?о лястата яу иожелтявать, но и оть дъното
анягъ разна иркговорн за съваЬсгнв гкйстнува- изсъхна,
к. Най сяе биле нсккога а еае ва викни е, въ 
гага за гра1ско-общанска еьвктинци, да вта- 
г винаги ио отбрани, честни и дкнгелии съвкт- 
цн. защото огь гкхъ зависи доброто или злото 
{•анлеиие иа градската ни община.

Вр.Ьяе е нри това, като взеиеяъ прИъ впгъ 
е» що яяиа.тото се, и не лан-мь на иеирннге- 
т и нричинитетитк ва отиа 1ъка на гра ,ската ни

да се вииятъ наново въ нея като кърлежи и 
|,1гь вотъгъ иа сьграж 1анигГ, ни. безъ да цо- 
■ лгь за доброто иа градътъ ни в които се гри- 
п. 1-аяо за евовгк лични вигереси, как го бк слу- 
а гъ 3—4 Г0 1ИНН насаяъ.

Анкета. Слушане, че иазначенигк за въ три- 
«иата кояисия лица, имали добрата и »ен. за съ- 
111 '.ние иа е ша тричленна анкетна комисии, която 

занимае изключително сь ировЬршшцце смкт- 
гь на бввшнн п незабравими нн каетъ Таша.

Ний, ако и ла не оюбряваае лицата въ тра
ещата кояасия, Конго Сарафокъ, аияо вскки за- 
въ вя изврати. обаче иохвалнваае иаякреинето и 
образуване иа анкета, която да яоже да изкара 
яие всички злоуиотркблеиия и закононарушения, 

ъ бившия еъвЪтъ; досга е саао вь кияисяяга ла 
цагь хора онятнн, хора, които разбирагь огь 
« колетно и л-Ъловодство и въобще хора,
I .ииознати съ закона я правилника за градско- 
ззнскягк уцравдепия: та сл1>дъ свършваиие яи 
гяята са. съ обстоятелствсиъ докладъ до граж-
ВВгк, Да ОбЯВЯТЪ ВСИЧКО, за да енаягпь гин ио- 
^^|^итл, на какви кира ла «ь бъ./ъщч да новн>- 
и.ь общинската сн интереси.

Не е достатъчно ще повторвяъ ний, саао елу- 
кк нзъ кръчявтк а кафенетата, че ияало гол к- 
.лоупотркбленин въ янтнзаиа, тегленнето, гори- 
илащание отъ общнисквтк ирахо ш кяетовн даж 

I н пр. а ир., а се цока а иаб-аастоягелао нс- 
ю ла стане тая анкета часъ ио-скоро, за дц 
[е до избора да свърша дкйствията ся, в прЪд- 
N докла 1ътъ ся ва съгражданнгк ни. Ако това 

гаие, веГ.кя ще ваели зае шо съ аасъ, че три- 
сшата Сарафовска коаисая иска да защищава 
ниотрЬбятелшгЬ, или е въ съ1ружие съ аладо- 
галят* .

м-вс тни
*

■

Обиръ. На 15 а. ч. вь хаиьтъ на Д. Апге-

Кражбитк. нл ефиа добигькь 
иа околията нн. сиоредъ какго евкленинга ни прп- 
стигагь, биле на върха иа своя разгарь Глка нк- 

Въ скроения огь аладоядеалягк иознвь, кьаь *<ио село огь 
язбнрателягк иа Добричскага околия, но иоводъ 
миналите се вече избори, е го какво еркщаас : „нин

и.:ь селата
I

к*»ето .а ве е огкращаго ио ик- 
колко кова, икколко вола и др. добигьцз.

Прогресисгнгк вь съдружие сь деяократнгк
ЗН ПКОНОИИН (,.41 е)жмс.къия, че е ертмч че че ,)ч се свичтнм», оть ц>ч- 

бого партизански заблуждение. Им не го ,м съчи
ниш ,1МЖ.швн писма оть Шабла!!...

и. I. начашха на нърно неро- 
иолицейската сгра ка; сега ако нрисяегнеяъ загу* 

и злоуио- \ бага иа зохле дкгческого население
:

огь извърше-
трпонеа ся едно нещастна случка пло.г, на не- нигк кражби сь деяокрдгическагк еконлнн, Ще на- 
разбрани а осъдителни елоуиотрлблсиин ся неен- \ акрииь, че еконоаиигк еж сьвсвиь за очи 
жвстчого

напра
вени. или оо ираво, даде се вриегоръ иа крадцигк 

услуга и на партита си и па народа, ако се б<* да развивать Врофссинга си ненаказано. 
погрижи.»я ди запази юрата си, които раегалена , чисденосгьга иа иоляц. стража, не иознодява па 
огь мек», ся неуслщсегиими обнщапин, сега го на шефовегь й. да ирк шриехагь нкщо сериозно сиря

ио безчепшгк злодкп коаокрадца.

на селската маса, Гунсеь би сторилт.
кзго иадо-

нуекагь и се ирисьединнеагь кг,мг, повооршнилиру- 
ющага се «я околинша ни, цанншшешка на/,гни .

щ>.'ега е случаи да на.гожемь, като съзнател
ни члбн/игте.ги волята си, кпю иовнримь съдби.

Отговорния ни редаиторъ 1-иъ С, Новчевъ
нзлЬзе нзъ селата на Доорнчска. 11арнет*ка н ||р*>- 

нишл на отечеството и околията пи, чя ръцнан на гнйска околии, да събира аоонааеига 
ма хора честни попити у за що >ге и очнгпени!! /,.) | поли аоовити на вьспшкъгъ ни. .{ааоляиаяе ибо- 
,4 такта, коаго сь лосгоинство, ще на нр/ьОсгае- I иагнгП си да ау се ианлащагь а чу оказкагь и»жI- 
лнватъ, ний ви ирниоръчеаме: А. Лрсеневь, .*/. | иото съ»ЬИсгвие. Гои ерь.ц» всЬка събрана е\ча. 
Абалжаееь и о/ь страна на мюслюманнгъ Го. 
сумь Вей Фера^овъ . .

се и заиисиа
I

Ще из (нва сдБдуеяага се квиганцил. подписана огь 
него и ношечагани сь печата иа ре акции ги ни.

0 ь Палчиьчка околии ибонаяенгаПраво да ся кажех ь, ний сяе енгн начлаю- 
ндеалнчеекц нахалноеги.

изльзе да
но да се Иде до тааь, събира Дооричскпн жагедь г-дь Кръста» Савковь. 

що го да се носгавнгь иъ иозава ияеиа, ни хора 
сьвскаъ чужди огь всичко, саао и само да се не- ВрЬмзто на иосдЬгькь бь тол .ова бдагонри- 
челя аорадъ. това е връхъ па безобразието.... ]»ъ I 1,г'|и. '«*• < гана мрачина да цьи.игь вь начаюг.» иа
брой иа вкстинкьгь си, ний въ ангрефалето 1 ияа.«я още аксець всички зарзали и ,.р. илодни
.иум1вм/мя вьзванчи сь подписа* се обЬщахмс дц ! дървета; сл Ь сь кос го. сгана саден ь мразь и измра 
съобщнаъ имената на ясячкя указани вь вьзваине- -ш ■оачкяя цнг.гь още вь зарошша чу, така че
то яа Арсеяевщяяата, които ц хаберь иКяагь отъ гьзи Го.шиа не ще имаме въ изооилие никакви
него, а която не сх се иоцинсваля.

които

идодове.
Слкзующигк лица, до колкото можахме съ 

иодожагелиосгь да узаайме, не ех подписвали ио- По случай именния дена н.» г-аьТиодорь
11н. 1 еодорооь, подарк дсь игс»ъ на Цешраа-
ниа клубь на народната Нар сан, сьнашаонни- 

! цнгк нираигодигк нн, днеиъ му огнраоа.хд много
с ГраНл н

зива, иито сх му зиачли съдържанието, а подпи
са гк амь сх поставена, да умшггъ Дураиь-кулак- 
ската кръвъ, която е залепнала на Арсеновото лице.
11ваиь X. Г. Чаушовъ, Райко Дончевъ. Д. Таба- | '‘“^Изондеана юаесрааз.
ковъ, И. Пнанонъ, Н. Друяевъ, Рада сюйчевъ, X. “ 4 *С ^ ,'*ну <“« ноироннагв са
Дямятръ Ганченъ. Драюя |1аваиоговь, .Маринь Г)ъд- и,>3 Ч,а“-*еи“Й. "“«о «У ножоаазаао, иь орьдею- 
ковъ Георги Продаиовь, Панко Сгефановь Иегрь 1 " ? и^°ли" 4‘ «-» -и..»
Каиигаиовъ, Васидь Аеоргиевъ, Георги 11вановь сь “«“хшоааджоигк.

с-иъ. Тя заек лава въ салона, пра бюфета иа | ^•и,Ф1|1 овъ’ ЛРгюиъ А. 1арабеговь, Л1х сърди чь Гунева, «ага до му ог.срааазь а пан го .зна мь-
Ц.ката яи гра..яа. Р I Ьуугаздянвъ, Л.рбаиь Ьетковъ, Д-ръ П. Ьатаиоаъ в-ога. Сша се науч|«аао, че Гошо базь

Канияъ всячки заиитересоваии, яа които Ще ' !’^иЬЦ«вт'Ь^к ’ 1 оса041“овъ’ Вх ^ Хаджи-.вь, кань на 21 гого на иодехдачага ска вънка, да 
п, ивикватъ синоветк за приглеждаиио. да се 1ф‘ “ “*** опоаара за дкнннчга са чрксь печата. II,,л-

1Е'ТЪ заедно съ тЪгъ; ако ияагь да правятъ нк- ! Д*1' вь иозива се аиелира, кьхъ изби-ип.-лигк ссьнзеяаяга, коаю чу се нрннасаагь се нркд-
1 ъзрасеппя за старость, иедъгавость и нр. за I ла дадЬГЬ гласьгь са за хиРа фроде Арсенова н ьндиин н наказуевн щ» чл. чд. 236, 24*», 211
н- обваяявагь въ пристрастие послЪ комвеняга, ^оия) “четояяяя, които внкога ие сх лх1а.1в:: нз- 242 и 24. одь нзказаголиан ии законъ. ’

1 «акрай действията си. I бирателигк ся, хора иа чесгиостъга и иатриотязаат!!
иа които

— х^гь наш *

I

ноии-

Дека гоил да послужи за иримкрь на по
добни гь Глшони пран годи, 
нивззн нисмло че не всЪкь, конто държи неро,* 
моа* ■ да пише ....

ие можедо да ос отказва даже и огь 
Умждриха се. Нашягк съединени радоеда» личнитк имъ ирогиниици (г!) най-оослк хора, които. 

ГТ1 СЪ арка 1ашпт1> сн стаяболонвсги, се з.гк умх- има-лп въ актива си многогодишна иолигичеека дьн- 
I’ като разбраха общия резултагь на изборагк телиоегь, сх им.ин и имагь възпитателно?:!..
Кзго се вадеха по-слаба а огь сопиалнстагЬ, I чеиае, за иробуждаияе духъгь . . . 

ха да се отказватъ огь нартиитк св.
Много сиссно сх останали ще кажемъ ний. тия

кон го сх м» СЬЧИ-

зиа-
БЬсно куче. На 23-а того кучо го на (’ге- 

НГма да нравиаъ никакви комеигзрии елкдъ ханъ Гвичень иобкенид.»
грозна дкйегвигелидсгь, иа лхжн, измдцц, зло които сега се ислрлшх» вь бангернологическин 

I о въ други якета, иаето ,сойка“, или гвъ- , възнигаине и нр. и ир. нека сами чигателитЪ сн инсгимчь вь Со«нн за лькуданве

Гг^■' |
'*да - — I - .* - “ - — » - “

Шммшнръ мргия СЖ4. Тъй се назопавагь - . Се каса,‘ вьнроса, че г. Гуневъ въ ,Д<> 'Ч0 праши ь излишни разносни но исирандаиие
И Друга интелигентни 18«>) СОЛНИ ВЪ Гра- °м ^Щаисцъ .аналъ ЗЛООНН съвктн на избирате- ! ак»>умаНиС (IX..0.111 л 1 ь. Но С -иасгно, да НС 

сь яи, като аскать съ това си, дабхлхтъ угол- ЛШ6 да Ис ”'*он1,агь Арсенова и че Дуранъ-кулак- Сс у чнохи иь ь! ь и сгаие причина на много 
* Богу а аояону. Обаче въдени на пзбора тк скагаелчь -б|М" «■* Щ« се яовърнемъ человЪчсски жертви

ь че са захвърлятъ .шпмшира- иа е ша стра- I “°Г° иЛ1Та “У4““*- гдЬт° се “Зклаха кат.»
най-яростно и дЪятеляо рабогкха за Арсе- ‘ * садхаиа 30 40 българска граждани н се напои Разсърдилъ ни се Защото Демнръ Лга-

•? причинителя яа .нещастната*, споретъ тЪхъ »Ъ българска крьвь добру гжаяекото иоде отъ разни насовь ие ла се нзбарс сь мл ин за наио- 
[ >ъ-кулакска случка*. Причината ла се обя- РСеневчета- • • • дсиъ ирЪдсгавитель, въ околията нн, сега отдава
!•• *а шимшнрь аа/тгин' била саяо таи, че ги 
Г“-1Ь отъ по св-кстенигк хора, да защищавагь 
} воя куяяръ Арсеяева, а като се обявяватъ 

I.. лмшяръ4 (винаги зеленя) експлоатиратъ без- 
[;г невивнигЬ селяни я татари.

.нка гЬ аапечаталя 
■рь 1000 балета, аъ коато

н окапало 2—3 дкца,

изь гра-

I !

| несполуката си иа аъсгникьгь ни, 
с> Сусусъ-кьой яа съобщаватъ, че иа ние, ельдь азб >рннн брои 

-3-и м, в. акциз, стражари заловили У (осемъ) кп- заличихме огь синсъцнгЬ 
логр. контрабан 1а гютюиь; в7 акта обаче бвдо но- го умоливам»» да внесе вь 
казано, че заловения тюгюиь бялъ само едпнъ кн- 90 с.г. сгойиосгьга иа И 
логранъ. Не е зл к акцизния

н за маказа- 
го повърна. Ичй го 

на абоНа»И1 в си, каю
нн

адчиннсграции1.т нн 
поду юш1 я неилагени

надзиратели, ада ок-кг. огъ него бр .-н, огь 11-го полугодие 
иачаляякъ, като пркдетавитель на държавното съ- на сесьрда; инн ибезь ноговяя абонамент-ь ШО 
кроваще, да оровъри това обстоятелство, а, ако I продължавано борбата ...

па накъ дасъ съязволеняето ва своя 
■е аостааатъ кан-



ДОБРУДЖА НЕ ДЪСтр. 4 Брой

Геиералъ Киченеръ ва 16 явчилпй :-л,
фпрплъ. по сдниъ английска копвой бял, ,ц 
ИиТ1. ОГЬ оурит! , II|>II ко^то ИВ 1ШДОЙНО и; 0.|л 
ДОЖ IV които о 011.1 Ь начилник:) на КОНВОИ 
долни чинове овчи илЬвсия. Хтенциятк ,1'. \г 
съобщава огь Харнсгииъ. че ан1ли завятЬ 
лилн одинI. бурсвд загори огь е»иI душ» , 
ир Кладе.

Умоляваме иочитаемигЬ си абонати, ла 
благоволигь в са исилатять абонамент»;, на вь- 
стиикътъ ни; за)цото печатницата и ио1цага оь 
кредптъ не вьршатъ нищо.

Убийство- Па 25-й миналии, при селото 
Кьостекчилоръ до могилигЬ, се намТ.ридъ у бить,
Пьостекчилерскин жители Пейчо Костови. Уби
тия билл. вързани за краката рлшКгЬ и вратьть.
ТоЛ се врьталъ пь селото си ядящи огь До- 
бричъ. Каруцата и коногЬ му огврадпаги оть 
злодТ.Гп I., — убийци които още но се валувспи 
отъ властьта.

Нроди изборна 1*. пакъ край тритото село 
бТ.ха заклало едно кокушарче . . . Ако опит вгЬ
така обществен пата бвзонастность, ще имагь иага, зь ла защитя своята чесгь и своето до- теаа и понеже, неяожаля да наяалягь вот • 
пълно основание всички иатующя изъ нашенско столЪипе, но сне длъжни да констатираме нр(.и. прКиагали гцото войняцнгЬ да служчгь ча яи; 
да искать да ти придружават, стражари еио- българския народ-ь, че някога до сега но с,ъ се ■> години поп. значената п У години въ рез- 
рТ.дь закона за полицията. Мека още за еконо- у пзтрьбзяпали такава ниски срЬдтгва за да се вля 8 голини нодь .тачената н 4 гол, въ 
мин мамялятъ иротреснетигЬ числото на етра- угечели едно нарзамонгарно болшинство. II кон го вата. НоЗвишката заплата щ1иа да се увел. 
жаря а униличава п. ония на генералитЬ. та ще о< порива това наше твьр1Т.нае, ние го капямъ . Кродрикъ отхвърлили ецергичееки обви» 
|шдим ь 1Д|. ще му изл1>1и — край. да' ми посочи един ь Факти даже оп. шй-бурната които са. биле отправяни иротякъ органязап

паша история, кои го да прилича на днешното 1 п протвкъ человТ.колкннщсгиото иа аряинта 
пд.тув.-ише, което пранигь Книжеекптк сьчЬг- — Същата капара, на 20-3 чнналнн, г
ници нзъ Южна Българки. ИрИи нзбориП» тЬ лвла еь 208 гласа противи 207, е дво пр-Кдл 
пл.гуваха цКли два мЬсеци, разтуриха 425 об- > относително 8 часовия работевъ день за ц 

, шинеки съвКги, въ деня на избора нролЬха ; чарнтК.
крьвьта на и (.колко бьлг.рски пзбпратели н като Райхстага въ Бердииъ разисквали б

Почти всичкч столични вЪстници, като: получиха болшинство, за да продала гь на яд експедицията въ Източна Азия. Изпера5
11]1".по1» цт., Уб-ч,у,. нища, Ипнчпч, //.«/...до" чужденеца икономическага независимост!, на |»ьл- | капцлерь графи Белови заяннлъ, че гер* 
Понт. «,**.»., • I,. ,* д)х. сьобщанать за 'арии, сега са. тръгнали огноно да обЬщаватъ иит.-реся въ Източна Азпя е* биде из тю

поражението на правителството въ нослЬднитТ. златни тори на народниМ. избраници н да ги екояомвческп. Аятло-Ниояската конвенция т 
законодателни избори. Пькой отъ гЬхъ даван, заилашвать съ името на Княза. Това е вече иакакъ вредителна за геряансквгЬ интерес; 
на правителството 74, дрмн 80, а трети ОК де- «рая на най-отвратителната поли пие ека гадае гь! ©пояснявала Аш до Геряамската конвенция. Пч 
мутатски мЬста и че при тоя състави на тая Изисква се голЬма 6озсъв1хсгиогть да пР.рвашъ зоекввннето бюджет на въяишпгб д-Ьля Гра 
пъстра камара. нротрееисптгВ но ще могъл ь да даже. че можеш и съ парични облаги да ирпвлТ.- Ловъ заячазъ че съ огпваннето па яряяцъ .V. 
нрокаратъ тютюневия монополъ, зашото нГ.мать чешь народни 1Ь нгбранннН и да ти накарани. *а въ Ллсрпка не се ерЬслТ.двало ннкакв. 
болшинство. да ноднашдгъ смъртната ириежда на своето дадена политическа ц-Ьль. Тяй се етараяли,

Кдии огь зТ.хъ, го каипгь да ся даде остяв- отечество! т-й яай-серношо да поддържал. ПхяягЬ Т|4
ката, други—да с.ъ оставять отъ монопола и се } - г. Данеиь н Саряфовъ грЬбва да ичатъ ••яни н добри отношения еъ севЬряяП щат
сьодоонтъ съ народноцигт. като образувам, едно твърд!, долньо мн+.цяе за българския народь, а интервенция въ Южно-Африканската война би 
силно н трайно правителство, и поиравятъ ти- 01«а «а-додвьо з» избраиятЬ на 17 «евруарвн за иослТ.дсгвие евентуа.шо яридаганието на I 
иансового положение еь бн>джстии економай.— негови нрЪдстапитслп, за да предприема гь едно сивнн нЬркн, нЬадо, к>ет> н- отговаряло | 
Д-ръ Даяевъ еиор+.дъ други нреднамЬр^алъ, да пъ ту пан по <п. цКзь да яхь ирабератъ нотна- нит1. ннтнрееи. 1
отложи свяквлниого иа камарата, та като сио- «втЪ, нрЬтя още да се е отворила камарата и Унгарсииятъ чяннегръ иа търговияI
чели малко врЬме, да може да спечели сямпа- ир*ди да се знае, какво ще се разисква въ нея. дюсъ са аода.1ь оставката и на негово яЪстI 
гиитЬ на нЬкоп избранннци, бяло съ обЬщаппн, Поведението на двамата шктуимпя мини- да бжде назначенъ бввшнятъ шеф-ь на на I
било съ др. блата—До колко ще му 6а.ц* прана стри понижава не само народното нрЪдсг.чви- партия «! ернандъ Харанскв. ]
смЬткага, бъдъщого що покаже, и всичко що ; толство, но и аоказва, чо управлението се намира Вследствие зеялетресеннето въ П1вха\1
блъсне сиорЬдь нась само при откриваниото на днось върлцЪгЪ вахора дотамь заингересузави Нетербургь явявагь, че Царя е подаритъ н |

въ прокарванието на монопола, щото забранигъ дающнт!. се 1 и половина яилиоиъ рубли. I 
и министерското' достолепие и квяжесвиптъ пре- Полицията вь Ьнлбао орестовала I
стижь. анархисти, огь която; 2 аиглачнян, 2 фран|

Новъ руски дипломатически агвнтъ въ I швейцярецъ. НаиравеннгТ. въ жаднпшта в»! 
София. ВиЪсго Г-нь 1>»хмеп.ев*. конто е при- ски. давали да се подозира, че те. е* ярн | 
мЬстенъ за Мянистръ пьлиомошникъ на 1’усия

подппсъ. чс яепръмвяио що глвеувать з.ч моно 
полпгЬ. Мпиисгръ-црЪдсЬдтгельть едЬм.ть вь 
Т.-Пазарджикъ ч оть тамъ запан иь за Павдги*- 
рище, а .мдниСтръгь на аждрЪшонтЬ р.чбоги <-дт,- 
зълъ въ Хасково и оп. тачь зам шалъ за Хчр- 
маилиц, придруженI. оть братя ся иолаоннякъ 
СараФоиъ, който е командирь натамонмиа ноцп,. 
СъвЬт 11ВИ1ГГ1. на Негово Цзрсм» Кдсочвегво съ 
чюгрЬбнли веевьзможвя ерТ.1с1В.«. п дзн«г)>ъг- 
нятъ подивее: давят обЪщчяии, нравилд ,т- 
илашвания, даже замЪсзали и името па Княза. 
Г пь СараФовъ казвала,, чс 10 камара щч раз
туря гъ, но монплолъть те со прокара.

Ние не знаемь, какво ще направи Кола-

Воеяяин мииистрь Брлдрлкъ като »,■ 
въ каянрагн яд общинигЬ вь .Дпцхонь. в 
ПЮДЖСТЪ, изгькнадъ ЧУЧИЧТИИТЬ ВиПТО >п1».-т 
неочакваното траяяяс на Н З.кно-Лфриканскат» 
п че числото на иовобраицитЬ доказвио, 
са; д.и-тш на п: до границит!'. на настоящата <

Обща хроника.

.

;

камарата.

Комбинации. Имаме свЪдеи.ш, че влинтсл- 
нн партизани иа правителството сьв1.твагъ това 
иослЬането да позволи да се направят» оп» да- 
лЪкь вЪкои опити за едно възможно споразуме
ние между Цанковисги и Народници. Пь родо- •*’*• Мшнхсиь, с назначенъ първия трагоманъ въ 
ветЬ на първите и на вторите има вече \бе- руаяото посолство вь Царатрадъ? Мпксямовь.

За правителственъ делегатъ ври Вьлтлр-

валн некакъвъ сн кояялотъ.
.

ВАЖНОдени партизани, че за да може да се открие
Камарата и да поеми съ куражъ Държавните ското I ьрговско Нараходио Дружество е н.-ина- 
работн едно трайно правителство, това нрави- чень Вариеисвна Каккеръ !-нь ПаОхень Нико- 
телство не »юже да се състои диесъ за днесъ -тевъ, който е и оредеелаюль*на В»рненската 
освЪнъ огь Народници и П.анкоиисги, които Гьрговска Камара. Досегашния Пров. д йогагь 
требвало да се откажатъ отъ противоположните 1-нъ Никола ЛСятяровъ.

Като излизала огь нииь баякегь.

I

Нь дтгеняп. цн со намират -
1оптоаи, ирн това первокачсстнсинн 

ниалнн стоки р. разни овощни. Т-Ьз» 
пь Парц.къ отъ пресата, колита на хиицстръ-ярЬ <• , полк, конто ще и.магь добрината ла 
сЬдатедн Па.хдекъ Русоо, бнда застигната отъ «лиа 1
вагонетка, иа електрическия трачнай. г. Наддекъ 

Отъ София ни съобщаватъ. като за поло- 1’уссо получлхъ доста сериозна контузия но гъ|>-
жнтелно, чо Давеното Миввсгерство ще подаде дчгЬ. лицето в главата, Лекарите прI;ишеали клчести.и.1 11.1 стокитЬ.
оставка, преди да се свика камарата, а квя -.агь ( абсолютно спокойствие, но тТ. вЬрвалн, че -той ще
щель да натовари Пан ри кова да състави едно оздравее вь разгоннис иа Ь> дни.

На 15-п янналвй ирЬ.гь нощьта г. Валдекь 
1’у сго е пхалъ детка треска.

Полицията въ Парижъ. вед-едетояе 
•■нте случен вь работната борса, арестовала на 18 
чшпинй сутреяьта, едннъ анархисть, главен ь иод- 
стрекатель, който птблъ да бъде да юнъ яодъ скдъ 

| за врЬднлвикваняе кьхъ убийство. ЛресговаяягЬ 
Четемъ ВЪ в. .ИирЪ". Вь нонеделнпа-ъ 1 Ф.'та I® шца. тели да бъдагъ тъй сдщо дядеап 

сттрвньта, т. е. на 18 зото били изпратена отъ ! 11"Д'* еддъ. [радоиачалннка щел ь да нека екстер- 
Софвя дене ши както де чуждите телеграфни I вараянего яа чужденците, която съ взели участие 
агенции, тъй и до Негово Царско Нисочесгво ' 11 ь безредиците. Канарата иа депутатите приела 
Кмнзя, съ които се казвало, че вь станалите бюджета на военното чиннетерегво. 
избори правителството е добило повече огь 100 ! ~ Изправвтелнвя са.зь осъднлъ на затворъ
депх тати, сдедопзтелно, осигурено е гласуването | 01 ь 1") •ави 4 хЬсеца 10 душа отъ арсстованн- 
на договорите съ тю поповия монополъ. Пь вто|» тЬ орйзг арЬяе на чаинфестацпитб. 
нит. обаче г. Дансвъ получиль едва девета отъ ~ I рцдовачадвякьтъ предложил ь, да се ек-
Мангонь. въ която се казвало, чс сведенията му стерннратъ, 10 лушн отъ неяяряацягб чужденци, 
но сл. достоверни и че правителството нема бод- конто я.чало 5 души русей,
шинствс. Това е дядо поводъ да се разменнтъ Въ камарата на деиутагнте нь Парвжъ,
по неволно телеграми съ окржжниге управители, яниастра на външните рабош г-нь Делкасе, зая- 
съ председагслвз Ь на окржжннте еждилища и нядъ, чс Аигло-Япош коя дотоворъ, не яожалъ да 
съ некои отъ новоизбраните депутати. Па дру- нзяеин фраацузекага волягнка въ крайния Я!токъ, 
ш день министрите Даневъ и Сари-овъ зами- коню ахала за цВль както дотоворъ за поддържа- 
н па на Южна България, за да се срещпатъ [ наето ц-Ьлостьта на Китай. Правителството шело да ; 
дично съ избраните депутати и да имъ взематъ ! иазц фрапих л-ките иятсреси-

си Финансови взглядовс и да намерягь одва въз
можна с]>еда за рязрешеиио на Финансовата

и. „Новини*

1а тсяъ

тлт ь дин ени гь ни ще останат. Л" 
довити както оп. ц-ЬнигЬ тьп I

криза. (

I ш> качество 2 л. А-

7 I 11 л. |,II л. I

I П-ро „ 
II 1-то „ 
1У-то ,

чиновническо Министерство, котето да се нии КаФе.прелд. свиканата камара и да иска гласува що 
ва бюджета. Ако това во станело г. Гешеви ,ие 
състави кабипега, нодьржань оп. цблата ош- 

за да извади страната огь Финансовото

Iсг.ша-

. | 1-во качество I л.
I л.

зицвн, 
затруднение. Оризъ : ( и1"» I

Чисто
дървено масло:

|
! 1-во качество 1 л. I"" 

1 л.П-ро 1 Уг.

Згхаръ 1-во качество — I -
Дюгенягь ни се намира въ гр. 

улица „/Ке.тЬзарека*.
• 2: -

Съ почитание:
Османъ Беиировъ & А. Ха

- -
1—2

Отгов^ренъ редактори С. Иовчю 
Печатни .а ва Хр. Н. Войпикоиъ ИI «ч
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ДОБРГДШДЕЕЦЪ
ОРГАНЪ НА НАРОДНАТА ПАРТИЯ < -I <*а *1 ‘

Д08Г2Ч0Я охедц
ич^7 V-., ___ . ___ _______

Нсячко що о« втнаса до Нетни, 
се адресира до редввцаата му,

ДоЛрааъ, улана .Тотева*.

ТАКСИ ЗА 11УГ.ЛНКЛЩШ:
«а ни с/я нд I стр. . . , Ж) ет.

. .IV .
9а приставена обявления

;| «а III и IV стр. по 5ет, на V и VI по 
Л» IV» «т. на дуй»

ГОДШ11НШ1 ЛГ.ОПЛМЕ1ГП. .* 
на вестника с: й X, полугодишно .Т1 , л. | 

За т. гтранстао годишно 10 лсаа

Абониранас йе:г» предплата нЪиа 
да се у кажа на.

в» гр.

ИЗЛИЗА ЕДНАЖЬ ВЪ СЕДМИЦАТА. )!
I , . . 10 от.

Неплатени писна не се прпеиагь, 
ракописн не се нр.миатк Ецама брой (8 ет. Ецииъ Шр»Л 18 ет.* ^

4-.

Съ-тщаваме на
Бончо Ив. Опълчеиовъ
администраторъ на влетннка ни. Той 
товарени да еъонра абонамента п би 
на нови абонати.

I. I. абонатитл си. че ! ИГОДШТЪ СЕ АКЦИИ Които и *. йената ри нматъ за иро 
1 баш, ш> )обна, нлка нрл/Ктавнтъ манригво «а 

огь дружествата: Параходното 5. Гирданъ \ ребакцинта ни описанието и най-иоспьд-
I нита п цлна. ,

гр. Дзбрнчъ е !ОТЪ

е на-
. I 20, Гроздг 8 и Шуменското Търговско 1. 

Споразумение въ редакцията.
запис

3—3 ». Добрина, 10 Януарий 1002 г.
>

ОСОБЕНО ВАЖНОДА СЕ ПРОЧЕТЕ. В А Ж Н 0.I

ЗА ЛР0ИЗВ0Д. НА СИРЕНЕ И КАШКАВАЛЪ
ЗнотрЪбнвяйн) само наградената

ЕСТЕСТВЕНИ.* 2Ш ЕА ПРАХЪ 31 

2СДСШ1Е2Е
на Д-р-ь 11 ЛУ МЕНТА ЛЪ

Въ шпиачницата ми пристигнаха разни | 
н много отбрани платове огь Български и 
иностранни фабрики, за чъжеки и детски 
др*хп. Направа солидна и превъзходна, която 

надмопава готовите европейски 
хр*хп, и главпо ио качеството си стоять на- I 
правените отъ мень дрехи 10 иътн по-горе к<’ягп ® май-хкгеенкчяото, ияИ-чистото ■ ианос-

ното срЬдство зя приго10вл1ьлнии на 
сирене и кашкавал*

Въ склада ми пристигнаха доброкачес
твени стоки: оцетъ, дървено масло, и чисп, 
гръцки сапуни, които продавамъ съ цени 

! умерени. Умолявамъ II. II Г. Г. да иоевтятъ 
| склада ма и си куиятъ отъ гореказаните ми 
| стоки, които следь това ше остаиатъ благо

дарни.

нъ всичко

;
• тъ ония па евреите.—Намиратъ се също и 
готови дрехи отъ сушите материи.

ЦЪии намалени до неимовериость. Иро- Ешнъ 
чие, умоляватъ се нуждающите г. г. отъ горни 1 
хрехи. да заповедатъ въ дюгепятъ ми преди I 
ха куиятъ готовп-еврейскп, и се ув*рятъ въ Годеиъ усп*хъ 
петинностьта на горньото.

Дюгенятъ ми се намира до дружеството 
.Гирданъ“.

За доброто имъ качество гарангирамъ. 
гр. Добрнчь, 9 Мартъ 1902 г.

Съ иочитание:
Гвврги Т. Кудековъ

(Оцетаръ е||«шу хотел „Зор»")

■

кмограмъ отъ тъзи мин ,ш Д/л Плу- 
менгплъ, е лостятъченъ за нодомрванно на 

100,(МЮ литра млТ.ко

въ всички страни ив упо
треблението му.

Безбройни олагодаритвяни свидбтелстча ЛИХВАТА И ЗАКОНИТЕ ПРОТИВЪ НЕЯ.
ЗабЪлЪжеге добрЬ името : Възнаграждението що се дава за наетия 

каинталъ наричан, .пива. Лихвата е позната 
и отъ старите народи, обаче при всичкото 0 

I Достаичокъ на всички държа ши, . бразнппи н съществувание, та се е осъждала 
частни «нш нъ Романи и други европейски рала и отъ закопа. Нейната закоииость е при- 

авн, съ този препарата. , зната ,.аЯо въ иоиитЬ Вр**еиа. Гърците, евре-
За всички спт.дЪнип и др. отна<-айте со къмъ един- ите, рнмлинпте и средните векове 

ствсишъ депозита,1П за цЬла Българин

г. Добричь, 0 Мартъ 1902 г.

Съ иочитание:

ВАСИЛЪ И. РАДУШЕВЪ

Д-р-ь Блументалч»1 -3

П ОТЪ Мо-

Дава се лодъ наемъ съ ОСЪЖ-I дали лихвата наравно съ кражбата и убий- 
Д-Г. Гаичевъ & Синове-Варна ',т,,"то> -Лихвата, казва Аристотелъ е монета,

която ражда друга монета; а отъ всичките пе
чалби тази е пай-иротивпага па природата*. 
Въ Римъ крадеца се е задължавали да по
върне двойно откраднатото, а лихваря четвор
но. Те съ казвали:

5—12хна къща огь 3 стаи, една кухия, днЬ ан- I 
рота и отделно помещение за дърва 
юкъщипии. находища се въ III участъкь ул. 
.Любенова*.

и Др.
ВАЖНО ЗА СКОТОВЪДЦИТЕ

Нъ склада иа Американското Търг. 
За сиоразунение до Иванъ Нп. Славковъ. Дружество нахобнщг, <т въ >р. Добрнчь бо 

1 3 хотели „Нора “ иристиша лгькъ нротпвь кра-

I
„парите не раждатъ 

пари“. У евреите лихвата се е позволявала 
I сиречо всекиго отъ друга народиость,1^11 но пи-стата по оп /ь и п  рошим мткпнпь и

крастата на едрия рогатъ ^обнтъкъ. Всички К01" .МИ Я П03Во‘тяв‘,Л’1 иа ‘‘вреи отъ ецреи.
Въ стария заветъ на много местаА ;.ЛА.АМАА* А : ступани на овце и други добишт.къ три,беи

* * * “ ,)а

се е
порицавала лихвата. Запрещението на лихва 
та въ средните векове е почивала на съ
щите старозанетнн учения и опя 
те. Тома Аквипскн счита

си имишъ но едла. кушин и ири иърв<> 
месечно домашно V < ионвявпние 6о.чьсшьпга да употр/ьбнтъ ирн- 
списание. Година ’отвенин .иъкъ, чршъ който ще мшатъ да си
V. Редакто]>и А. 1 мпалятъ стадата отъ зарази те. шата бо- 

.. II. и П. С. Кършовскп. Годишна цена честъ —крастата 
*. 2«/2 лева за България а 3 лева за ^
: странство. Абоциранието става само ^ |
‘ въ предплата и нанраво въ редаи- 

/. цията въ г. Довечъ.

-5*

; ВЪЛГАГКА па гърци- 
само труда за един- 

ственъ законенъ източникъ на богатството и 
дохода. I ази теория е харесвала доста на 
феодалите, които съ живея ли съ11 — 12

чужди пари. 
Осъжханнята, що съ давали старите вър

ху лихвата съ биле съждеиея правдоподобни 
и до нейде основателни. Тогава капиталите

Редакцията на вн>стннкятъ ни, 
да се. сниббн съ е,)на малка 
шика и съ всичкиппь и иринадлнежности, съ 

\ която да може >)а си йената клетника.

• рл ни 
печатна ма-% I

съ се вземали не за възпроизвеждане на бо
гатства и натруивание капитали, като опдо-
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дотворпт»‘лп на труда, а сало :<а обикновен- продажбата е за минута сало 33"/,). Тьргов- | «а това, че хората наелателп си ммглягь, ч- 
нп нужди—потреблението. Г> едните съ ги изе- цнтЬ купувагь често и стока е» жЬсечеиъ тя не ложе и не требва да бъде по-мале 
лаля, аа да жявеятъ в така наети, те не са кредита 20% по-вече огь цените въ брой. оть законната н не се рАшматъ да угоиа 
ложе ли да се иовгриатъ. Патриция и феодали Землед^леца взела храна .«а сЬле за 0 л4- ; рять за но низки. Закот, които огражк 
е иребЬгшиъ къмъ каинтила, за да се боря сеца съ 50"/ 
гь противника си, плп за поддържан не вбл4- вать. 
съка на доиа ся*. Работата се е презирала. не ги нанменоватъ ляхварство, ако и да са ! на лихвата, защото ще предизвика оттегля 
.Всичката наука на едиги» стуиаяг, казва по-голЬмп, тк назовавате сало лнхварстао | нето парите оть тържището. Безъ закон 
Аристотел, се свежда къле умението да се | процентите на парите. лихвата се уговаря па лице и наричиь ■■
ползува оть роба си*. Природата създава ед ; Често има случаи иь живота, гдето въ \ пршмтап инно. Лихвата оставена свободи 
ни хорц за свобода, други :а робство. Не ; лЬколко нрЬдчриитнз ложе да се сиечели въ капиталите ще се иоявять изобилно, нрЪдлл 
малко е ио криво мнението за труда оть оно- 1 малко време '■()%. Това противно ли е на I гини въ пазара и но силата на ир1>длагинег 

на гърците: „физическия труди, казва Ксе- 1 морала ? Друго въ време на парична криза, и търсенето, конкуренциита ще продяктуи 
нофонть. безчести гркжхаияна, обезобразява | кдкто е днесь по паси цените на стоките, лихвата, и, предизвика снаданпето й.

ЗаконитЬ иротивъ лихвата съ осъден 
обществени работи, 1 ми те сиадагъ до иеимоверность. ВложителиI: ( оть науката, като вредитеинп за салата лик 

пито за приказки съ приятели? Нлатонь е ) на царят!; си въ банки, или други крЪдигни ва, за тези, които създадени да покровитеI 
билъ не по-малко строгь, тоД допълни каза- учреждения гп изтеглитъ и ги влагать вь ствувагь, за търговията и зелледЬлиего. II 
лото на другите съ това, че хората на труда.... 'стоки, яли недвижими имоти, като знаить. че всекъде изъ Кирона съ уничтожнни, и у па-
апробва да бъдъть лишена оть политическо ! следъ кризата, като се нооредътъ работят!; и требва да се уянчтожатъ, ако искаме да В1
право*. Такива като съ биле къзрениита на ц!;нигЬ—иолигпятъ, ще снечелягг. по-вече пп. дигнелъ и подобрилъ зелледелпето, еснафа

лихвите. Не е ли по-изгодно, да се плаща вь търговията у насъ. Намъ ни требаатг кан.:

а това законите на ирЬслЬд- ! лп.гвата е закон», що нарушава ираното «• 
Високите проценти въ такива случаи : собстиеноСтл. Закона не требва да огранича

О 1

ва

гЬлото му. Той не му остави свободно време ; както на разм1;пнемнте. тьй ч на недвнжн- |
пито за занимаканне съ

старите върху труда, занятията и търговия- ■
та. ирн сж1це,ствуви11иец» на робството в катосъ такива случаи по-висока лихва —12%. илЪ- м тали. Ограиачителностьта на закона въвеж; 
имали още н лъжливото мнение, върху есгес• да се продавать стокитЬ и ир. съ нанолоип- 1 лъжата, излялата и клЬткопрЬсткнлението, н 
твого на каииталитЬ. пи съ могли да дойдатъ [на цена? А иъкь известно е, че въ такива кваря нравнтЬ, деморализира обществото, ир1 
до съвременното маЬнне, ползувано оть ка- ; врЬмена лихвата се качи .,о лиаеа на нари, дизвиква нарушение договорите и нр. н н| 
питалите и пралиранче законноешкта на както се цоднга и шконтото за спазнание на- За намаление лихвата ще сиолучнмъ изъ Д|>у 
.нивата. Въ сегашно време само съ каната- [ рит*. Иякакъвь закоиь не може преобрази гп пъти: ката благоприятстваме за учрЬд, 
литЬ се добиватъ осьнършецстиу ваните оръ- работите въ такива временен». напие кредитни учреждения, бърза процедуц
дни и инструментите въ ироизводстоото, сало Следъ Руско-Турската война при масо- строги съдии, назначили охранители и нокр|
благодарение гЬмъ, труда бива нолзотворенъ | вето пзселвапке па турцитЬ, които продаваха вители на наетите каиитали, приучване» (1 
и печалбите големи и следователно законно | зелите си почти безъ стойности, поради скъ- ществото на честносгь и пазени» задължени. 
е да се възнаградят!.. Това Л"Ж<* лесно да се , иостьти па парите, глупости ли бедасевза- та. Кго какъ мислими най ще се постни 
обясни. Зеиледелеца има земя въ ншш 1«И» маги нари съ високи лихви, кегато следи го- ; всичко това, а не както мнелятъ други с 
хектол. н въпъ огь нея само ндинъ чифгь дина врече цените илъ се удвояваха? разни ограничения,
волове. Като немя волове яа цЬдъ нлугь, той Ако горните ни примери и обяснения съ
се ирпсъедннини при ония ни съгйдовите си достатъчни да нн осветлятъ по предмета, то 
и му се иада да изорава само 5 хекг. земя не ще бъде зле да кажеми нещо и за са-
огь цроизведеннето на която годишно печели мия капитали, като покажемъ иай-главпата Руския в. ..Куриеръ“, който се издава ,
200 лева. Той си нрави сметката, като заи- причина, що прави у насъ лихвата висока. Москва, дява сдЪдующат* оцЬвка на станали 
ма 2000 лева, за които плаща годишно 200 [ Капитала взаемане е шицо друго, освенъ па- У иас;Ъ «зборв. въ уводната си сгагня огь 
лева. 10% лихва. Съ тпя пари той могъль | трупанъ тртдъ, нлодь на дълги години, на цЙБ0Й се (.мяквяшг., „в изборите
би сп купи всичкия иеобходимъ добитъкь, съ когото за натрупването н спазването му сту- нв|,„ДИОго събрание ще се свършать въ пол 
който би изораль 50 хект. ниви и печели го- . паннна е изнитвалъ хал иди лишения. Той мо- , |1а оная шргяя. която ги аромвожда — въ сл 
дишно 200П лева. Кое е сега тукъ. що даде жеше да го употреби въ търговия, земя нн- чая на щивов*стката, яа иоято едянъ отъ с 
печалбата 2000 л.\ 'Греда ли? Труда пеели ' дусгрия н ир, които все ще м\ дадъхь до- д«тели1Т. — Д-ръ Дансвъ е мянистръ-иръдсТи 
същия, както при едпиъ чифгь волове? Кани- ходъ. Но нему се представя съ ирЬдложеппе „а.. . требва да пораа.. хората,
тала е що донесе печалбата като оплодотво- чонЬкъ способеиъ за работа па когото въ ръ- С1> ,иЛожеяяото на работите въ Бг
рп труда. Да вземечъ обратень нрнмерь: зем- нЬт!; мт влезалъ, би направиль чудесии. Не гаряз II. яковнегите някога ве съ се иодзувл 
леделецъ има 5 волове, илугъ жетварка п др. е ля твърде големи услуга отъ страна на ек о ;..б-н «а и шудяриосп, въ страната, н п
оръдия за занятието, но нема земя, главини кредитора къмъ длъжника, като л\ даиа тона иаб'ча оприятните обогоягедства, както бе ■* • 1Г . . ... нядагз |м щна, те не можаха да добиятъ по-в«източинъ-ь на богатството н наемва чужда. Шо му липсва и не треоиа ля да оъде до- (( Н() _4) де11утят1|. д сога, косато избор»
Той изорава годишно 50 хектара п плаща за стагъчно наградени? Лихвата може он да оъ- св ,»даГъ оть цанковнета, техното чи-
наемъ на техъ 500 лева годишно. Обаче де доста висока, но кое е що я нрави ? — щвндн1..к». порасна до 98 душ* (спородь те: 
вместо да наемва. той си ирави анъкъ смет
ката. Отава при банкера и взема съ лихва 
1500 лева съ които купува 50 хектари ниви 
п конто въ 5 години изплаща. Като иаема-

РУСКИЯ ПЕЧАТЪ ПО НАШИТ* РАБОТИ.

V. М.

КОИТО

риска. Липсването на евгурвоетьта за кани- срамдть м.ч ирмиседотмто б. р.), тъй що го ц; 
тала ио оцЬпяванпето лт. ако би паднали въ ковиегигь самя съставляватъ въ народното <

. ,.... .......... бц1нч» «. 1по болшинство, макаръ и нвчтожЛОШИ ръце, което у насъ е обикновено явло- ............. обжче не ,ьогв4,г,г‘уаа сь вмоя
ние. кара кредитора да поиска сметката на 

ше земя плащаш»* 500 леча иаемъ, и като този ризки едно вгоро възнаграждение. Огь 
зае пари и н откупи, даваш»» лнхнд само 200 ‘десетина длъжници у насъ, два чина ще се 
лена п следи 5-техъ години, като и изяла- укажатъ несъстоятелни да се нанлатятъ и ако 
тя, имаше вече собственость и ниви за ?!0(»0 вложеппя каппталъ въ 10-тЬхъ лица е 10.000 
леиа, тъй като цената на земята би се удвои
ла и се отърва огь неудобството, вг Ька I >- 
дина да се местп отъ село на село. Ннг.ом-
но се вижда, какъ посредством ь капиталите обаче отъ капитала съ отпшле 
се добива единъ новъ доходи, който ие щЬ- такьвъ случай па тия 2000 лева средния илъ ; 
ше да се аии, ако капитала п т/п/ла ожга рискъ не требва ли да бъде предвидени въ

лихвата ? 1Д** добавяяъ. че колкото работата

на н|ртиига въ сгрянага, и за да поду 
)|е«у 11 атв нянкиявсгкатя партия, която 

на .ич I нр (гресивно-зиберална, е требвало 
ннчп|ин' до гаквва мкркп, за да ноядвяе на 
•«<бяраг<мптк, какваго даже стамбодоввсп 
Рачо Негровъ не счягаше за възможво да у)
ТрЪиИ.

П|1|

лена, 2000 лева съ у двамата, конто сигуръ 
щ- пропаднатъ. Максимума па лихвата по за
кона* щЬше да е ца

И - к-и.ю достнгиз Давевого мпивегереп 
10,000 Лева 1200 Л-, Ачо взеи-чь вь внинання, че българските п:

2 000 л. Въ тип, щомь нз съ на вдасгь, всЪкога минав 
въ редов** гЪ на опозицията, тркбва да дои; 
немь. че Дигзвого ираввтелегво що развод: 

! съ бодшян »п»о само отъ одинъ гласъ, т. е.
, таь- ьво болшинство, при кое го правятелството

Ако въ старите времена отричаха пол- е по-производителна и произведенията й се ; може да бьднува аа иръварванието договора
/а.къ 1 аянч*. С ■!> омжтелио нравигодството ;це б.

като я иризиаватъ. ограничаватъ процентите, ишто законишп. се наял -наш?., както е у ТЕдР«стТеи?атГмртиГ^1^6
У насъ закона е призналъ 10 процеп- нфл .\а рчмплнтъ диюворипь, г^ьпю заопл- м' - д;, д,г,. изе*СГЯа трайяосгь на вабин

товия заемъ п е определени максимума 12% женннта <•< не аочнтпп. тамъ не с.ъщсстнува „ >{ >|> -<н:иа нартив, която се ръководи оть 
за уговорената лихва и всека но-висока ЛПХ 11 к/елшна и лн.гвнпь г,к висока. ш»вь. II > гая цяргия никога нЬма да влезе
ва иогъ името па пиватугво. Да видими Ако Г-нъ Теодоровъ каза една истина за дър- «ььиь съ ц-. гагЪ, които не се посвениха 
справедливо, логично и научно ли е закона живите, че новите задължения но заемите - ^ положеяявго на д„вяж в са
да ограничава лихвата. 11а пазаря се прода- | пмъ се основаватъ отъ последните зделки, нзД(>рЯгЬ Н1., г.ъде също тъй разклатено, ш 
ва единъ коиь за 150 л.. който ио текущата толкова това е ио-големо за честните лица. | вЬ|ЦН и „(,т.дк разтурянето иа камарата, 
цена иего д**нь струваше 200 лева. Тукъ Закопа не бива да определя още лихвата п ! Ио работата още по-вече се у слоящ

отлични елине. оТТ. Оруш.

зата на каипталате—лихвата; то сега иькъ търсятъ, толкова е по-голела и лихвата.

■
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11<>то Даяенъ но може хд се обдкгяе твърдо 
нривързаностьта вя ояан лчца, коя го се чие- 

-ъ въ неговата лартвя. Квто се язмкнигъ об- 
ттелстввта, тая лят ще прМло кать усзугя- 
сII вя окая пяргвя, която ще поело властите, 

ако книзъ Фердяиаадъ вовяка на власть ко
пия на народната нартвя Гешовь, може да 
,луча, щ. го мп пяна отъ тел, която сега се 
л.ггь о*лдла.1Н) яъ редовегк на ианковистя- 

да иркдложатъ услугнтк ся и на новото мя- 
геротмо. Всячко това нв кара да нрВдчода- 

че ако Данови ся даде оставката, книги 
рзяяангь що бъде принудени да се обърне 
и. Гошови, едно, аащого гой се явява като 
ягоди на най-вднягелната пжргяя. а друго, 
1>го Гешллъ ще намкрн между лспугагягЬ 
щугятк партии по-голкма гоговносги да цед
ка гь него, огкедкото Даневото министерство1.

като са ся каплатяди абояаяеята, енравехляяо не- I 17-* м. м. отъ вето еедо ннкорноре гдя.уаалс 
го.туватъ ли вср-Ъ п>вяото яу нодучяввяве. Н+.кад1; 200 избирателя ва дветата не нередната партвя. 
■■а случа!, гдЬто п< 2—3 броя шзъ вклнъжъ се ! НяЛ не моженъ отъ да не иохяядямъ Сяраджамцв 
връчвани на абонати гЬ яя, т. е. едивъ нать яа I 
Яксецъ.

ва гъшата тнърдость, как го отъ да ве похва
ли мъ ат-гънката ва на г. Г. Лечевъ, за гд1гто 

Събрани*. II» инкцватнвата ва я-Ьколко тър- като до сегашенъ дяберадъ е дкйствувалъ ог- 
говцн п еснафи въ градътъ ки. на 4 тото вечерита краго н честно аа диетата ва народната партаа, 
се състоя (мно събрание, отъ по-вядяягЬ яя съ- кято и зяяяяоалъ яа всеуслишаияе, чо местото 
грах дани -гърг овца а еснафи, която обкяслюваля на всички земдедкдци е въ редовстк на яарод- 
каско повкденяе трТ.бва да лържятъ по предстоя- иата нартня, която е доказала на дкдо, че по
щят т, гр. общ. набора въ градът» яя, която ще държа в ще подържа земледклеягк. 
пяа да стаяатъ яа 17 тото. Гпоркдъ яолохвтел- Ласквндчсто въ броя сн отъ 27-й мнналнй,
нитГ. яя свЬделни, -.-ъбраншягк си, избрала едни печата едно оОлнушив „че г-нъ А. 1'уневъ, ирЧдъ 
десето-членна кояаисня. която ла првготвя до 10 г. Г. Д-ръ Йорданова, А. Муцева, Д. Атанасова 
тото окончателна листа, въ която ла влязагь двца: в Сг. .(явчнеяа бяль заявалъ нрьдя нзборнгк, 
честни я яеоиятяеии, за нъ бкдхщян общ. съв1>тъ, че, ако народниците не спечелила нзборятЪ. 
а главно ла се не гл Ь штъ лицата, къяъ коя по- били готовъ да бров 1000 лева*... 
лятячеека партия ярина икжатъ гЬ. Няй не яо- И нвЙ настояваме м канимъ да се ненъдве

| хеяъ отъ да се верадвазе ва това търговско-сс- точа обзалагаяне, ако е имало доиобао, в отъ 
\ яафеко иробуждаяве, в ла иожелаекъ пълни спо- друга страна сме м упълномощена оги г-нъ 
I лука въ пркдирнетятЬ пзъ козбнницяи. Доста со Гунев», да поканнмъ иравонмеюадягк на това 
| яяелвгь ний лаганенявята яа разяв бездБлняця- обзалаганяо, да ся явя ги съ двямд евмдкгила 
| службогонци п врЬяе е съзиателнвгк избирателя нркдь него за да получагь 1000-га леша, която 

Избрания на 17 и. и. за яародеиъ ир1и- ла ставатъ, като едяяъ в побЬдятъ тня. конто съ по всЬка вкронгносг:, се потребни, н, яигекарскя 
внтедь, като стаябодяетъ, въ околията яя г-нъ своятЬ вникни нЬрваняи въ татарско болшяиетво полвчкп дя се лосрЪщад-ъ съ гкхъ. илн взая.мно- 
,ц Лбагжяскъ, въ едвнь разговоръ съ нашия 1Ч’ саяооблащяватъ. При това напожвюваяе на еъ- обрати похарчени гь по изборягк паря да се 
„пагь г-яъ Д.’ Н. Джендовъ е декларирали, че: граждаянтЬ ся. че граг. касса ллъжя пя българ. връщан,...
м .14 глтЛп, ни то/швв, ни шюфчкгч, п кити 1 търг. банка око 100 кал. лева, улици разнебитени, Ако въ растонвио на 3 дена отъ днесъ
,,крне камчрнтч, ще йл.')е иропип мончиолч | но <•( недостатъчна—ие чиста, огь кояго вейка го- заинтересувани гк, но се яанаатъ нркдь г-нъ 

иютюнн, пчелни а. .ц>ц«ц>н са Тшч/нъ Гиш. I »«ия се разболяватъ доста гражданя отъ болЬсгьта I Гумена съ нужднатк доказателства усгановля- 
I взияазе актъ отъ дуянгЬ яа г-нъ Аоаджяевя „твфусъ“ н като така 6,ъ ишпн сънЬгь трЬбва да ющи обзалагай вето, осакнъ, че псЪкн съвкстеиъ 
швявиже на зссуслашаяяе, че първа аяй ще ву блпе такъвъ. щото да наяЬря яеточяяци я по- челонккъ тръбна да счита за клеяЪгннцн инци- 

лЬскаяе, ако устои яа дадената сп деклара- иРаа1 в,‘ичко- заввсящо отъ него. I аторягк па наокнилчето, но и всккъ другъ
, като съ Тосуия не гласуват» за иозерняя тю- „Ано те ритнатъ съ богушъ нЪна нищо, : гражданинь що яма право да ги заплюе, «а
,-нъ яонояодъ. н0 ДЛ т,‘ рнтиатъ съ сьдранъ царвулъ о обидно*, какаото ел. тЬ само достойни...........

Прочее бжджщето ще ни укаже, какво трЬбва тяя поговорка ин доди на ума, косато случайно А’ угороя. Ако бе спечодида народната пдр-
лислаяъ зя устонванне, яли яеустоявавае, на ни попадна на ржка и прочетохме яздавпемото тия, кой щеше да даде г-ну Гуневу 1000-га 

п етнения обьщаияя. се въ Добрнчъ пмскви.«чя. 11 чуднотс е че, иас- дева? нзн снорЪдъ „яасквялчетч* кого ндЪха да
Иросчануничи мллдоилвалмо .1/1038 квмлчето взело ля пя чете лекции, какво да ни- | заилюягь, защото ирн обзадагяняето, обьзагелно

за още по - проедавугяя яла дояде дл- шимъ, какво разбирали селяннгЬ и какво не ... ; яма двЪ страня. Ще чакане резултата м за ел
ки Добрачскн-крънишики литингъ, е язеро- игь нещастно докторче, съ шангавското въсни- ! мото и за другото, па може, би да се иовървемъ 
за разгр-Ьждаяае отъ Варнен. кн Окр. Сждъ тайно ще ьажемъ ний. аедж нЪгцо свЪсгно но I но тон въпроси в др. нллъ.

1-й тог«. Няй канячъ тогавааиягй я' сегаа- може се очаква. То пише, че мЪрвдо кодеин гь I Не е пристойно. Па събранието, за което 
вдъхноватедн на в. „Свободеяъ грах щвняъ*, ' ня вЪсчника нн и... грн — биде пълни еъ оби- ' на др. мЪсто говорими, но поводъ ирЪдсгоящвтЪ

«аяж не с* свободна да яеиратитъ свонгк ра- влеиня, двЪ — съ реклами, а останали гЪ съ град. общ. нзборя, един и отъ най жаркмть внн-
мЪетнп. уводи» статия н имало три — съ инио- цнагорн м круиенъ търговецъ не благоаолнлъ
странни телеграми. „Въ мЪстнггк сп визирали | да се явн, защо го .
ня нЪкоп личност мусгакитЪ , (горко скубомо- ! излиза на лице. Съобщаваме ва негова милости, 

Скщо иокаявахе наюдящигЬ въ гр. Вариа сгаче, отъ кждъ милости вече прося!...) въобще 1 че е нръме вече да яздЪзо оги това ся пасвано
дшаа депутата г. г. Танкова, II. Тайаовъ, Ха- < писаною му е само една гмрядъ лостонняе за 1 положение, или, ако не, то поне да не одежда
мадамта, Чучараова а теаъ иодобня, коато во- 1 стопява му. 1 стари кметове в въехвалява довигЬ.
а закова за ааоастаята на 2д ямуаряй 19(.Ю ! Отъ всвчкнтЪ му брашолевянве, ний само Кражба на едро. Отъ село Касжплвй нн
чрклъ който станаха прачяяа да се освободя еляо можахме да разберемь, и то е, че: авявагъ, че овчари на Ихи Османовъ откарали 

затвора Арсеневъ за ирЬдегжилеияята, нззър- 1 пчеквндчето се мжче но одннь подьлъ и без- I иЪлого стадо яа господаря сн, съсгонще се отъ 
■м отъ вето ио него латингъ, а сетне да аскла честенъ начини дк нс.Ъля раздори помЪжлу во- 1 1НО овиЪ. Аетш бнле нужднвтЪ мЪркн за зала- 

,:Ш невинни зеяле гЬлцв въ Дуранъ-Кулаки, еннитЪ от и олна с граня, а оги друга съ граж- ниннето на крадеца съ стадото н може бв ще
да ндатъ н тЬ да чуягь въ сд.да, какво ек ДанигЬ. II дкйегвигелно, кадк п какъ разбира се залувятъ, ако но е преминаль границата съ
вувалм съ партизанагЬ яяъ, та завъ бкдкще, } .шаитаявното вуспя гапме“, илн „злия гений* овикгЬ.

брагь нхъ да сторя прЬстквлеаии, да ие ия чаеяяилчпт.-», че вПсгнпкътъ нн „сг«»/«»нлч л« 1 По Кьостикчилерското убийство, слушаме,
рдкд, ако случайно иопиднатъ и Вкакъ въ компрометщих чрннтелггвото м/ьжл;/ нпючпчь че г нъ Сл,д. СлЪ доиагели били ви дири гЪ на 

,|1ги, члнисгиа въ дВла гдбто кракче^ието 4»‘*>'1чкн н ноянпитп,* ?! Ний зли «и ни ме че по- убийци гЪ, които още. сддцята нощи биле иркм -
||абота, а ве разивтЬ партизаяи-деиугатя да •*0<5н^ 0%'ИО не сме писали въ пИстникътъ сн и нали границата. ТоЙ е .;вартропали дка вечер»
Анагь нетннскягЬ флаиграяглх ирБсткиияцв, вято тв||а "•‘"чко осавяме зя емКгк* па вдъх- оь пограничното село Чл<»уги-киий, отъ кадкго 

«то ся действия гя насързчнха да зършатъ ионнтеавт* на гол-Кмня вВетннкъ... 1Ц > са касае 1 по телеграфа е разузнали за убяйцмгЪ, за ири- 
,1-гол'Бян прЬсткилеаия . . . въпроса за щ6ис«рчегч* пагь «** «ма чс/ькош въ ) елкзванве на конто внало командировани ви

|Мнмогоиа огь абонатагк ин изь селата ва ,,асл"*лчв"ш' 3:1 1чи'ь','‘ еижеленне, нЬма Гумамни наши пол. стражари, конто казвагъ ги
х|!га ни, как го и оная отъ балчокската, се ,,ИГЯГМИ дя ГИ ч,'т'гь' зя,цп « »о еьдържанве бнлн вече залувнлн.
,:1атъ, че общянеКкП куриери, не ичъ врЬда- ! " *п''**п' «!»•«“"» «а вкегнивъ. Ио въпроса ,
|Я.а врБяе вЬггинкьть ни, като нЬКоау и ив ЗЯ ',ЛвВЛеН,,ята *" " КН,,Л,,<!Г" ба изиаАилол,! !*>“»» ^У13-
I -е го пркдавадя. Не зиийхе каква цЬль се и*3“аитет® "у,:тяв.'ло вмЬсг0 нсго об;"
I ь това, отъ общпискагк пощенски игеига- 
• ка писари ; тЬ ие зиаять, вижда се, че се !
I з оиова, което не гасяЬй, а вапротивъ, пра- | 

у{| > црциигствие за неразиросграииваинего ва I 
I па вЬсгиакътъ на, възбужда още ио-юзЬхъ 

тв ъ на чнтателпгк ви-абоиатя. Още повече се 
пI защо става това ирасдБдваине иа вЬегии • 
в! и, когато вия всБкога иркдварятедио сн 1иа 
|у| ющеисквть дакси я като така годБао прк- 
д! ше вършагъ всичка държавни, или общински 
!• К "ли, който съвЬстио не см исиъляивагъ дльж-
Го| I.

МВСТНИ

(.

ори въ зялата аа Окр. С&дъ н нагдкдно раз- 
гъ, какво якщо е Добрачеко яладондеалия- защого ... ве искалъ да• •

I

Отъ ибиолко дена, взи градътъ нв цнр- 
назваченаи туко що ирклъ 

днпу,лггкнгк избори зя овол. началпикъ г-нъ 
вдения, защото за обивленяи е предначарганиего Добри Добрнловъ, бали уволнени, или щклъ бялъ 
му в ирограм.тта му но само н само да има кой да бл.дз узолиенъ. Нашя■ г. евкденнн 
да му дава подобни

■

ДО КОЛКО го
. Ний нкн-ога всичкия со нростиратъ, казвагъ чо тия слухове еж пре- 

му мятеряндъ за кориозъ ще номкетимъ въ една дязборнн маниери, на хората, коиго мнелятъ, не
съ народното довкоде да вдкзаги въ кметството, 
близского бл.дл.ще ще пекар» на.ние в-ячко.

само колона.
На края. съжелявпмо, че, ако н по нркдпз- 

вякателство, влизаме яа ш.рвъ н ноелкденъ ижть 
въ нолемпк.4 ст, хора, които въ млади години 
се събирали кжгметь иаъ тонлитк ... ., но като 
изпм.тхме нркдъ видъ, че лудия що изяде и два 
зелника, п че по е лудъ тоя, кой го му гн дава, 
рт.кохме да му нооттовориме за сега си толкосъ,

|

Обща хроника.|

а|Гий зиайве, че яачаляякя яа стаяцяяга но Ка'° Г° КЯИ,1,Ъ дя Лл:‘п,в‘и,т в >д« ^ благ"-1* „ Г нъ Ив ЕвСТ Гв 83
б^еяяову, ще вч пояска ядената ^иа абоиа Г"?ФрадоггомлГ" [тботз. в за "ь Вявяа^е своя частна

- ; ваняе реаозтяга па нзборнгк, имало разни игря състоящи се огь г. г. Д-ръ Пегръ Алексанлровъ,

й-1з тукъ я гь Ьал я й '• гелмтк на зткои.ч >а уловя мечкятк я тЪхивтТ, еляяъ мемоардумъ, огносяии. т до полятяческнтк
*'Ж1иЪ дц внуш 4 Гк’ 11 ,И| Г ** ^К0Л* | раз нрава че за ухото и се пркдадътъ яв еждъ прана на Добруджанското население да бжджгь
кЖоГтои шм аТ, Ьи*- Г° св с-1**ка, да се аа ирнлялно накашмис. яащото е нзвЪстио, че въ капия съ оная из рочаискятк гражданя, нри-

I аа общ. ^ияГ‘"Гвае и08е ’11* «А*, отъ |-Бъпария е забравено да се рааигрянагь мечка, егигназв на 24 м м. въ Ьукурещь в се нркд-
НМ, и1Ь С<!.Л14ГА' 33 Редовното | иаваръ а да еж вмили гк челонкчески образа.. • ставала ирклъ г-на Ауредяана, хонто търже-

■ стикът» яа аоояатятъ и, която : Сжщо ям съобщаватъ, че въ яаборигк нв сгоеямо ойкщзлъ, че ще даде венчкв нуждая

1В» ковут'> се СД Идва, Че почги иичивннаш^ 
Ь I 'нчниинч ни въ

!
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ВАЖНОВъ Цвтина. ио случай предава,шсто акре-уснлия за да се уравня гь политическите нрава 
■а добруджанското население, как го е онова на ■ дитивни,е писма на сръбския нълномотенъ м-ръ

нодиолковниъ Насича, кнпзъ Никола, държялъ 
Делегатите останали много доволни оть I едиа рЬчь вь която казалъ; че взаимнага любов!, 

обещанията ни г-нъ Аурелнаня, и се прелета- между двете имь династии е бяла н..н д,брата 
вили ■ на председателя на сената г на Кшчнип 
Синеоко, на конто • .ъщото било обЬщано

Вь дюгеиятъ ни се нампратъвъпросна 1’омании.
ентеаи, при тона пьрнокачестнепни к-

»ранния за трай,.ос..та на добрите отношения НШ,ЛНИ СТОКИ " Раз,,И 0В01,<"Л- Т+‘;,П 1 
I между двете братски страни. Техните взаимни йода, които щс имагь добрината да щ 

'ГЬ слЬлъ това бдЬ.-каво ирисмание в обе- усилия преследвали общата ц!■ зь па бл.чтодси- 
щание, ис намерили ля нуждно да со прелета- стввето и напредъка па т Ьхнни и сръбски м.чрьдь. донодин, 
вян* преси 1’умаиския Кралъ, а се завърнали И Гръцкото правителство забраняло нл-
радостнн ио местата си... насниието на оръжия и на мунпини ирезь ту(Н

До колко обТ>щанинта на високите румайски ската граница, за да иротпводействува на всеко 
съновници ще се исньлимтъ, бъдъшето що ии оннтиание за агитации въ Македония ? ! 
покаже, обаче нин мнелнмъ, че нашите бра тип Случаи ОТЪ холера. Па 21 Февруарий въ
и тон нъть ще си останат,. залъгани. Медина (Турция) е имало 74 случаи отъ холера,

ОТСТЪПКИ. Парижки ,е банки ла да замаски- 0тъ 7 до 22 същи и имало в ъ Мека 1Г» случаи, 
рап. очите на наивните бълтаре за по-лесно Санитарния сьиЪгь въ Дарпградъ е ималъ на ОрИЗЪ: 
прокарвани» договоригТ. за монопола на тютюна, 23 мянаднй, язаълрТ.дно заседание н взелъ нуж- ! 
направили нТ>ко„ малки отстъпки, особено вт. дцшгЬ мерки за да се шбегне разпространението 
годините! Съ това тЬ мпелятъ че нравя гь уле
снение и „екакио ся добро на България, а цЬльга |
о да о онлетагь въ мрЬжата ен. да имь стъпи | Отъ Петербургъ съобщавате, чо Царя нз- 
кряка въ България та отъ нсслТ. тя о лесна, иратилъ «лнгедъ адютайга генерал-ь иболенскп 
Ако ночнемъ да шаиаМ», да сс бунтуваме и да иъ |нямаха за да прегледа всичките пострадали 
искаме да ти иъдемь, французката ескадра е ( „гь аомлолрссснивто места, да дава помощи на 
готова я туку щс чуемь единь донь хонъ нрн- 
ститнала нь Буртасъ на гости, да ни дисципли
нира и да запази интересагЬ на е :»ите ноддаи- 
нпци, конто съ си идожилн капиталите иъ Бъл
гария Тотасъ ще ни нзлТ.зе кисел ь тоза мопонолъ, 
запомнете ни думите.

тнгь Д101ЧМШГ1. и и щ« осланят,. I» 11 
както оть цИнитТ. тъй н 

качествата на стоките.
1-но качество к. гр. 2 лева *20 

I И-ро 
111-то 

I IV-го

КаФб:
п г 1 , ‘."1 

. ЬОI , . 1
| 1-во качество Пловдив, к. гр. Г 

Ппоиска , „ ‘еI ч-р"
Чисто !1 1-во качество к. гр. 1 л. .'Ю

, „ 1.1. а

Захаръ 1-во качество к. гр. 
Лоиуиъ: килограма 80 ст.

„ повЬче отъ 5 к. гр. по ц 
Дв»ге„яп. пн <•». намира в ь гр. Дсб|. 

ул о ца . Железарска *.

на епидемията „ри завръщаните на нокаонщгге 
отъ Хеджасъ.

дървено 
масло: П-ро

■

бедните и да му докладва за резултата на „»«-
I секцията.

Осъдени съ заочно на вЪченъ затворъ | 
ВЪ ирЪпость, синоветТ. на Махмудъ Дамата 
наша: МутФула бей „ С ебах еди нъ бей: синътъ , 
„а „оконнии Белакъ Безира Миджадъ наша, ' 
Хайдаръ бей, полковника Леки бей и бнвшвя 
политически директора въ Смярненсклн вилнягъ 
Абдслъ 1’ахмань беи, които живЬнтъ, като бЬ-

Съ почита„не :
Османъ Бекировъ & А. Хасан

2—3
, Сдавя, 1и,тьц.

Нкнодко Офицери въ Цдриградъ, между 
които Шакнрь наша, брата „а „окойния Беликъ 
Везирь Джсвалъ наш.’), който е боде,гь и Пазим, 
паша зет,, на покойния Всдякъ Безири Али 
наша, биле арестувани и разпит нани, вследствие 
интригите на началника на шпионите Фехинъ
ваша. Тия постъпки увеличавали незадовол- военния м рь Бродрокъ, прочели една телеграма
стввето между мюслюнаинтЪ. Издало се едно огь ,лавно комаидун.щии нь Южна Африка )Ч“С1ъкъ и., ,р.1дл. 
враде, съ коото се занпвЪдиало на всички,Ъ •|ФДЪ К“ченоРа, к°ято «мвала, чо 1еиер;иъ За споразумение лри М'*пъ. Кол*-
студенти турски „одаиивци, които се учели въ ! Ми,н,онъ 0 °"лъ навадватъ о,ъ Бурски» 1ене- певъ фжчидз.иа.
Франция да се завърнатъ въ туриия. ' Д«*ре«- Англичани п. загубили 41 души

— Въ Медина въ корвяна, кон го е „ри- I убити, 77 ранени и ЛЮ изчезнали. 1енералъ
стигналъ тамъ отъ Мека е имало на И* ииналнй. ! Метюенъ е биль също гьн ранени „ „лЪнснь.
40 смъртни случаи огь холера и „а 20 същрй — Г-нъ Бринрикъ е нрочолъ телеграмата
70 смъртни случаи огъ холера. ; на Лордъ Киченера въ камарата, всрЪдъ ръко-

Въ Шчбжцъ „а 20 мнналай е ириствгпалъ наТ»ска,шята на ИрландцигЬ и жиии,Ъ иротестн
Алавантичъ, роднина „а претен- иа „равигелотвсиигЪ денугати. Въ камарата на Продавам!, собствен нит!’, си „мог

дента Кара Георгпеввчъ, придружени огь мно- I лордовсгЪ слЪдъ ирочитанвето на същата теле- I с Нелифдкъ Добри чека Окол. една кз 
зина другари, носяшъ уирФОрмжга на Сръбски грама, Фелдмаршалъ 1ердъ 1'оберсъ, заявили, дюгвяъ „ 65 ДС кара НИВИ. Йа снор;и 
1енерадъ. 1 оЛ държадъ 1>Ъчь на погрпничиит^ чо вс1>ки грЬова да са въздържа огь да нрави Р 1 «ъ
стражаря, като ги поканя гь да го иоед^яагь вригикц до като но е* констатирали отговор- НИС ДО мннъ 1 ооргя Люлсвъ въ Варна
като Сръбски Генераль. СлЬдь това, тоЛ оти- ! воститЬ за норажеиието. Една ио иослъшиа то- адвокати I. Синнпрски въ Добричь, 
шелъ въ жаидлрмернйската казарма гдЬто дър- дограма огь Лордъ Киченера сьибщаваль, че ДобричЬ 10 Фепруарнй 1002 го.1
жалъ рьчъ на жандармитЪ Командира на жаи- ! буратЪ заловили исичкатЬ юиове и цЬлвя Оа- \ 3—1
дариеридта Никозичъ пристигнали на мЪстонро- ! глжъ на колената. Нолковникъ Нарнсъ биль
иашестмею и „оьанндъ Алаваптича да окрав- } също тъй принудени да се ирЪдаде.
дас „рисътсгввето сш. ПослЪднняг,. стрЪляль н . В. ,Руски Инвалиди' съобщава, че съ ста- 
раннлъ лТ.ко Ннколича, който му огг1>во|1н,ь съ иа.ш ,гЬколко сражеипн съ Тунгу.шгЬ въ Маи,ан-
вястрелъ. Азявантичъ билъ ударень въ гърднтЪ : рил близо до Мукденъ „ до Х'арбииъ. ГушузигЬ лекувано въ Дър;,:. ВЬстникъ'* броеве
и налиалъ мъртявт. Другар,,-, Ь му биле а ре- били разиръснати съ голЬхи загуби. Тъй също и т. г. ооявяиахъ, че продажбата иа долоозвач<
стувянв. ии 1<)тъ отъ Мукденъ Туй,узцитЪ извършили разви недвижими пм- тв врана аВжащи „и несьстоян

— Бь Скуиншната прЬ.к-Ьдлтеля съобщили грабежи, ио били разпръснати огь руссигЬ, които Колю Коетовь отъ г. Добричь, е почнати г
случката въ Шяб ц.ъ верт.лъ оживлевигЬ викове „рЬвзеля всчкигЬ имь укрВизовия иа 11 февруар. Февруарпй и ще трае до 2.1 .Маргъ 1!Н>2 г. 
,да жввЪе краля*. ОраторигЬ отъ болшввсвого Канавата на депутатитк н, Крьжсеп До “ ел Ьзъ обЬ ь п поелЬ иравона.гдаваип
и огъ меншеството осъдили това покушение лъ.1Жавала развекванпето с, отл-сятелио ' общ,1,0 7°.?° 24 часа "ь шш цел арията си ще вроди 
„ротивъ в-Ьрносп.га „а сръбския нвродъ къмъ ■ ,аваиае. ИрВзъ врМе иа дебати, Ь М-„ъ *' К*ма въ г' 11 УЧ„ востро-м.
династията а изказали убЪждсш,сто си, че Сръб- „.„.^'мтнля казалъ, че за да добялгь общото ЛТ^Ъ "Т“1, “0Крита 1Ъ КеРеиди-
скин народ,, <„1.лъ ля остане веренъ винаги на , ..... „щиалттпЛ с, елтжнли ра,- лЬл"“а ,,а А гта"- ,дяо хаш';“1' 11 ***" ' д
краля, слъдъ което се продължила нов,, викове бс.Яинч<.,.К|1 ,.р-ь и.ТВа. Дигвалъ ее то.Пмъ шсмъ. Со- '"’ЛЪ ,,Д"аГ1' 7“’1- “ И",е*ето ,ала\ I *лата
*ДЛ *■■*? р‘,яла ; . + ЦПЗЛИСТПТ1-. се нахвърляли сь заплашваме къмъ , "Яа дм™ 11'° 1етРа> '•'«Рочипч 9.»0 Ме,;д

— > 1оде Алавантичъ съ биле иамЪрени , „р^датсля. АасВданист.. ес закрило срЬдъ , очпиа я‘‘т1,а ,“ьдво1,ъ П1
ирокллмаиин, въ които злявдвнль, че. той засч иъ , 1 ‘ ль
днесъ диктатурата въ страната. АлпонТ.тно е .'•ка1 ,нь ш-•
било, да се направи строга анкета. Отъ нкколко дни оасамъ, иъ Циригра.ъее

— По случай 2(1 годишнината отъ пр дчз- Иосвлъ слухъ, чс маршали '1‘уадъ-иаша и гссрилъ 
гласяванвето „а Сърбия въ Кралско, на 20 Назичъ-наша, биле осъдени „а разжалваиие и

0 6 я в л е н н о
жанци иъ странство.

Въ Камарата на об|цин,|-,Т. въ Лондон,.,
Продавам,, собствен пата си къща. 

; стояща оть 12 стаи, находища се въ

гр. Добричь, 9 .Маргъ 1902 г. 
1—3
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Д1ио ЛЗ 1505-1':
пиполкник

Иъ дсиъмн-ипе обявлението си ЛЗ Г»:'.*>

: клазсисцъ и едно отлгкааие, двуетажно, отдо ■ >
1 и химбаръ, между съсели: Ив. Бояджиеви, Се) 
| Г. Чаушева. Хатпзже Илязова, глуха ул аз 
1 пътъ, оцт.пена 2975 л. 2 Черга въ Добрич 

на | Паиаиръ 4 номера, поетрасва отъ дърв». И", 
минаднй е нмлло базъ въ о«вцерескии клубь нь вТ.чио интериираиие вь кркиость. Гз:, иовииа е ; съ керемиди, дължина (лице къмъ МутафчаЙ! 
БЪлградъ, на който присътетвув.члн Кр:Гя и ирЬж .ЪврЬменна. ДЬйствигелно за въ бъдъию ихалъ (улица) 12 м. 30 е. м. широчина (лице къгь '[ 
Кралицата, воевнпя м ръ. държаль една ,.Ъчь | ироекгь, чс офицерятТ., конто се арестувать за 1 винената улица) 7 метра и височина 2 х. 1,1 
въ които направилъ алюзия ня случката въ П1а- . държавна изчТ.на, ще се осъждатъ иа тона двойно ! чТ.Ж1у «•сЪли: Пи. Балтасжиевъ. Марииъ ,!’3 
бацъ. като уьърнл,. краля, въ непоколебимата наказани- ,, да;ке па смърт,, и заионЬди въ тая ' „ огь 2 етраии улици оцЬиепи 375 л. 3) .№

саясъль съ биле ла.1еав нь властигГ, които съ иовигЬ лозья 2 декара аръ съсЪдн: Д.! 
биле н натоварени съ следствието, както и на 1‘а- | оновъ, Т. Наичевъ, иътъ и плегь оценена 1 
шп.ъ-иаша ирЬ дсе.штель иа ноениия сълъ, който 75 ет. 41 Лозье въ Старите лозья 2 декара? 
заседавалъ въ казармата .’1ашъ къшла*. Париж- ! съсели: М. Марчевъ, Арнаутъ Димитра 
оките сту.еитя. турски цо.ианиици, отказвали ла ) Новнъ и Тюфекчи Халмлъ, оценено 107 л. ^ 
цаяуснагь 4’раиция и настоявали да остзиатъ тимъ 
ло като ся свършагь учението.

верность и „резанносгь на армията, офицерите
акламиралн краля.

Бурскитк делегати Иолмарансъ „ Веселсъ 
биле „реети на ауденция отъ председатели 
Рузвелтъ. който имъ занвилъ, че Съединеше 
Щати иемотьгъ в нс желаягъ да се намеси, ь 
въ Южно Африканската война.

Вечерните вестници въ Виена публикували 
СД„а декларация на >• Нсналовичь. роднина „а 
сръбсиия претендент,. Кара Георгиевяча, че той 
■е е ималъ никакви сношения съ последния. 
НсичкигЬ слухово, които туряли князъ Кара 
Георгевича вд. свържа съ случката въ Шабацъ 
съ бис ябвоаютно неверни.

Налзававпето ще почне отъ оценката 
гр. Добричь, 28 Февр. 1902 г.

I. Съд. Нрнставъ: НгОтъ Лоидоиъ яшшагъ, че нЬствициге съ
общавали отъ Ханлбраи ь еъ дата 27-и февруарнй, 
че „ет,. англйски колони, настъиилп къмъ Волве- 
х*>к~ь, но по-гол Ьмата. часть огь буряте ио .ъ заио- 
вбдьта „а комеилннта Менцъ, успели да ирЬми* 
натъ ирезъ тапията отъ Блоклаузя ■ даизбегать. 
АнглчаиигЬ хнаиалм 50 буре въ илЬяъ.

Оггпворевъ ретакторъ С. Иовчевь 
Печатни ,а иа Хр. Н. Войииковъ Вари


