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^')-п .Май т. г. н ще трае ю 2-й КЬшй
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К. СВИНАРОВЪ

ПРОДАВАМЪ

I

еобет^*нни еи хань сь ксичкнгЪ му переС|ройки п материаль. нахопнць се въ1р
Добричъ 2 участ1.къ .№ Ч17 срЬщу град
ския ”часо1!Н1и; I..
За споразумение лично ло менл.:
Хаджи А хмед в К.|.| ц ц| (,‘алневл..
г. Добрич ь. 24 Април. 11*02 г.

__.,

8ен\ и\П1.И!,11!!гп,
Пода еанаН Георги Же овь оп. . 1об,»вчк
илкадвамъ своят.ч благодарнос.п. кь к |-то Б Ягарско Застрахователно дружество ..България въ гр. Русее, впито мометално слЪн. н< тара.
1.0,п.. илбу а вь кадцага мн-латаги слЪ.у мот«1 ми с*в оое.1н1ег«'нн<* >||г||И» ап нтинч ги д.ч
Г. Добрич,. „ околппа -нъ Авражъ П. Гачевъ
инижаръ
Заради лова нрЬнорАЧвамь казаното дружсегво на вснч1.п орни |ели в плана ги, кои ги
милеид ь за имота си, ла го застраховал ь при
Г.ъ.нарпа .дружество. кости при други гъ е за
||рЬл110чптян> е, морали нзноснигЬ си ирЬчии и
бързото занлящавие на обЬлщъ гении га
г. Добричь. Май 19(8 гол.

Г.

еиовъ

Настоящия брой на нЬсгинка нн щЪше
\а б*де Граурецъ, ако една щит и в и случай
ность н>* бЪше избавяла »п. кръвожаднвтЪ
р*цЪ на 1-иоралишранигI. и ра.шилнелц яв«таРип- иим лоАьръ гмрудишкъ и съ
гражданина. г нь Андреа I уиевъ.
Не СЖ биле тостагъчнн НиЧаЛНИТЪ НО
ВИНИ, които се носЪха 01 ь Вургась, Търново,
Г.идипъ. Кюстендилъ. Глявенъ, Клена н другадЪ. но е грД.бвало да се прибави още една
—оп. крайното сГверо п.1Точно к*"Пе на злощастна Пъ.пария — Добрич ь! ДобричгкитЪ
гражтнип н;г .'{и Аорогеь ат «Ьх» самдЬтели на едно гроа дно зрЪлшце, прЪдъ което
всЪки съзнателен д. човйкъ би се нокъртилъ
п е- въляутнлъ оть гьното на душата си*
По поводи писано го ни антрефвле въ брой
38 оть вйегннка ни иодъ иадедовъ; „биль
смъртоносно вЪстнкоя <П*. КА 1.1.То Се ВИЛИра
само личноетьта нл поручнкъ оть нвартирук,щи.1 в ь града ни IV кавалерийски дивилиоит.
Ганевь. двама офицери Н) оть пкашнпн гарнилонь. а именно поручицягЬ: Атанасови и
Нтаматовт,. На КОЛ ГО офицерското 11М Ь Често
любие било накърнено <ИОДЪ влиянието
вижда се на бакхуса. вьорАжепи добрЪ, влилагъ въ кафенето
(.обрачекия жнтель Георги Т. Кулековъ и за. арвап. таят. сътруд
ника ни г-нъ I унева. който заедно съ пачалника на яЬстната тедеграфо-иощенски стан
ция се е забавлявал!, съ играно иа таи..и.
„• аДоИНИТЪ Герои" се IIЛИ]»Г,ЧВИТЪ отъ ДНЪтЪ
страни на г-нъ Гу нева н единни оп. тЪхь,
Атанасовъ, белц*речонно. съ единъ грубъ
гогъ го олъсна н» рачото, като я\ кала:
.Защо тон онова аптрефиле, бе дуракъН
Г-нъ Гуневъ 61. въ не.юучЪние, тъй като не
^ ** гЬти Д«*« за •«»»«> лааитватъ.
^ ероя съ св»,йсгвенага си гргбость пакъ Г(
лаблъска, като нФной динъ лвФръ, който иска
щ погълне жертва га са! ГткI. г-нъ Гтневъ
и „илв !н1,Що ио-вече оТъ благоразуяевъ и
■
1
л,‘гал*‘нь сь ‘»тг*»вора си: .Iогпода, ка.ниъ
той. нрГдн всичко не вн оолнаваяъ и нлъ не
чо|а да лная кой е автора на това антре фи
ле ВФстникътъ е оргаиъ на народната иартиа, има си редакционен!, кояатетъ п отговоренъ родакторъ, който юридически отговаря
ла всичко иисано. Ако вие сте обидени въ
случая, отнесете се по надлъжния редъ и ис
кайте удовлетворение, увЪренъ съчъ, че ще
бхдете удовлетворешг. , Мълчи, говедо, нз11М
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ревадъ Стаяатовъ, тп си го писала». ИИИЙКИО | «героигб* »тъ ирфди няколко депа. за който ; «я офицяадяоств <-е м»вт»рягъ, най ще ги хроя»
ЙРМИСЖДИО М ярязнамме Я ЯЯ МСИЯЯЮ | сега пЪха да говорими НИШ", за ла не ио** **
гь
ьИИГ.Цл’ “с
ДИ ЗИаЙЖЗ ОТЪ Тебе Ще И.И.аае уДОПДеТВО- ИрГЧИМЪ Н* НОЧНаТОТО В-Че СЛЬДСТНИе ОГЬ
ГЯВТМПТГ1ВЯ ^ СЪСТМ> Г1
реции И Ту изтърсил. ЯО 1ЮЙНИШК11 една
.лорда* и« лицето. Г-ич» Гуненъ смирено илч.
казалъ: , ат» гт.лъ на разположението нн,
правете какяото изкате“.
Тукь се почна ожесточена борба : едцнIIа .герой“ не ложе да свари да бие п,
стола но главата г-на 1'уиева. а другия—съ
шашката ио щшвп.штн па Ф-хтоваииет» съча.гь кдд-Ьто завърне. Началника на ггацнинта вьзлутень огь постъпката и» .героигЬ* имъ забЪл ф.зал ь, че това не е достил Ьнно
огь ткхма страна да се салоразнравитъ но
такъвъ нахален о начин-ь. обаче цо-м-Ъдпия се
ИИД-ЬЛЪ на тбсио, когаго еДНИИН ОТЪ „ГероИтЬ*
го изасувалъ, па даже залихналь да го у га
ри. Тукь г-нь Гунеш, билч. СЪНсД.ЛЬ бе.шцитеи ь, и. ако не е бил ь стола, съ кой го еди
нни отъ .геропт-Ь* го опнль но глината, то
топ би оил ь разсбчень на двЬ части. Тъкло когато Атаиасовч. залихналь съ боевата си шашка
да иу разгЬче главата, той г ь дясната си ржка
отблъснали удара, но нь зачена на това нъкъ
внд-Ьлъ лалкнн си прьстъ сь половината огъ
длъиьга сн на зенита. Г-нъ Гунепъ, жертва
на „героит-Ь“, коцго огь стрихъ поради яно
жнството народъ. нагрунань около кафенето,
е излЪзалъ иодирЬ илъ гьвършенно хльднокръвень. цапна гь единия сь кървавата и рязсчеиа ръка, говорещоцч.: .ненаситни кръволоци. не се наситихте па кръвь въ ДуркнъКулакь и Шабла, па Нн още кръвь!...“ До
волни бъдете кръволоцв“.
1'л1дъ гови, г-нь Гуневъ съ свойсгвен■ата ся лъжественносгь, олувилъ си разсече
ната ръка п саль съ олилбибско спокойствие
е отишелъ въ антиката на г-нъ А. Муцева,
къд-йто тутакси се прйтеклп двалата лйкарп
г, г. Цанень и Юрдановъ съ ледяцински фелдшеръ и яу дало първо пояошь. А рццаритй
на Донъ-Кпхота?—До ДКадранинекпги“ площадъ се качватъ ни едннъ фийтонъ и от.гЬтяватъ въ казаряата. гдйто но „ Каиалерскн “
рапортирнли иа НичалнииитТ. си за нзвършенан ен Дояъ-Кнхотски .нодвигъ* и си салоарогговали! Слйдъ което казаряата била об
кръжена съ цйлъ дииизиоиъ войници ирйзъ
поща, за да пазнтъ героптФ отъ раз|гь.1нукинитБ граждани.
Н защо е била разиграна цйлата тази
Трагедии ! — За туй, защото нфетника ни е
ириелъ, нияо знанието на г-нь Гунева даже,
г
. •
да хроиикира едннъ спършень фавтъ изъ живота иа офпцерската вандалшнна. 1'едакцнята
нн нвкой иъть не е плала слйлостьта да дава
МЙСТО на непровйренн факти, и, ако изложението въ това антрефиле, което толкова лного
онятнило .офицерската честь“, е лишено отъ
основипия, защо .героитД.“ на ницпденга не
съ изкали удовлетворение ио у стан отмит редъ?
Или тй лисллтъ. че ироизиолитФ» п престъ
пленията пль да оставатъ ненаказани г.охм-
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ЗДИОНЪ БОЖИ И ЯТО ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН*
И СЕРИОЗЕНЪ ПРЬДИЕТТ».

Въ ‘1*раН1!1Ш до 1880 гол. в-Вроучеиието бКшс
за.1.гьжителепъ нрГ.дяегъ, както вь осиовнитЬ. така
и а|» срЪ1явтЬ училища; относзТ. 61; изхяърлеяъ
изъ учн пийната нрограла. Не се хнна\а «-«аче
15 го зини и ФраицузитТ. ни с1‘.\а. че безвкраето
Почва да п-иконава нравствен нос гьта ичетоказю
грози ла погубя юрн цЬлото общество, та въ 18Ул
Г*>1. ЯНППСТсргКНЯ' съв-Ьтъ ВЗИЧ I рЬшейИе на ноно
ш си веете Закон-ь Кожи и Християнския Чорап.
като за ит.жнтелснъ ирГ. |ч<-1 ь вь учалящат*.
Това века по<-лухп за иазяланме на тнн г-м
ииши бъларскв учители. к<»ит.> вь врЪле наур.жь
но -!акопъ ||0,кн начирагъ за юбрь. га чертани,
вай «уиски чероив и<> чериптЬ училищни габли иш
сравилвагъ сь че.ю1гГ>ш'-.а:1. за Со.юлона, че бв1Ъ
разнратенъ. за Хми-гя, че Г>ялъ иро»тъ свъртевъ
и ткгь иособви . . .
Щолъ глсдвае така л»*коввслено на сервозингI. иг.ща. то тогава да ие ни е въчно, гдЪто отъ
денк на зень злото взеча все ни широки и но
шнрокп разчкрц.
< ь.1навяяе, че нва и други. .-оци.ини при
чини. ЯО иоие ИВИ |ц го НС усКерЯВаЧе. аКо Ие
' южеяъ така лесно ла го сирелъ.

Туристи* друмести* се състави И В-Ь 1 [II
ЛЪГЬ ВИ. извлечение ОТ Ь > СТаВЪГЬ ВИ Което Се н
лучи ВЪ ре*;:гцИЯТа НИ. За VЯ«вЬсТВВаЯИе, т ».!
обаче ще егорииъ нъ едяяъ огъ блнзкигЬ •-« бро*
защото въ ее| а.иаи г I. брой не остава гЬсто.
Отъ С Мачсърояо ни нпшатъ, че сир: •
занатияя ефрейтор-ь Ив. Пегронь. бяло цослЬдв. ;
никакво .»« ан-нним пн"во ло Кован 1вря на -ч
II. Нрвяор. кв Но1КЬ. вьрху когото се хвьрля II
разни иодозревая за нрясвояваяие жав.-и в
туши. < *ТЪ рц<мК (Ваняето обвче ее узнато, че :|
еача 11.» свелото бн.гь безеъгьсгенъ К1|.ВеТНИ
за което Негровъ нрвтежана офиииалн» сега нв<«
до 1ъ Л1 851 отъ 4-в ишащй. че е чяегь въ <• >
чая 11 НСОДороЧеНЪ.
Като е лута за аяоппяиа пиеха. желател,
бп било, всякога власти нхЬ^- ояП; да правигъ щнаш с;о-.||1 шанинга сн ;ю цово1ъ гакнва ин< и
негласно. защото веДгь аха свое честолюбие и ■ЛовЬческо достойнство . . .
Огъ с. Богдииово. Г-иъ Д. Г. II. ни ,
Всцратилъ за иубликовавве. едно Негово хи1и/■
Щ.1Ч ял/ти;>«. ич п/тк/пч няиннв к/ижГтгя ни /».,»
ниниь 1-,1/14 ч Л/о1.бни лнОнтъцн'. конто нзобщ
етвунагь изъ околията ви. Насъ ни радва як нп.-го. че и галвтЬ селяни земледМця, разбра.»
че отъ ч>-к\шако правителство, нищо не лож1- .•
учакка, за туй ще «у дао-гь Гб<‘ТО въ е1ниъ п-ц
близкатЬ .-и броеве. МъркятЬ която предлага г-щ
д_ р ц ак<> ц да ин се ввждатъ слабя, обач
възюжчо е отъ практическа сграяа. да излТ.з;- г
сполучливи и се уграввчатъ кражбягЬ.

И бившия ии Гдаяеиъ Сирнияъ А. Него
ровъ са обчинисаль въ злоупотребление иа окол
4840 л. отъ тютишеви байзероли ; расказватъ, ч
По случай нещастното нрвктмчеянс което би .ъ вече залувевъ и врестоваиь въ Куртъ Буир
сиодстя Н. Ц Височества Кмязътъ, «Ьетвото оть съл власти. Чу1иото е тука, че зелння Го
кчетство с отправило съратоватетна телеграва в »• сно ъ на Неегорова Д. Иов.-въ <-ъ когото гплв..«{
кореспоидираме п се хвалиие, както е извести
п-мучило отгоноръ.
• съ нроигнн вь кражба на ларкя, а вашия Неп
Ето н сахитЪ телеграля :
ров-ь <••• ировввяиа нъ Кан .еролн ... И тоя челДабричъ
вГ.къ и наше претен вята ла бъде воитсль на нЬ
Кр-Ь .(гЬлате.но 1'радсп.ата Коянсин Касабову.
какво сн рефорлагорско движение . . . Съжедявич
сало въ случая, г гЬто г. I*. Петронъ, ако е вЪрн
И. Ц Височество благо гари Иаеъ и Добрич- твьр .ениего па Несюровз че кореспон 1Нраль <г
скнгЬ гражшнв за 1-ъчувствв**то.
него и го ич. лъ за голЬяа нгвиа изъ Делиоряакг
-пол.) Флвгелъ Адктвгь Иолковивк-ь Марсогь.

МЪСТ Н II

.

Ноладепата отъ Клетвото.
Ссаия

Двореца Негою Царско Височество Княза.
Слу чкага сь коня на едннъ оп. а потантит I;
на Ваше Царско Височество, който кояь иодплашепъ е нр-Ьекочилъ к;иясната на Ваше Царско
Ви очес ао. сн разнесе като волния, но блаюдареипе, чг провнчеивето Ви избавяло за чегтьта на
Вългврвя огь всккаква нанасгь, нрЬдава.чь лонть
н на ДобричспвтТ. Г|>аж1ана благодарности и съ
. ,,У1Н.ТВИЯ ,а б.,агоиолучното нзбавяние Ваше Цар
сно Височест е огь явна пошбедъ. Дано вн.юстввнйБогъ нанагн зак|нмя Гоеногаря на Кълга| |'»« •«» Нейното щастие и Величае,
-о'Ч).
г. Добрачъ 27 Анридъ Н*02 г.

Отъ страиа и* г-иъ Гуивяа, <-ме уши»..
м<ицкни, чи алкнжеяъ «1/6.1 нчнн игиишгн спумЬоои
6.ШИ,ЛЧ/1НЧ1‘111Н, КЬМЛ «< НЧКЧ 1>ч1~г/1Н II ЧГ.1ЦЯЯК11.1 •
Сщ»н /'. Г.,/о4ричд||*« н Д»/|ричнв«, бс.щ рнг.1 а
ни Я1ь/'Ч, нч/нцшн-нп, н пчргнй, му почивен и
по случпк иотпиллогни ю нгпшегче щопгл г7.'ш
.-Ь1МЗ№п«и .14 111Чпп.1пние •
.1П>.1Ч11вЧМ11Н, ч
НИНИ 1114 1МП/1ШЛ
Тока I л.ш,о сме //ипАномощкии .14 накаж- «
Ш10НЧГЧ 0.1410,111/1П'Ч пи. 1< кт.вв /’. /'. . 1 Н,К11/>Н II. •
Цчнть II Н>/1.111 НОЩ. Кити ГЬП 1/ШЖАНвО СЖ Г о
/тнгъ 1о ипонопю но ’’К‘ 1/1*1 IIIIII• олд/мжниние,..

Улияидъ СН биль няшнн ярокопсаиинм
МпровиЛ Слдим Пв.нъ Медаровз., но случи
нещастието мечо '-полЬги Г-нъ Гуиена. Н«-ш>
с I ний и к н има лице да държи везяитЪ н.
Тсмида. II ик-го нрЪзрснио кт.чь оодобсиъ рог
-у хиденниия: когато ц-Ьлин градъ бо разгр<звоже>г
| я гьрг-иш» случай за огмащение кът» .героичь
(Под.) ИрЬдсБднтель: Кн<-нбовъ само той, озаш-гвеипн бе, да се гигили ян
I
Получихше положителни евкдеиия, какво кафенетата;.............
Секретаря яз Окол. ни Началникь. като н<иканяль
Положението ии Г-нъ Гуиорр за сега в»
нБКоЙ огь Общпн. Кветове да състанягь нрогрела е .•• шоко. е. . ио)»едъ .ИгкарскитЪ у«Ъ| е
нията и риданинти на нещастнптД Г»ьлга; -|,н ечвня бн>ри изь Околонга, колуто Квсговот-Ь като ипия,
ни е белнадежя . «) щрацни 1а иу се извьр. п
чада — войницитй вь казарютй — . Гласъ отказали, той за ла лале по юлЬва тЬжеетъ ча
много
благополучно отъ Г. Г. ЛЬкаригь Дан* и
сЬбБ
сн
ивъ
казалъ:
.знайте
ми
в
офнцнатяо
.
*
•
нъниющь.
Тока не показва лн още
едннъ лишенъ иъть, чо въ главата на понй- ;
“вто "^'сгТбщнх!.11 то^^ОачГнГв“- нвето^у *ко и трудво/шоже да държа итро.о
чето НК1ПН офицери се е загнйзднла лнсъльти, I жевъ -гь да н>- наяовннвъ иа Г-ии Окол. ИачалЧе логатъ да трйиптъ 1>ьлгарскнгЬ граждани аякъ това обстоятелство а г*>. абяоляв-ь. ако гавъ
бизъ кейкаквн причини и безъ да бъдътъ ! той и<- о дав-.иъ подобна заи-нП гь на секретаря
ся. ла разузнай това което се вцмнп отъ по в1»наказван и 1111
Властъ НЛФ.ЮЩИТФ нфяатъ ли налфреиие лолствеиинШ ву въ дьр. учрежюаая, защото впгкъ
1
нськъ ще св съставя ионятвс, че заповБдьта е негова,
да турятъ крий на ТИЯ гнусни произвола, ча а т„а вьршв говапо заиовЬдь сввигс по цЬкой конгап вандалщина,* . . 0 КОГа БъйГаринО. Щ6 фодацвалдо .... При това трЬбва да се знае. че
Търпиш* ТИП бисери иа миивтаризма да подобия бюра ее сфораеровагь въ дЬйстввтеляоеть,
СИ гаврит* СЪ живата ти? До квга и | Н» НС Когато едва партия е на власти н чрЪзъ
Кяетове. но тогава когато е въаъ огь влаетьта
до ииго?? .. СйБдъ х лая ди жертии ли??.... Общ.
та вь бюрата > а влпзатъ неключигелно еъзяателвя
Въ редакцията ни има свБдопня, че тоя
избирател в, а но такава, които справедливо аоже
устроеиъ кохилотъ е биль устроннниъ отъ да се иарекъгь службогонци. Ако за нъ бьдьще,

Лъжливи едухове. 11ь.-«в даимтсресовян!
лг1Ности възио зувани огь н.-цмнннянчето ш
сътрудника нн Г-нь Гунева, пускап. слух-к»
че мЪстника ни щДгь ля црЪстия да вала»
Най заявяваме, че даже въ случая, че ЛЧ>»»
оп. < м ьртою екитЬ ранв, кЪстника ни иакъ щДш1
да продължава дя излаза най редови», както <
изляза <ъ и ло сега
При това ивлваме, че въ редакцяоаяяя ко
матегь на вЪстнвка ия влвзачь до етап." е
янгелегенгнв сало. въ чведото на която —
нЪволко запасни офицери.
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прЬдставвтела петима народвяцв. едвнъ стам| бодовасъ а двама радославаста) ще остане
само въ главагй на нрогресвгтвгЬ; тай като,
! ако ама въ сегашното народно събрянге да те
касиратъ избра мига представители П са прогресивннтт. вроде Кургъ-оуиарскат*, Софийски■ т1к Грндгкя н др. подобни. Затуй, нря това ся
, положение прогрегисгитЬ не що пспИмпъ да
касират ь законно избраните за да се не струна
из тедната глава, това което аамислягь: защото,
аК(> Хурцитк и 12 те земледелпя елЪдь гЬхингЪ
втвърдени избори обърната лнстъгь, и ро греенеГитЬ. едва ли ще останат в съ 4-» ду пи денутатц, изборите иа които са нооц< рочии . .

телвата властъ, в намира, че тя е апършш
| маого несправедлива работа. Той осжжда въ
! оегрв изражения навясгря на аемдедЪлаето в
_
търговии га. за г.тйто е дадъ «а Княза кораята
ПНВМТЪ ИВ ОТ* Смая: ..... 1у«ъ вече
' въ с. Курсово, в за где то до сега вем. е* даи-ачкв очаквтгь скорошното нроиЬнение на кадени най хубянигЬ чЪстиостя въ сграната въ
м шетъть. Огиошчаията иа киязьть снримо днетКвксиновтрядь двореца, въКадоееръ градина,
н сте «у съвЪтилца са толкпа зн гегнаги, невъ Габровпна н Чат.-Кории хубави гори и ир.
(пяаннего му кьмь гЬхь тьй иубяично се яз
Но финансовото положение на страната
1 оратора не нека да говори, защото ннинстрате
I 13ва, щого очевидните и тия, конто нматъ
4 зможность да знаятъ на какви унижения са
санн още не са просчная «внаисовиге меропряяиоженн нашите мнннетрн, не могьгъ д» се
тим, като не са имали време да наиравятъ това
м1чуднтъ, да см обяснятъ още тедвото сгоснне
поради изборните си обиколки, и защото народ.
•'1 '*"ло на уорав-ченяето. Азъ ще Нн съобщя
ирЪдстчвителство до сега не знае нищо по тия
•но иекодко «акта, за да си съставите колко
, меропр,,нтия
. плачевно попженвето н* дяешннге нн уорав
Внесено е лреддожение за нродължав Той не желае да се бламира нрави теле гво
изпя, която като опозиция не пропуснаха пято | ние срока ек още иеть години. прЬдвидень въ то> во добавя. че то « вече ставало вегьриимо
. щнь брой оть своя пЬсгиякъ огь да не из | закона за ззмЪнявание турските документи (тасвоето управление
1
хцелять нЪкои глупости, да оронятъ престижа , пия за пра <> собстаеиосгь—сь крепостни акТаде ее |>тдихь
ма местата, на конто днесъ егоигт. II тъй: — | тове. Ний ммслимъ. че народното събрание ще '
1-ръГенадйевъ си запазва правото
инис трите съ месени княза не приема на юкладъ, постаноси да ее уза- они това справедливо и
да говори въ идтщетозаседание понеже
сега
испрк те често емиренонокд! нвп и да му се остноя. гелно приложение, подкрепено огъ аужд- не бнлъразположенц но желаеда чуе оггоио•11.1ЯТ1. яд говя съ нисъмкя. Докла 1игК имь се ното чигло нкролки представители, защото зем
ра на ммннетра на външните работи но заинтьръщагь често сь няй-оскърбатезни, а вк нЪ- | уедЪзцигЪ на 100 -10 не с.ъ се снабдила съ ванаето му за «I» фмнляаноинд иьнроеъ.
г >и случаи сь доста доховнги резолюции, като * рЪпостня актове, едно но причина на късия
Мин. Даневъ каза, че що нп оторн. ко
имай положена върху докладьгь за уволнението срокъ, друго но иричнва на грпз ага «инаисовя сато говори но отговора на тронното елово. Съна Д-ръ Ораховянк Иа тия работи хората ок«ло I рч:*а, която върлува оть 3—1 гол.; та грешно тласенъ е г-нъ Генадйевъ да говоря въ гдКдуги
. шата в другата сгряна раенранягъ тукъ пуб- ще бжде п не досголенно,ля се подхвърлящ,
шето засЬданяе, ни това да не. става иреце
лично едните сь иоднгравагеленъ тонь, осми- зем.!едЬ.м1-.|
н.ч тежкатл глоба 5 на сто оть леитъ.
Н1)1ка днс.цоигь управници, които до като и» стойностьга на недвижимия имотъ, защото до
Развскваннмга но отговора на тронното
бьха на тая ность не зияЪха да увярдигъ чс- сетя не сж си нромЪналн турските тапии, или слово се отлагагь.
.тътъ и нресглжътъ му, —другите сь сл.желе жс не са се снабдили съ крепостни акюни но
нин за разбити надежди, съ заплашвания, съ давноеть.
Донладъ ма избори.
н.помазани на ломските шосета, 1’гйии н др.
• (а говя умоляваме всички народни прК|- ,
Докладватъ с*! и ее утвьрждявагъ безъ
Кой кого обаче ще унляше тота, нернямь не ставители отъ Нарненския окрАгъ, да иастоятъ
Кн интересува—нека се. нърж.тгъ въ маслото си. за ио-ексротното узаконяванио на виегопого Рл 'яскнание избори те нъ следните околни: ПловИЗ®РЯИН I-* г- Д* Петкомь и ГГ.
1’1.1ЖН0Т0 въ случая е, че най големи го несъгла- вече нрКиожение. за да ив сгрядатъ л мледЬл- лпвска. д^то
«ачевъ, Луковидскя -,1. Хриетовъ и Г. ГрнФоI цо между кабинет ътъ и короната за сега еж НИ1Г. п др. български граждани, които въ с(новъ. 1 абро зска- Ив, Неновь и Н. Рашеевъ, II
Ь1.н|и>ситг. на външнмта цодигика. Лнгажимеи- гашно врТ.мс нматъ нотариални тдЪлки.
Разградска — Г. Кързжи.шь и Кгемь сфондв Ха
ште, конто Дяневъ е няправилъ въ Руссяя. не
са новъ.
говяха нрекаленость но-много въпроси трЪтнЗапитвания
||.чнн тамь съвършенно не се удобриватъ отъ
ткореал. Даже, говореха тукъ, че за гвм ргНАРОДЕС СЪБРАНДБ.
К. Калчевъ запитва чинистра иа вътр..шнпгЬ
Го1 ги каоиненъгь е ш+.ль да бжде въ оставка
работя, знае ля, че Гтанняъшкин "кол. яечалнвкъ
*ше ирЪди отвлриняего на камарата. По къпроНеверно е лонееълъ, какво общинекзя съкЬгь на
\П заседание, 1 й Май Р.Н)^ то шил.
|.гь на Фнрмилаяна, князътъ подържа напълно
! е* Праши е блаяяралъ кнета, и хяняетра го е у'(аеКданиото
се
откри
въ
2
ч„
нъ
при
с.зарха, кота го Даненъ е нрибьрззлъ да направи
волнялъ.
иземн ангажнментя по него въ Руссяя. макарь сд.т стеието на
дену гаги и цодъ пре 1с Кла
Мин. Л*|дскаионъ отговаря, че е пратвдъ
не толкова офиц >:ино. При речьта на Мишева, телствою ма т. Ат. '1*)»тн|н. К(йго съобщи, че
пр1шяеката ма Плонщвекая окр. управятедъ за
но случай вменнш.я ден..
ь денъгь на юбилея, когато г. Ми.певъ докч- УГР* '«« ич'1
*
иа и рее голоиаел Кдника. н и >. к ;< н и нар. преде та- раЗедК званяе.
|| о гал по доказваше заингерееовянас тъга н.ч една
К. К а л ч е в ъ запитва същия янняетръ за
чъ великите сили за ирЪмахванието нз ех»р- интели да нроед.гстнувгп- въ ньрккага.
що още иа е утвър юлъ протокола на Станяяъшкня
Ц||т* отъ Царитрадъ настоятелните и и отжики
общ. еъвКтъ, пратент. яу на .'!-й Априлъ, я какво
Разисквания по отговора на тронното слово.
•1 рАконолатаниего на Фирмилииня, нанр.чпени
яяелв да правя съ и го
М.
Такеаъ.
преди
да
влезе
нъ
рлзвеква;
п. Софня
и Цчр.лрадъ
,
„ н за големите вещаегин.
_
М п н. Люде кавов ъ отговамя, че лелегночго ба постигнали българските интереси ако ниита води прпвителетното да обяви своята р1иъ ||лов„н. Т1|р,р|Т1МЯ ,а разследва работата
б" •» осАНпетвило, князътъ, кьмь когото вжгрЬшна, външна и Финансова политика, като ,
,• р. М■ р е к п пята хяннетра
на правосъ»ха устремени погледигЬ на всички прмсАТ- • мчниегрь иредсКтателя каже. ще се р.ък. води дя,,г„ щ„ в,„ ..ак-нонроекта зап.щшитвото
кумици, клнмна два-тпп пжти съ глава въ зя кабинета оп. поло тикала на йстопното койм е вече НрИТОТВеИЬ ВЪ «ИНИСТерсТВОТО.
Iкъ на съгласие.
. министерство, илн ще следва програмната иа
М в и. А л. I* а г е в ъ отговаря, че ще го в и есе
А после шии му протест), н неудоброяие партията ся.
на есень.
М и и. и р е д с е д а г е л я т. Д-ръ Даневъ
у шинтиката, която 1‘уссия днесъ за днегъ '
Заседанието ее вдигна въ 5 / часа.
ьржк спрямо нась, бе въ иодонущаняето на заявява, че кабинета ще воуя политиката.
Законопроекти
нералъ Николаева да нриежтетвува на обе конто е начертана въ програма та на нротречь даденъ нъ честъ на лепутанията отъ енвво-лнберялвата партия, я относително фннан- I
Нар. нр-Ьхетавитель т. Янко Яабуиовх е внекия консулъ :1ин»внева вь Царитрадъ Но сови г-е м-еропрнн гин казва, че що се направи сълъ заковонрпекгь за челядянгЬ ияотя.
>.| вънро съ вестниците перон ги още нншатъ. всичко, за да се избави сгрят та отъ гинансов. .Вечерна Поща“.
:
I ото отказатъ макаръ нянраквнь най |уч- вото положение, като що висео наскоро нуж
иио, даде много исно да се разбере, че ДНИ|Ъ за това мЛ.ронриития.
М. Таковъ казва, че настоящето нрави: реца, поне но тон вънрось, вьрви олннолушно
I жезаннятя народна. Огь оипгь се знай. че I телетво, макарь и да е викало най много нротинъ
н 13а щомъ ид-езг зь кофликгъ съ министрите Дохажданио на министерствата но волята ъз»
| не си държи и че сегашнигЪ управници от- княза, но самото то е дошло но сащнн начннь
До Почитдемата
■ би се освободили отъ тЪжка!а обпзаносгъ и едва сле.гь изборигЬ е могло да каже, че из
Редакцията
иа
а. .Добрумаивцъ*.
1
| иаиравливагь сАлбинигЬ на българския на- ражението на народната воля е на негова страна,
Тукъ.
> .., ако вънросъгъ за днЬ тозишень вече не- тъй че народния суверените гъ съв. Ъмъ не е
) .(ранъ бюджетъ не стоеше отворени и нох- с спазенъ. Като минава на въпроса за изборите,
Молпвь почптасхага редакция, да даде яЪсто
м •• мн думата, чо слЬлъ- като въпрос ътъ зя оратора казва, чч гЬ не с.к станали при пълна на настоящето пя пкс.чо вь е шнъ отъ блязкогЬ
| жела 6адо сяьршенъ, зняйгЬ. че и дшггЬ свобода поне въ Пещерска та околии, г де го на броеве ял уважаеми ни н. .Добруханецъ“, като
огашнягЬ управници ще ее свършатъ, а до I силията са били големи и даже иобоищатя кои- сьщевр+.яеняо я ухоляваче да благоволи ц отстдня
с га I прани съ е.зкнъ медицински акгь, к«»й го той к-Ьсто но зия въпроси иа поедйдующитЬ отговоря
) 'вя—до вижданпе ,. . “
! нроч< те.
отъ заингерисовьпитТ..*)
Споредъ подожмтедннтЪ ни софийски гкЪКъ вАгрЪшното си управление мичиегер„11олнтиЧ1ч-ки разврагъ“ бяло кала бавшай въ
|щ въ народното събрание, сега за сега се ствпго сащо ие е уиравлкалло дпбръ, защото гра)а мн Кяетъ Ташо Инановъ. въ отговоръгь си
| |сл*«ать 75 пародии пр-Ьдсгавители нрина- почти нЪзага администрация е нромона. Така, ,(а вълванието на Д. Табаковь, за пЪто нзнесаль
*ащш на прогресивна га партии. При гласу- уволнени с.ъ оилн 16 управители н < души прТ,- нрЪль граждани гЪ кирлнннгЪ *\ рп.ш. Това, ако
в ю-избиранне бюро, задно съ ирогресистагЪ мЪствнн; уволнени са бвли ПИ окол. началници, х.,же спорЪдъ Туша п С-ие за бъде „по.тктяческк
гласували 12 турни н 12 землелЬацн. Гъ , .*2 с.ъ размЪстяни, и .'И новоназначени; уволпо- ра.шрзгь" огъ стряия яа Табакова, питахс Г-въ
кча иЪлъ и защо гня лаЪ трупи, са но1К|тЬ- ни сж Об полип, пристави. 16 са прЪмЬстени и
Ареси »ва, какъвъ разкрагъ е огь негова страна,
■'< и не оставиха да рухнагь нротреевегвтЬ 27 новоназначени. Общинското самоуправление
като има безсраяпсто да иия|е и говоря въ завита
I’ нъ първото засЪданае е невзиЬсгно; во съвсЬ.мь не е спазено. ИрТ.дъ извори гЬ почти иа Таша, прЬть фактж чс косът на неговия про
в', коото се знае е, че гни трупи не са ан- всички общински съвъш са разгурени, а кмега теже К.чсгъ не чиегь 'т
>1раав ио никакъвъ начвнъ да иоддържагь на с Напя е бнлъ уволиенъ въ самото надне- I'
*) ПрКуь иидъ, чс иоидигшкгпя гьпрвеъ е огь го
* пгедс гвото, за което най-блазкото бАДАще черие на избортЬ, за да се зямЪсти съ едно
ля»! ннзчеиис за еъгражзаипгЬ не. като даваме мЪсто ма
|и покаже.
лице приятел, на правителството.
това лис»», оТ.1,шаваме да пу'лпкуваче въ прилична
Предполагаемото касвранао па 8 народни
ГлЪдъ това г. Такевъ минава на нзньлнн- «орна всички послЬдусчци отговори. В. Г.

Обща хроника.
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ОБЯВЛЕНИЕ.

СяорЬдъ иась цовЕдеввет** ьъ случаи иа г.
Ар* ещеиа е котеряепь (иттвгяческа ммфия) рааврагь.
Да да »гьрвегь гражданагЬ огь заблуж деиие,
ако пха такива, която аогъгь да вЕрватъ *>шс. че
Ташч е чвегт. вь Гра н-к*. Общнн*-кятЕ ся сяЕткя
(това ве *•*» отяася до прпй.мг.кеиит!. Ташови прия
тели и ро 1ИНЯЯ. занруго т); в ирЕгь съдебна при
ех аа ще се прнетруиатъ да яе вЕрвагь, а ще про
дължаваш. да обвинявап. и К**чи>вя н • хит че
не )я1.ЯТ1. ОТЪ общинско Д'1'.ЛОВОДСТВО Н СНТОВОДство, еачо и само дащото Кай Ташо е >гъ партията

НльЬсгивнчк на интсресурмин;X * <•,
дявам к събореният, си хяиъ ааедн »
■ПП1ЯТ1. чу матерна и., находят*, се ьъ
ската узииа н;« Граха.
Да споразумение до лена.
ТАСЧУ ХКИ МКНАЛ
г. Дебричъ, 2"> Април. 1У>.’ г.

И«Ъ), и|е НИ, ИЛТЪКН-МЬ СЛЕДУЮЩСТ*! КУрЯчЗН** уб-

стоятелство. Съграхшяана яя Нванъ 4.'аранд*>аъ,
бявшяй 1|оЯ. КяеГЬ. ярЬдъ КоЗЯСИНТа ЕоЯТО яровД.рява ТишовятЕ гяЕткв, е дадъ и подпяеалъ ноказаяяя, че Г.акал ь Осханъ Г.екяровъ на 2 Ннуарий 1902 юд. нъ Общ. >яршевяе. вь иемто и

ТЬЖЬ дБСЕДТИТс 32.

Отговорния ни редакторъ г-иъ
Дяиноаъ издЕзе изъ седата иа оиодиита им да I
СЪ5М_а абонамента и записва нови абонати.

:: ггз 4^.т^г12ГтГгпг

сркбро, вее петолевскя. като када.п.: .Г-иъ !*яете.
гкдн 200 дева, по случай ааяинаванието чн .и
ШД ЕЯЛЪК-Ь. Подаряваяъ па < >бщ. Управление ла рялданни* на 61.1И1 в, ,р;иа.“ ' лЕтъ т**ва |.екировч>
е« обърпалъ кч,ч1. I(**ч 1«тета и < екретарн съ т1;.!Н
дуяя : „Вий сиядЕтслн бъдете, че лавГ-шавачь иа
Общината 10ОО лека .1. |ра1ска н*> ш и ще ш да.чч.
когато ее иочиагь водонроводиг!.“. (’ль*ъ отивавнсто на Пака.гь Остана отъ Общината, Тикюнрибралч. 2о*1 гЛхъ .1*,ва н прилт. вь чекчесж*’То на
масата <‘и, а па идлялапе огь управлението щ /.алята въ лжеба *'и.
Ал. Тохоровъ. бивший (:екр*тарь. е дадъ
црЬлъ същата Кояисоя Иокалинин со«м*твеино ръчно
кан неин и въ (‘«щат «иигън..
Тя01о иъкъ ярЕгь куяиспитн е 1н.гь показа11И11. че яикаквя 20И лева отъ 1>ака.1ь Осчана не
нолучапалъ, пято пъкъ и1;що знае ля такива: разнравя сви» за.завЬщаиаето на ПИК» лева Г ич. Ив.
«'аращокъ, яакаръ иадогравотенъ н малко, или нвкчкъ ие разбира отъ Общ. •'ч.-т*>и*• олио (какъвп*
е Ташо), и<» като чеетеиъ человькъ, зъзяуг**иъ огъ
показанията на Твша за 2Ц0-тЕхъ лена, се лкаиалъ
<*ъ двГ.|Е си ръце ла главата и кала.тъ прЕлъ Коми
сията : .Оделе Ноже. азъ съяъ «илъ иоиощникъ на
крадецъ“. Нл, една кръчма при иЬколко кри,пели
Сараядовъ заняталъ Таиш : ,А бе ти какь огричашъ. че са взелъ 21Й) лена ноиръкъ ла общаната огь Пака.гь Оеиаиа: а бетона няли стана въ
юе присъствие, хеиъ все нетплевспи бЬта“. Но
никакъвъ отговорь не иолтчялъ отъ Таиш ,1 кълмутеиъ стаяалъ в си пллИлалъ.
Питане сега Г-и». А. Арсеиева, ьакво ралбираине на общ. лЬлово гв**. счетоводство и грах- т
ность трЬбва иа Кезисията, която •• натоваре на ла
нрЬгдЕда Таиювагй СЯ1-ТКВ ? Ташо, дали от ь пълно
ралбяраиие
грамотность у .чинна сумата 2<К> лена
или отъ какво У Но ла Нога, прямо ма въпроса ’
безъ адвокатаькь. И ирЕдъ
гЬли факти.
Г-иъ Ар1 .
1
*
•‘еН**ВЪ
1Цг НЛЛГр III
юб.юетьта ДА *1ащицвваг»*
СВОЯ нарти.шнивь бикшъ Кметъ Ташо. 1! ще смЕтате ля още съ Таим и сънартилаявг!. си. че па
ТиНиопи »•! шт,п, е „гч. 11о1н гя.|..с1и па 1Н1ПТ-1.-'1абаК0Ва вълванието еогъ .ПОЛИТИПНКН ралврагь
Питаме и очакване отговорь.
Ако Това Мс 1’Горите. Щ*- И.1.1 |1.1еМЬ СТ. ВсИЧКИГЬ подробности за МаИеврИТЕ, ЧрЬЗЪ която бЬхте

\снЕли да Излагайте Ташя на Кметското Пято.

•'

Г|». ДобрйЧЪ, 1^*241 КЪмД«’Н1>
_

Го
_

Група Граь:даин.

ОБНП.1КН11Е.

Димитрогь; ои«н. И «н 24 ст. 3) шн огъ 1« дек-ц
мкстн. „Таймя-Тарла“ при еьеЪди: Мехнедали Свил «ь
иовъ. Ктеп Г1ЯМХ Муеа Чау шъ в Т*'ч|« оцТ.в. *>4 л* «
I нива отъ отъ •'*<• декара. мСтл. „Коджд Тарла*. ,,
че И|*о- I сьсЪд*:
Джперъ Исеннъ. Христо Старшия. Мехасдъ Ала
с г. всиа па*ги. ОнПм. 24*1 лева; 6* нима отъ 14 декара* в-Ьстмо.;,
панаир* 1 „Кяддикъ имиу*. ври оъсМи: Плащ олу Мехиедъ. Къ
сири |(аяа. X •гл.рджнкд* ||'раанх п Чолакъ Длекх*
оиХи 4“ дева* *>. опна оги -в декар*. чТе-ги. .Дар» е)
И1.о-1умри сьст. *н: Ар.ту гъ Коега. Ег**мъ Сали-ат, 45с
Л пг*.1.1 и .1 .*•!!.. * *. |1.1 431 д ,1а: 7. мяка отъ 32 дек.*:.,
«Кети. .Дирчепь мьелу. ар.1 *'Ъсиди: Кядиръ Ход,,
I
Гевргиевъ, Д**яаръ Мвтсвь и дере, онГ.н. 13» д* ..
2-2 «Наш
нпнт оги 19 декара * ара, мКгЪн „Дирнснъ вьод*при * ьеиди Плама огду Чпан.и. Джучада Чим*. •
1хаГ,*<-акал*-ма граница и Христо I гари* и и. онЪксно I
лева 39 стотинки.
Маддавлннето ще почне оп онТшкага Жгл»ш г1
ногата, да ее явяват* иъ канцеларията нъ нриеатетвен ц
1ни и часове ла надлананне.
С. Ив
Гр. ДоЛрнч; . 39 А нри.11. 1У<*3 ГОД.

- -««•«««» »■

та ии‘
]
|
1
I

<’ Г. Л \\Л К II II К
1Ь>.

Д. Ми 1 !«»*» |‘.н»? г»» *

*
(

Ни 44/:»

Ня ОГИОНЛНИО И01П.ЛНИТГ 1111111 4И*‘ Г Ь 1|о ЧМ|| 11
ДоГфич.чси Мкрои! СДД1М нл 4 «Чтоти и
Н»'»1 г . вь 1Г»4а» Ь4 Км ар^катл II4|к>.|н I Пател, проток
Кол*» Цмноиь оть гр. ДоЛцнЧЪ, .Ь1 .47*1 Л'*и.-1 ,д. и чр, « ;
НИНПМЬ. •*♦*. МП* I М.*а Ю Й Н *»« И Й, Н*С4И»1МГР ДНО. Т г., чле
ю Г» гд11.1*ь оЛ|. г».. <*ъ ирчвоипл ( »вани‘* иа «\И* (ув*ший Д-ц
а »ч ггп. им* ц|»6 |ди:ше оъ кдинрдариатд гп »••». гр ДоЛр ч
гл1й 1ув»щпи Н1*!Юаиуь ицоп., ирпн» 14Ржа*«ъ иа К*д(
Цо;м*ь1.. ииотрднрииъ ма Ь»дгар<‘та Народна Г»амк
иц**ино: Едморгажмя ка.ща еь *» «там, оострории оп. ,
исно дьрвемп. Е|ДТ«*рП.1.П* «ъ х> «4 км Ч(‘ГрЯ. покрита
К«‘рг*ЦМ (И. *-Ъ днорь огь 7*.»*4 км. МРТр • II ВЪ МВГЛ ОЩД «‘*м
гднопджна к лШ1 огъ 2 **га»1. нш*гр»м*мя върху 24
«, гца »п решь иагериа.|ь м покринь. находища ее *
гр ДоЛрвчъ, > дина «Ир^млкик;»** мри сгъеИди: кднйтд ч
И. Нкаминъ. К«« :?Я1Ж1! 11**но. ДрагоА Дни че въ и нать о<
*»«н» .ц»до.
||.Шбй:1мв«*то щ« пич им »гъ опЬн^чга «К*лик*Ш1
могльгъ и п* мнякагъ мъ кяицедярикгп нъ иригАгггш«*нг
(ми и члгоим л& и.1 маиийп**.
Гр. ,{о'|М11> Л Лнпидь 1902 год.
1ГНТ. отъ

*// ь . \<>мпц11<т/»1ният.

‘И.;п;лК11ИК

11. Спа* ,1

Д. По. 1Й.1М 1И»2 ГО

да му се налдатять и му оиазватъ и,ждного
съдействия СрЕщу всЕна събрана сума. той
що издава нуждиитЕ квитанции, подписани отъ
нвго й подпечатани съ печата на редакция

На основание п<‘><ъп«иг*Л1йм лиеть II** 24*> и.ма
|енъ огь I До^ричскнн Мироиип Следни на 1Н Нихлрип
11» »* го. ет* пиПб на ДоГ.рич 3*ид Ката прошиъ Нпьмь
I
Хриггомъ огъ гр ДоЛрн «ъ и» 6«м» л са и др. л^апивачъ. I
че отъ 7 МаА «о Г< Ь»иий вап*» шгелчо * г. чага I*» :»•• л7» 1Ъ
*ень 5 ма *'Г0
( нЛТ. гк сь крамола (дяиани^ на
Ш“ нро.мнаиъ иь каицеларпята «*и иь гр. Д»»Лричь «-лЬдун*
щигг*. недвижияи имоти, принадлежащи иа иъжмик»
Ичанъ Чрветонъ а иа ммо: Кгноегджиа к.».ща. итчроема
»ьр\> око.т **в<» кп. и *гра огь ;ър«е«ъ и праггриъ чаг**
ри.ъ(ъ. покрига »*ъ кор миди еъгтояш
оть 1и4 ети и
I I
Мрпстлмъ- ||. «'нд.
гри двниня. оть конто * дц,и»и има отъ иъгр« е *н*> «»т11
лемне I! ДЯЧЪ »*ъ 1НО|И, »ть около II'»*» К м-|ра I! НЪ него
ощ** една етажни клана ил<*гро«*нч отъ «•л.щия и*.тнриилъ.
ИМ9 903 0 1.
покрити **Х к р«*чи ли *• ь том ща <*«• оп. 1ри огдЪл**нин; на
ходящм
М1. гр Добрин». I уч улица М11р^«тлям<*ким при
п Г. II II .1 КМ И К
<*жеИ!и: Оорги Ц«*нкомъ„ Воиги» \р1П*т*»т . Крмтм* I лпиочъ
н улица «НрГ.глиигка* ои1 п. ля йбо лмия.
По. 1.13»
Над пвлмиего ще почне огьоц|щкяга. Ж* лликантГ.
могжтъ да **е гилмдгъ иъ кянцедарвита Вгь ири»*ът'*тп-м1*ит1.
На осионанс иеиълннгелн.чП лвегъ М Я»43 в ;
дни и 1Л»*оме ла нягапагле.
денъ отъ I До.-.рв о кн Мвроппл Съдия ва 4 ч*то»т
Гр. Добричь. 2' \прилъ НИ>2 год
■ |К| ПХ гь пол ла «а Г.ългароквтт М.1|>0(ма Г.анка пропи
Коли. |(он*-къ огъ тр ДоЯрвчъ .«а .НЮ лека ;и. и др. .
ГетеКецъ Ириетаеъ II.* наеояъ
ьявач», че ом. 7 4 м. до
Н1ний ■к.почагелно т. г.. ча
(о .* слЪдъ '..'.1,0. съ правонад.*ана.. ле
на ето
елЪдуннии» день ну нродявамъ вь канцеларията
Д. Но. 18*13 1'мс- гот
нъ тр. ДоПрвчъ адЪду*о1цитТ. неишжнян имоти прима 4
• > II II II Л К II II К.
латп на .дъжника Кола* Цоневь. впптекираиа на Къл 4
••ката |!я*ло(на Г.анка. а именно- Два .носени на еди
По. 333 *
етажь до улица ИрЬтлаиска, върху 104 кн. метра отъ К
вененТч дьрненъ и Iу\ленъ чатериалъ. чЪжду т1.\ъ
На основание И си 1-.1 м и 1.-Д н ИК лиеть Но. ’*31*> вадя
,
„
юлЬча порта н вхота, покрпгч еъ керемиди: аадъеда .
I*.......
II *■ "Т!. I Деирич.
М|1|м)мий...
» (.им ь.1 4, Погмврпи
1Н11А иъ
дтгенъ вча нодъ еъщий нокрнкъ една етая а до друи
тлтч ня ДлЛричеватя *1емл«* 4. Клея ирощмъ И*ч1а Нвинонд
—огладъ нрвет роено двуетажно ада ние нърху около II' I
1 яат.Нмиия оть гр ДоЛрич-^ Ч! в I лева п 1|>. оввиивамъ ч,чера огь еъигь магервалъи иикрниъ ел.егояши ее гора
1
'• ’> «»» д*> «
......................... ... г. часа ю»» ез*«ъ
„,.0 . Г11и иахоиши ,, л
I обЬдъ * к црпвонилдаияаш* на <-лъ»у|о1«нй д. ц|. а на сто
" лолсвИ етажи тъ но . стаи > “ Кша
въ 1 До ц
.на»,.,,,. к„.ц.а.ч,иага ... «ъ,,. д..г.,.и.... 4ь,у„.
>•’««»
“р" --ъ.-Ми: IV Иааиоаь. нътича..
шии »м>шти«ь 11ч-»тъ..1.внаиаЖ1Г11ъ 1|ад|ьжн|||1а.а ||е
НрШ адв-.а и оп. лруггг* страни Коли. Цонсгь оц»а. IV
1 ' на Ппакоиа, а нмсио: ЦДаоаТЗЖЯЯ КЖЖа съ Т|н» втав по
Налдаиачвето ще почне оп. ..цИнката. ,Келаа*ш.1
чч:л.ть 1.1 ес авянагъ вь канцеларията вь ириса тегне.' 4
«троена върху около КО КВ. мет|.а. «гь п-рво н кнрничт.
дни н часов" аа на пяванве.
,,ок'""*
1ГЬ
,-ъ •"**'?• *!««""» ^
»- “
Гр. ДоЛрнчь 39 Анрилъ 19**3 год.
и«*г|»а. н.чходнии сг нъ гр Да*»ричъ I у «асгъкъ при съ4*‘Мя:

д -

■ Нроданъ \н *р1^**ь. '1**ркмапЕ жГк. 'Г|»оицаи. Домд .1лдя|н»вл
и и л. гь ш|1ж'МП 150 л*к.г
Наддаманието ше почна оть оп Коката. ,К* .пионн 11.
I ч** >.тъ да *-е евяватъ въ канцеларията въ вривътствемитТ. 1
I д**н и часов*' да кадладшиис.
1
Гр. ДоЛричъ. 2.* IV 19**2 год.

НзвЕстния ео нд инге^есуънцитЕ, че се I
продава е.ша кашля * ъстоящя отъ 40 кила ни
ви, къта. сан и п|. 1.|1йиадлЕ;кашя на иок-иний ,
Дпмнтръ II. Ковачьвл., няхолиша се въ селото |
Курулжа-чьоим, Добричска Околии.
На споразумение д*< редакция гр.

Д. По. 14’>1- 19**3 год.
1) Г> II ИЛ Е II II Е
Но. 3324

ГъдкГ.енъ приетавъ: И. Гпаеовъ
Д .41 1**33 9'*;
*> 11 И Н .1 К II II Е

Но. 3.499

СъДеПевъ Приетавъ II. Спасова.

На основание исп'М!!ителний лпегь .44 2197 пада
1енъ отъ I До‘'|1Ичекии Миронии Сждия иа 21 Ман 1901
**».Дм въ подла на ДоГ*р|1'и'ката:1ечледЪлчеека Каса протннъ
Нечанлъ Лхчс дот. Ьаловъ оть гр, ДоВрцчъ, аа 2*1** лева
г. ,1**бричъ. 2**> Анрпзип 1!М2 гол.
** др*. о**нвя* а*1ъ. че «тъ * МаИ до •* 1**ниЙ **клв*чптелно
2—3
I т г. часа до А елЪдъ оЛЪдъ. еъ и рани наддава ние на сл 1дуюшки день
на сто. ше продавачъ ьъ канцеларията
си въ гр. Дч»ричъ елъдуьшшть недвижими имоти, прп
надлежащи на .иъжинка Иеманлъ Ахмедовъ Г.а.юнь, на
; ХОДЯ ти ес яъ аемлшцето на гр. Доорпчъ а именно. Едно
етажна каша съ двТ. стан, построена оп. проси, дървенъ
и кирннченъ чатериалъ върху »0 кв. ч*-тра, покрита съ
01ръидаи*о
*ишаиието ма заиитсрекерекн.дп, еъ дноръ около 1*12 кк. Метра и въ него дамъ
«*
т1ц ч* аа и и* |4||ъ, нажалихме там»
и еая полк еди иъ иокриьъ. построени огъ нростъ дървенъ
см» Е ма честивт» с^явленвв иа пеловвма
II ирд-етеиъ матераалъ* нахо дянда се нъ 1-р. ДоИричь, II’
!)%*•' Иа яркцнла * г вит» мм авамжта, па
учаетъкъ, при еъеМдп: Псмаиъ Алишонъ, Юртлукъ, Сядъкъ
ажаражу
I лриаяжъ
екде
по
ти. ч мХасаиомч. и иать; оцЬн. А*| лека. 2) инна оть 2** дек>ра
талпи атствъпма.
к ар* къ мЬгиоетьта .Чапръ- Гарла*. при пяТда: Кол»*
АДМИНИСТРАЦИЯТА.
* юнгчкжлю, нранителегвена кика, феИаи Татаръ и Стани

Гъобщгнио.

1 (' и 1>*с<*нъ 11(01' Г1».

На основани** исцьднителнип лиси* Но. ЗЬбо |:а
день оп. I ДоЯрпчекн 'чиропий ('.ь.ДВя на 12 От»
19**1 год въ иолаа на |оПрпчсавта аемлед. каса мри
1'* джеЛь '1ау и1Ъ Ахчед *въ отъ гр. ДоЛричъ аа Звн л* **
др. оПянмвачъ. че огъ 7 МаИ до В ЮииИ включително г.
часа до 6 ел1. дь ойЬдъ еъ ираионад.даиа«н<‘ на слЬдуг л
День 5 на е то ше нродявамъ въ канцеларията си в.
| ДоЛричъ слЬдувиняя недвижимъ пиотъ ирниа.дл1':>>'
на дтъжннка IVдж*'**ъ ,1аун*ь Ахмедонъ а им**нио: ти
гажна клона **ъ 2 етап и една ашево, ноегроена отъ г1
венъ п нръетенъ материал върху около 4** кк. ми м
аъкъ дн**ръ налодяша ее нъ гр. Добрнчъ IV участък*-*
е.ъсЪди. Чуса Чауднъ, е.тъ диЬт1> страни магь, Ма>«!
I Хасано.ъ и . 1уха улица онЪяена 4<н* лена.
|
//алдачаниего ще |10*ие'отъ онЬнкагл. Жела В1—*
1 ногкгъ да ее енявагъ нъ канисларивга въ нрпеъгеи
: I ь дни и ча*оке ла наддакание.
Гр. Д •Иричъ 29 Анрилъ 19**2 год

!

Г.ъдеГк*нъ приегявъ: II. Спаео|гъ.

Оповиренъ редакторъ 0. И. Дипяовъ
Печатница иа Хр. Н. Нойииковъ

Гр. Д*Цип, 13 Май 1902 г.
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Д0БР7ДЖШЦ1
ОРГЛНЪ НА НАРОДНАТА ПАРТИЯ
Д01УВ70Х

гцМ>"

ИЗЛИЗА ЕДНА/КЪ ВЪ СЕДМИЦАТА.

Лбониранпи бряг ир1ипдтг.ч^нТ.и!
дл сс унижат.
1Ьтплдт» ми писма не <*•* при^млть,
рякопкся не се ирлщлг ь.

!
:

ОКОЯ8Я

’<5 V'
ГП 11111111 ПИ АГ.ОПЛМКПГЬ
ня вЧетника е. б л., шмугодшино .4 , л.
За т, странство годишно 10 1ш

!

е-

Еж

Ярвр 13 ет.

——3

Нгичко иго <--• отчаем до иЪгтипка,
рр адррснр» до ргдхдпцяга и у, вя. гр.
Добрият, у джип „Топ-»*-.
ТАКСИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ:
СТр.
, 10 «гт.
.
.
.
.IV .
. . А СТ.
3* мряетавскн обявления
иа III я IV гр. по Зот, на V и VI по
Г .. от.
дуяя
в* КВКД- <■ » ИЗ

Ецаиъ (ро* 13 «у.

,

ш.

ЮВРНЧСКО Г1\ ОПЩ. УПРАВЛЕНИЕ

оп. З-й Ипсмкрпй с. г. поп. « I«>.«>•>«, | .-ехме недоверчиво къмь тия слухови и уве
• •Лщинското Управление и.ча чссп. да обл- рения, обаче н** донущпхме. ч<> с». възможни
ОаЯ
ни на ненчкн лица, конто дока рап. добн- абсо,,,тчп подигравки св интересите на едно
тацн И1. градската мера по време на ка- населе,
отъ 15 хиляди жители и то отъ
Л! 2310
шериитТ. или но крЬме цитира. чс тЬ ' едно дч 1 шно учреждение, Което е натова
гр. Добричь, 17 Априлпй 1!Ш2 гол.
Щв плащпт» за правоиассли > (отлика.> на рено
улесни н направи бърза търговските
в<гкка г.пва едъръ лооцп.къ по ’2 лева, а сношения.
Добричското Градско Общинско Упра на онци п кози Ьо 30 етотипки.
Преди нЪволко Деца. до г министре па
вление, съгласно списъка па панаирите н
ПрЬ.1С'Ьдат«*д|.:
/’
.
//.
К,и
>Г«иа
;
°Л,,мгЬ
с,Рада* оть тукашните търговци 6*
I
.шарите въ Вългарим ирезъ ИНИ год..
иодадеяа една колективна телеграма, съ която
3-3
обнаролваш. нъ Държавен I. Вестникъ брой*
Секретар!»: Аш. /А*. . А>.<« «я ю молеха да удовлетвори една вт.инюща нужда
М 53, обявява за знание, че Добричскнй
; на добричинн като сеустниови ежедневното съишаиръ за колоннялни стоки, дребенъ и
общение. А, Че градътъ НИ «•> нуждае ОТЪ
■ ъръ лобитъкъ, ще се открие тъкио на
тона съобщение, иодццсаишитЬ т леграмата за
-0*Й Май т. г. и ще трае до 2-й Юннб
молиха г. Министри, да поиска сведения отъ
Въ бутилки—явеооргь, на чаша егь бък г. включително.
тукашния началпнкъ на аеццията, който точопки и др. добри напитки, п навирагь въ гина се навираше въ столицата. Граждани я
Председател!.:. Г. Ц. ДСаеабопь
* бтофепг при градената градини, и ри цД.нг как то търговци разчитаха, а е По въпроса, най-коч3—3
Секретар!.: Ат. Ж. Лоловъ
въ всичките питейни заведения изт. градътъ. иетентн»то лице .* началника иа станцията,
който накаръ и отъ скоро тукъ. се .. уснТ.лъ
За много посетители уводявагь.
да изучи нуждите на градътъ и безпристраст
Сълър «.тел.:
ие *я**1 п изложи на своя лгаистръ; а послед
3-3
к. СВИНАРОВЪ
ния, киши /1.ЦГНЛ1(\ ’>гп г/„ь*)пгп Н'1 М11ШНши,
гврющи, ще се заинтересува и удовле
ЗД ПИТН^мРйДАВЦЙТИ.
твори
едно необходимо трепвамНе на търгов
:
{
ските
работи.
Подписаните съ настоящето си имтме чести да обячя еъ раяияната ти фабрика, нллодяща се въ гр. Добричъ,
Какво е докладвано и говорено, какво
)<пат ка едро. разни спиртни напитми по дозоиззошонитЬ
СОбсТНСНИН С|| ХЛНЬ СЪ. ВСИЧКНТе МУ НСререшение е било взето по въпроса, тона остава
!$«».•
строшен
и матерна.гь. находнидъ с ■** нъ ’гр.
*• Чисть рафинират спирт* от* .96 градуса гюзаса
и до сега голДма тайна за иятер«су|шц|гте се,
г,«»х литапа по 2 я. 05 ст. ср.
Добричъ 2 участъка. М «17 срещу град
освен-!. еДШП. СЛУХЪ. че скоро ще се уреди
2. Шибренна ракия опи 18 градуса ситяра: 90 ст —
екни часовникI..
* -та 1 з. 15 ст.
въпроса. II действително, СИОредт, сведенията
3. Ооиннооонна ракия с*$с» 25* джиора отл 17 гр.
Да споразумение лично до менъ:
които можахме съ труд*, да си набавимъ, въ
. рП' 80 ст,- -оката: I я. 05 ст
Хаджи Ахмодъ Ефенди Салисвл..
4. Обинноаенна ракия смЬс* 5 . джибра отл 17 град
проса е окончателно решенъ, Но въ смисълъ:
уира: 70 ст.—оката 90 ст.
г. Добричъ, 24 Аарилч. 1У02 г.
че пшн 1.0,1111(4 нниЧО /и нмп е.ж ',(юкич нч5. Най-доброкачествен* ром* яитра 75 ст - плата !
стот.
з — з >Цецеко г*пйш>Н'‘>'. ч 01 .!*> юрни.
€
{

Шуменека бира.

ВАЖНО

ПРОДАВА МЪ

■

6. Оцетл отъ най добро кпчястеопо 20 ст. литъра.
Тъй слщо продавалю Ноня*&, Абсентъ. натурални В >рь чя вина. черни и бЬли, съ най износни ц&ни.
Мото имате прАдл вид?, горАпоназанитЬ ни износни цЬни,
1 гмъ удостоете ни съ порячкитЪ си
I
Гр. Добрич*. 27 Мартг 1902 год.

Оъ печатани»-:
-5

АТЛНАСЪ ПЛЧЕВЪ и СИИЪ.

_____ I 1'о’-ПО(Г.\ . . .

ПрЬсенъ ь*ашк<Шс1лъ
се продава въ бакалския дюгонъ иа Лт.
Начевь и Сииъ отъ ооботвеинита имъ кашерия. Цени умерени.
гр. Добричъ, 10 Май 1002 г.

1—5
10ПРИЧСКО ГР. ОП1Ц. УИРЛЮЕНПЕ
ОБЯВЛЕНИЕ.
№ 1808.
гр. Добричъ, 20 Маргь 1902 г.
На основание решението на Добрич
ка» Градско Общински с»у»в1;п. отъ 9-Й
'' гомврий 1901 голина, подъ Л2 20 стаIII, което е утвърдено гь прелнисана Г-нъ Иармечскпн Окр. Уиравитель,

ЩЕ ИМАМЕ ЛИ ЕЖЕДНЕВНО ПОЩЕНСКО
СЪОБЩЕНИЕ ?
Кто въиросъ, който иятересупа Добричските граждани и търговци; още по-вече, че
отъ 7 месеци иасачъ отъ когато е повдигяатъ
той. надлежните лица и учреждения уверяваха, че въпроса е разрЬшенъ удовлетворителио II днесь, или с»тре, ще почне еже
дневното съобщение. Колкою и да се отяа-

Изпроси за ежедневно пощенско гьобщетю па градътъ ни, е новдагнатъ отъ преди
4 ' Ъ.-еци: ирЬзь гоя нернодъ отъ страна на
компетентните учреждения се иустнаха куиь
слухово; ирестжииха къ.мъ активни действия,
сключвах» условил и нр. и най-носле се изи
грава Генералния фокусь, ч< чеичкч «пртен»
е н.ца.т т ткп., да е, ■ш.МК'1гт> г/н1.ж'1икиши,. Ний » по-раио писахме, че всичко,
КоеТО ••е говори и върши, за ежедневното
пощенско съобщение е само фокуси:: но не донущахме, че авторите имъ ще отвдагь до
тамъ. а най-вече сдедъ авпела, нанравенъ
къмъ г. миннетра. И сега иредъ свършения
факгь, най се съмняваме, въ добрата воля яа
(ония, които по въпроса се осветлявали чинистра. Въ иравот.. сме си. най-много да на• текиимъ за това на тукашния началникъ на
! станцията, който не требва да се посвещава
1 изключително въ текущите работи и съ ти-

Стр. 2

ДОБРУДЖА Н ЕЦ'Ь
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пичиото „ичачь честь"; негова длъжноеть, ! то по-яоче оть половината между Варна —До- | Георги Кулековъ въ същия граIV явиха се Нор като нлчалпикъ на учреждението е. и да изу- брича. се пренася отг пътници—каруцари н чицптЬ Атанасовъ и Стаяатовъ ари амъ «иьрв. д
чи ония недостатъци и несъобразности, 1*и.тп ир., така е. още „о пече и съ сучи и цЬн.ш
^“Цука^Т1тГпр‘съ биле пика ги пр1.чка ма търговията, общо- и безцКмни кратко.
^
ств«*го и въ и ре та на държавните интереси:
Закона за нощите и телеграмите е чотой требваше да бъде иодготиепч. и изложи ноиолизиралч. за държавата нрЬласнтютп па
„аП-подробно-това на своя мянистръ. Н/.пъл- частни писма; обаче той мопонодъ не дава
„епо това асйож-ше да не подЪйствува. «>тъ право на „ощенского Управление но кефътъ
.
■
‘
• ‘
даденото ре ние но въпроса, ний сме въ гг. да нарежда и онрЩЪля броя на пътуваправото сп да заклкнннаме, че въ случая, пиете на пощата. Тези си съ чищо но оиравначалника па станцията, е пренебрегна гг. за- дани постъпки, пощенското управление <- опра»дч.лженията си . . . Ако ли иигь нашето за- , чакало и оправдана п, бюджетни причини,
може бн управлението ще поиска да намали
КЛЮЧеНИе е КрНВо, ТО Т<»Г| е ДЛЧ.ЖеНЪ ДП го
пощата сач.» на една седшчно. Мигар!, об
опровергай.
Г-ь настоящето, ннй не считаме иъпроса ществото: търговци, лапай Аш и нр. ще съ
за изчерпан ч.—па и рог инч. поканваме гражда- длъжни да препратятч. своите операции и ги
нитЬ Да се заечат-ь ио-сериозно сч. „е;-о и регулират?- и*. Желанието на пощенското упра
настоятелно ппмтч. да бъдъгь удовлетворени. вление? Или и-ькъ св служатч. сч. телеграфи
и илаша-п. скъпо и . скъпо, безч. да яогатъ
Понеже е дума за НоЩеНСКоТО ГЬочЩе
щ|е на Градът-Ь IIЯ. ТО НИЙ ще СИ КЧ.СЦ0ЛЗУ- достатъчно ча се обяснягъ? Гъвречеината тч.рговия има най-голФ.мн „уж и оть бързи съобвиме отъ офнцналинтТ. данни на самото и »
шенско ууранленне. |!ь книжки 1 и - на щения и ако тГ. й линсунап.. никой не може
.Гборинкн • на потитТ. и телеграфите* огь т. да обвипн факторите, че т1; съ иотър-или
г. е нохл.счеаи едни статия нодъ над-дон-ь : ннчннъ уа удовлетпорятъ една свои жизнона
нужда.
. .\‘11Ш111111'/>Н‘-Ц1НК'1 II" 1.1111:1111 "пъ и" 1/1111)11111
г1ано<\гЪдгкъ. кш:то се научаваме, по
1.1",. (II Щ1-Т"
II"
"" .(<//«. </.о-//о»/о Г/17.7»/VI
1Иг"1""1Г111;"' стр. стр. НС! и 104 нч. която щенското управление е распоредило да се ирТ.специално за градъгь ни ето какво е казано:. сл-Ьдватъ тия. които пр1>иасятч> частни писма.
„Ще евч.ршпме сч, Добричъ. който заема едно Тая мЬрка била на местото си: 1-во цко нр1.особено положение между пашнтЬ градове, ногиачитГ. биха имали специално топа заиякато единь отъ центровете на пиш«Т" зечле- тие да ир+оаситъ срГ.щу известна такса, която
дфлческо производство. !Г|»Г. I. 1ХМ год. той да б.>. /с н/ш. /о.«чок/</ог
11111111 нч
ималъ У5УТ жители. Сега, сцоред-ь нослФгно- .*■"нншнч
2-ро ако тия, конто сн с.туто нр-Ьброяиавне, населението му възлиза на жать сь части лица имен т/ти.,н шпица
1 НГ.ОО жители, т. е. т«» Сс « увеличило за ".тъниш* /> "■т. I". или часть отъ него и
15 години сч. 42" ,,.—ироцентч, значително .! то което е най важното, ако държавната
ио-високч. оть срр.днни ироцентч. за цялата поща е наредена тьй, че удовлетворя ча ако
страна“.
1 н»* на пълно, но до негд-Г. нуждитЬ. Щомъ
1
1I
. По-висока (тг. средната м и нроцорцпя- тия пунктове имат
отрицателна форма, и
та. нъ която се развива неговата пощецгка ; сд-Ъдоватедво една яепзбфжна ну жда е заета
д-Ьятелность. ПрЬзъ 1884 год. въ Добричъ вила носл-ЬднитД. да понпщгь съдействието
съ били получени 41341 ир+.дчетн отъ въ- ца иървит-Ь п тЬ безъ специално възяагражтрЬшната писяовна кореспонденции (1Т0Ю денве съ ирнелп да отслужагъ, ие може и да
писма. 20092 вЬстници и т. ц.) Стойностъта има цр-Ьстъиление. Практиката е доказала, че
иа получената нътрЬшчи парпчно-иоенлочиа за тч-рговскитЬддюшеппя най-снгорность нрЬдкореснонденцнл е мила само 135240 лева“.
стакляка услугата на държавната поща и ако
.ИрЪзъ 1301 год. количеството на пр-Ьд- ходьгь й е редовень, то никой не бн ирнчФтпгГ. отъ първата категория се е вч.зка- бТ.гнал ь до съл Ьйствието на което и да било
чило на 203Т18 (28830 писма, 32868 1^.>*т- частно лице.
Върху ежедневното пощенско съобщение
ницн а т. и.), т. е. се е увеличило съ 100°,4»
Стойностьта иъкъ ни получената вътрешна на гр. Добричъ, както и на съсф.дния Балпарпчно-посплочиа корвспондепцин е възл-Ьзла чикъ, ний обръщаме впиманнето на нашнг1.
на у 11428 лева, т. е. се е ув-Ьлпчила съ 1 и Налчикски г. г. народни представители, ла
600" (5*.
се позаинтересуиат ь, като се н застъинт ь
„Отъ т-Ьзи цифри слЬдва. че прЬзъ 1886 ирЪдъ когото тръбна, да се удовлетвори таи
год. вейки идоиъ жпгель и получавалъ ирФзь необходима и отъ жизцец-ь интерес-ь нужда:
годината 4 писма и 15 леиа. Сега пъкъ тоЙ т1» гр 1.6на безч. друго до като съ тамъ още.
.
получава срЬдчьо. 15 писма почти 1 иъти да осъществят ь тона, защото оть митото ооЬцо-вече. и 70 дева—51
пъти ио-воче4-.
щании давани до сега частно и официално,
Отч.резудтатьгь на дв-Ь сравнигелин \ всички останаха и/миго е.рт цип
>тн.
таблици въ същата статия, се вижда, че гр.
Добричъ по количество на коррепонд. >- ирЬдДо Господина
Прокурора
послЪденъ. Да, това съ официални (ании и
_ ”
„
к
к
ний не можемъ огь да ги не нриеяечь ла
ПрИ Варненскии Окржжеиъ Сждъ
д-Ьйствителии: обаче да се вадя отч. гЬх ь ;аТ ►« ж Б А
ключение за ГЬрГОВСКИТЬ движения И опера
"Ш7. . 111,1/11" //. 11/нто Дпции на единь градь, тГ. не чогътъ да ни
брича;" 1/шл1')"Н"нг. ни
цослужатъ и най-вече за градьть ни. защото
та;ъ Бьшп"кш1
1гьпр! ::п н-нмовЬрното увеличивание на насе
лението. както и развитието на търгорипча.
11,ш,П"щи"„ь: Л,"пн,,г"ч* ,,
нищо н« •• било нрЬдпристо за улеснение на
м,‘
..
. .
съобщенията му. Наиротииь, гЬ съ били за
« та.иатовь, <у>ицерп на
немарени както и за сега ся оставатъ съггвитг,1нп г.н/жЗа "/>" /•"щпгЬ. Благодарение на тая индпферептиость
шки^шЛскпп Дич111""1"~. вя
на гдав. управления на иощптЬ и гелегра1/1. Ъп>пичъ.
_
п
фигЬ, липсата иа разни и бързи пощенски
Господинъ
Пронуроръ,
съобщения, с*. прииуд яли публиката и особно
На ЗО-й иегЬклим Апрплии. часа къмъ 6/,
търгоацягЬ, да иугьрсятч. и но другъ иччшгь слТ.дъ ида чие. когато е занинавахъ нъ игра иа
си послужат!.: отъ години, иа и до днесь табли сч, 1'гсфянъ Насилевъ Началиикъ иа Т. По
една часть оть пощенската кореспонденция п щенската Гпития въ гр. Добричъ, въ кафенето иа
* 1/1/01

говори угрозигелво: „Стойте за малко“. Безъ в-ь >•
рцжиння, нито лаканис нрнзнакь оть яегумотаниза това иу обращовие, сирене играта в в-ь то д
яочеат» Атаняеовъ ■■ замте въпроса: .Не си н
т“ '"Т1* * •'ЧТПВ" 1 га,) я> оиороршг»: .Да а.:ь
с ьмъ • С.гЬдъ гЬзя, за и ш чл се отъ същия пТ. е
нага 1ругь НМ1ро,..ь чИ)| 11Я(.а .игрофилето въ «.
„Добружанецъ“ ,бсгь вестово» си“. Отговорих,
-Не зпая па и не мога ла кажа. защото този в
етинкь ае е личи., моя органъ, няго яъкъ съмь
.131. пеговъ ри шкторъ, а кат-* оргаиъ яа народиш а
партии ет. него взематъ участие н ляшагь веТои
Ч.П-Н1. огь тая маргая а. че този оргаиъ .-и ц.,,
св.*я сцсцичлсич. ре (акгорь .-ъ гимназиално образ вапис. който е. и отговорени. за писаното“. До ка
това изговоря Поручиш. Сгаматенъ се обърна към.
яенъ сч, |уяитТ.: „Оььлчецовъ ма каза, че та д
писан, и 1-и кизяралъ н моята лзчносгь ио набор.]
из настоятел спи. ц-ь ц,. Добричъ за .Червеней
Кръ.-гь“. Отжорвхъ: .Не е вЬрно“. Това я възражецне «ч- потвър.и и оть ирисътсгвующид
Оиълчеиовъ. к»йто категоричеека заявя ир-Ьгь тЬм.
че ноюбно II 1.1Ц.О НС с ГОВОрНЛЬ. ИмЬсТо уДОВЛДГкорение <'гаматовь с-ь яростно ироозиасеняс на з>читТ.: .Ти говедо ся писал. Ти“ ! и почна ла зт
у «ря еъумрукъ но главата, когато спокойно етоЪ\1
на ие.-тото си. а като забЬлЬзахъ, че не е то а
начина на обяснение и удовлетворение, а имжрЬзь.
закоиъ и аракосъ ше, тогава двоицата нъ е мих
глас-ь искряваха: .Ние ие признаваме никакънч
Съгь и Правосъдие, сами ще се разправия-ь <-1
теб-ь“ и зч този мигъ огь луни пристъпиха кьп
дЬдо така. Гтазатовч. пи па стола д<. масата и почна
ла ме у .ря съ него но главата, а Атаиасовь обч ки оаГ‘!1га 1-11 и съ кея иочна ла ме е-Ьче съ острие
Т1,Л1.СПИ повр^* иИИ1| а
11а Лилот,
к„ит„
,1ГЬ пр>дожеиото яп тукъ Ме и
цииекосви г1>телсгво съставеио и издадено на Я»ч|
изтеклий Аирилъ отъ И. Д. Добричекий Мкол. Лш
к»рь Д-ръ А. Цаиевъ и нолноирактикующг.й .гВки||
«ь Добричъ Д-ръ Ив. Юрдановъ.
I
Господинъ Пронуроръ.

Знахь. че д-Влото което ирЬдстоа дасеобрг
зува нсле е-твие иа тьзи жестоки и нан «алека и*
стъпка спрямо живота и з гравието ми огь каз.и!
нигН офицери ще се г.тЬта но всЪка вЪроятио. п
отъ весиипг1; съ -илища. при съетавъ огь военш
лица, обаче аз ь 1— обръщамъ съ настоя щата Л
тъжба къмъ Нась, защото много по-вече разчитан
иа Вашето безпристрастие и сираведливос о]
отъ коль о-о на онова удонлЬтвореиие и и;.<1
восъшс що се раз хава у пась огь военни Л
ллъжностип лица и ехгилпща. Мевь ме цолбуч: и
още я.иГ.жигл и основанието да се обърна кьо
Нась а ла това нопеже никаква комистсатно я
иеще бъю вь състоинао ла Ии отнеме 6людстВ1*ч1
егвото иа законигЬ, ираио най повече Памъ ир|В
доставено тоже отъ законигЬ въ стрилата. За !!"■
вържи-нис иа н.о-тоящзта ми жалба се иозоваваш
натЬш сви дЬтела: Стефаяъ Вясалевъ, БоячяОи-ьС
чеяовъ, Димитръ Цибровъ. Никола «.'гойкевъ. Г. ж
°урч. Онаиель М.-лконовъ, 1 еорги Кулековъ, ИюЛ
(.гефаногь, Бслберъ Саркизъ Бкдросовъ. Хр. 1!ж
» к,шъ ж. на ,.р.
„ |1ет^ Гтаичсвъ
I
|
Карахжилдръ. Калчикека Околии.
Нънь огь гГ.зя свилЪтели иоля да бъиЯ^
| разяитаип и лицата които зиаягь, че обвиансуЛ
II
ее проявили лакаиваниего нр I; «и 2 лииотъуо Л

с1гв7а,‘го
“то“
. » “»«““<»:
Заяфпровъ, Колю Стойковъ, Дсми1>ъ Атанасов ь

Коли Дсисвь ж. иа гр. Добричъ, огь к-«
ир-Ьчъ пърлигТ, лвопца Иоручикъ Гаиевъ е каз иЯ
1 „Ний скоро ще се расиравлмъ съ Гунева ио г-Л
ио му“,'а иослГ..иииЬ двама (Д. Атаиасовь а ■.
Дсисвь) ще усгановятъ, чс Сгаматовь е ка Л|
«Бий Гунева ще го заколимь като куче----- "
по-малки е важио и иоказаиаето на Хасанъ >'■
Аитп Беевъ и X. Ахмедъ Кфеиди Сачисвъ ж. ■„
'»'• Дооригь, килто има ла усгановятъ, че обни|.
I «‘чигк на 2—Л и^ти се ае дарила при склада ■
I Търговското Аф риканско Дружество въ тоза г| ^ Vч
.'
1.‘ъмъ всичко това, моля Вашето расиорьЛ '
| ние Госиодань Прокурор-ь, да ее взематъ ош- ж
\ ''ега *ь1,ки «прямо обвмняемитЪ за обезиечс1иЖт
на граждавскпй ми вскъ за врI; >в и загуба, г.Л
ааъ .,аИВЯ8аяъ на 30,000 лева, тъй като азъ Л0
! се чуистнамъ н по заключението иа скеиертмП. Л(|
варя оставаяъ негоденъ за работа.
ггр. Добрячъ, 7 Май 1902 год.
ь.
Съ Почягь: А. 11. Г у я е В

ь
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Стр. 3

В
,П. II.) Началявка яц станцията Г-нъ Сте- [ пръсти. Кзрааяющето оржзие при причинава- нккоя стихийни повреждания, мшото земледклВ.одь Васидевъ, възхутдчдг^.гь поетапната на . г<ннето па гораятя рана е имало н.-шравденне отъ ичтъ но отъ пккодко години нодъ родъ, не еж
Жидтк“ ихъ забЩТ.за. че това не е доеголкино отъ
дксно на акн<>. а (а долната огь гкво па дксно. виж «ада добра плодородна годнн:>
■ мда страна да се сааордиирнвятъ ио такънъ на*
3-о Оиясаннти ткдесин повр-Ьла са току дцо ;
Пасквидчето в. „Добричъ", въ Л|н»ягъ св
. :-иъ аачпнъ обаче Васнденъ се пя дк ва ткено.
извършена — датиратъ не по-вече огь половият ( огь 1-и то го, вижда се, иито нкиа какво да
дто славни огь „героатк“ п> напсува, иа даже
часъ п аркзъ тоиа вркао отъ дзгкгк рани е в.:- пише, повЬсгидо едно антрвонДе. че аднаинетра*
..дзхна да го ударя.
, текла и** по-яалко огь 1 лддтръ крънд..
; тора ни г-ни Бончо Опьлчнионъ, булото би е
Съ Ночнтъ:
4- о. ВсдЬлсгвпе на това. раната на дкомата ' Гонорнлъ, чо вкстннкъть ичь не се разнросгра
нитна бц бала сяъртоаосва. ако не е бяла дадена низалъ гольо ьа. кодкото пипни, н че гой се
А. II. Г у а •- в ъ
I на вркие акдициаска поющь.
| ряхпроегнананяль вь ио-нече отъ 1<КЮ екзеи5-о. За окончателното аа здравкине на ра- изври вь драла и околията ни и аечаталъ обя 1 нвтЬ ще тркбяатъ най-хал ко 3 хкеецн, елкдъ което , втениита 50 на сто ао-евдепо.... Сь най-годкената ;жка ще остане за вината осакатенавслЪд- леча положигетиость заняич.дме, чо „ТО1* е разнро| отвие голкяата н нонравалиа епкатеряеа, конто вде | сгранено 10 пати но-чядко отъ ьолкото наший
• се образува п съ която ще се срасгаагь сухожи- п че обявленията печата сь ежидчгь цкии, какПодписанигЬ. Д-ръ А. Цчиень и Д-ръ Иорлнята па еркдннй н безааенивй пръсть слЬдокатслао ви го иечагяме и най. вижда си вмкето да ио• догп., давано Настоящето на т. Д. Гунмиь отъ
т;ид иовркла свада въ категорията на тежка А > сгаингъ цифрата КМ ч-ъ е.у. поставили 1000 екз.
.. Добрпчъ. вь ддос гоикремис нд това, чо па
> —печатна иогркшкя! V
лесна
поврЬда.
1"-П Априлъ 15)02 го.д. вечергьтя, ккмь 8, ч. II’’тр. Добрачъ 30 Апралъ 10 >2 го.
На 8 того около 4 часа подвръ обЬдъ, До1 кане за бърда номонд|. въ аптеката дда Г. МуI
Подипсалн : ,/-//•< Цчигт « ..
/т/^очн.и*?, брпчекня житеаь Курсалд&лх Кайбудда, продава дъ
яь, го заваряхме тамъ и е.дк/дъ к.чго го иркпа разна смити, се номанадъ вд. дмгенн си отъ
,.дахме най внимателно, констатирахме елк„кръноиялиниие*.
, нчцето:
1>.|3казвагь, че дюкобяич елкдъ вято се ддаГ-нь А. Гун нъ кой го току-дцлто бнлъ илк- I
обкдвалт.
съ 0.7 и половин- ст. хд&бь и 2 и
зь дп. аптеката. лържеше лъсната св ржкя
нолояняа сирене, догнадъ е да св носии и елкдъ
лЪпата, лвЪтЪ р.кмЪ об.дЪнн вд. кръви, които *
н чеше ва струя и нь голъмо количество. ВедОбЬсена мома На ^0 Априлъ т. г. нд. с. | 10—15 минути е издъхнала
Полицията се ний на мке.тото и елкдъ тона
Иуркугь—•колимга ми. намТ.рилн вь кални ооЪ|.|га слЪдь това сь една каучукова тръба за|
трупът
I, му бт, отнесени ддъ държанната бод
ссн.ч момата IV.\■ < рана Колт-иа. конIо била.оста
. .рдахме лъсната ризка нодь лаье.ги н елкдъ като
лица.
нала д-ямч вь ,‘.0111. зя 1а пригодим обТ.дъ за
г> поза и рТ. ддрч* довзтечен.1 чо н г-ш. Гуиввъ отВъ броатъ СИ ОТЪ б-Й ТОГО, бъхне съобщи
шхиа ЛЪпата сн рака одт. дЪсиа га. можахме дч
рошпиидЪ п брата си, конто отишло на нива
ли. чо ще погЬетихъ въ едни ь отъ б.дизкигк сн бро
да ндЪиичъ.
нпнета д и рамо слъ дутчд*-п»: Нч дЪсната китка
Косато бр.иь о св ледпелъ н.ч обЪдъ огь еве ио желаният на новооснованото и и тукъ Ту
П-едпе една рана. ьомчо объммши ньлата ал.чрне гко Дружество В.Ш.1 кченпс отъ уставътч. ау:
(| 1.111 на половина ма кичкада - огь линията, която Нина, да вземе хлЪоъ и сбЪла, конто Катери 'а
Д О Л || II III км
пединяна срЪдата »а товара сь основата на с приютила, свариль и ирОсчрЪна вс|>Ъдч. каши
ТУРИТСНО ДРУЖЕСТВО
и. гпъргия нръсгь, до а.у.грЪшннй бродъ накит- “ иа врата й стояло въжето, <ъ госто е била
I 'в,1ПКи,НИ1 <1 нп
9* е
сага и отъ горЪ, до тинята на лрчнкуланнита обЪсемя. •айний кр-й на което бвдо 'Завързано
1.
,1»6ру,1ЖП
НСЦв— 1’уКЬ.
37
Априлий
1У03
т.
,
гн'Нч енг 1ГИШ-. Нъ това нр'дгтранство се виждаше н ь крака на масата.
г. Добри ть
.и липсва цЪлин \11||1>1онарь и чаеть щъ теПрЪлнолатало се убвйиатЪ да сж двама
Уватаешии Г,нв Редакторе,
нара. Малкото нръдгтче заедно съ еВоя мд-та
турни, които с ьсЪдв гЪ на обЪд ената казнач ч„ че
ерпвонь висеше на една тънка имана одч. козабЪлЪдалв да излнчатъ огь дока на момата,
УвЪрена, че н Пахъ е ирнсър дде часъ поа лта на за шита му сгрява: костичката рм/опне
Слдд бнитЪ и полицейски власти сд. но дн- скоро реализиране ць.п.га. що са е поставило Добраши половината отъ оя ачм/ш — кости отьпи^'п 'ридЪ на убвйствотд'.
кото Турастко дружество, осгЬлявазе се да Ви нялшевахч, а другата полонзна огь носдЪлнига
Отъ нАколко дена насачт, ьъ редакпоята пратпнъ, н дни дка огь нишоя уегакъ за нанечатчане
| >-твчка една се задържаше ои:о у лругвчЪ кости ни се получи и прол ьлжана да се нолу чаматъ «ь елвнъ огд. най-бдизквтЪ броеве на вздавасная
■ ь едно да; мен дче.
вунь писма, отъ съмишленици д ъ ни, при стели а отъ Васъ вТ.стнвкь. Гь тона д1лднпс щс услужете па
1>у|'|итяляата артерия, пгбиталниинериъ и ; появата, съ които зшдитвагь. за з дравното и дружеството, злщото ще осиТ.г.шт!: траж даянтЪ съ
мЬтЪ артириалнв аркадя сл, срЪзаии : еухожи- оздравяването на Рашо» добъръ сътрудникъ и нахЪренняча на нашата задруга.
■дига на двата пръста —срЪдний и безвмениий
гражда.дпнъ г нъ Андрей II. Гу.дсвъ, съобщава- !
Праснете, Господине Редакторе, нашата прЪд•няИия е(шти!ше), съвъ|ни<зннооголени и мЪжду
ме имь. че зр сега рамидЪ му, а.ъ н да еж оо- | варитедиа блатодарность ..а услугата и от.пгрдия
иочнгь.
1Д.хъ се вижда нег) тсИаш. Огь всички мЪста лЪзненв, нь не се забЪдМна усложи-ние
ПрЪдсЬдатедь: Хр. Н. Дучоеь
н » раната тече кръв», вь изобилие. 1Ь нжтркшноПо Случай огкриваниего на 2О н того туСекретарь: Ля Тодоров»
ирМиита страна на лакедя IисипМ/гия) на около
кашния ианлиръ, забЪлЪзва се вече иь градьть
ни движението на разнигь тьргоьц.д, която при
4 с- м. яадь аро^ирс з/у/оо/е- на сиЪИия'а има
стигагъ отъ разнитЪ градове вь България, за
•руга рана огь приблизително че гпър ги га мриа.
вь размЪръ около 5 с. м. дължина и 4 ширина
уславннае на черги.
огь
I. направление оть горЬ иа долу и оп. п.ьгрЪ
Повече го огь тукашнигЪ ч ьртояшд и есн.ч- Устава на Добрич. Туристско Дружество
из вънь. Кршнчга иа тъзи рапа сл. гладки, но ♦и-ианаирджии почваха вече ремоитиранвото на |
Г .1 АНА I
•рнпн е непранилен ь и кожата тамъ е отсЬчена чергмтЬ си въ панаири гдЪто има вече и етвоЦ^.ТЬ
’СП) о гь мккигЬ част н. Пь тъзи рана лииева гь
роим нЪнолко кафене та в крьчмн
•жата и подкожнин слой заедно сь вени гЬ: оп.
ПросАци. Огь нТ.колко дена насамъ гра- !
ЧI. I. 11,1.п.гд на Дружед-гвого с: а) да
»сн тоже тече кръвд., нь вь малко количество. Дьтъ ни ее е наиоднилъ съ ироекци. които «рьнасърча членовеТ». си кьмь нл.тупания; б да
ГлГ.дъ като му оо даде необходима тч местосвагъ иа лЬио и на дЬено изь лдахдитТ. и изу* два и залкеява околвостд.та на тр. Добричъ
нлнзагь оть кжща иь к.ъща. Обръщаме внима и н; дч копулиразир д между гражданитк — лше.цинска иомодцд. — сииранне кръвовзтеченпето
нието на туканпшгТ. власти, щото да вземагь бнтели на природата—хубостигк иа бьдГарскага
'|||Ьзд. вьрзанле на ерк3)нид'к ар юрни я се ирк|.|.рзахя ранндк, като огдкзиха и безъ това огнуждин тЬ мьрки, за да ие се случагъ никакви природа,
ироношестяня, за1Цото имаме вече вь редакции- (
леиий вече мялъкъ пръстд., който за нищо не
ГЛАВА II
м жеше по вече да служи, нрнегжцяхме кьмъ
та оилаввдния, чс нъкои оть гЬзи ироекци сл.
Чл. 2. -$а постигане цкл.га дружеството
дМа иа цЬлого ткло и констатирахме още слЬ
извд.]яивалм „кражби нд дркбно*.
ей служи съ слЬднвгк еркдетва:
I нмцигЬ нЬнда: Иа дкенята ржка, ржнаводТ, иа
*^гь
и наводнень традьтъ ни сь нроа1. Урежда скяски;
II лтото, Фланелата и долната риза окърнавенн | екци, а за вь нрД.мо в.т канара още колко ли !
б. Урежда другарско срЬщв, излетя и пжраЗрЬзани на съотв1.тсгвуюлр‘го иа раната
пде надойдатъУ ЧеловЬкь не ще оосмЪе да оставя ту КД 11 и II:
кжщята си и отиде до панаира!!! Ако но се >
сто. На 1-ьрбъть еж ирорЪзавя: нар деен но,
в . Нрави, поправи и бклЪжв нжтнща, ако
п лото, жилетката и Фланелата отчасти.
вземан, нъкои строго ,м1.р:.и спрямо ткхъ.
нуждата укаже;
На лицето, нодь лквого око има една ноВоенния слЬдователь г-нд Иончевъ, кой
г. Запазил, облагородива и залкеява ив.1 гос.ть, болкзнена и малко носии Ьла На лТ.вата
: то бъ дедшираиь оп. военното нрокурорство тереснпI мкегностн.
ка на около 3 с. м. надт. н/юр/и/*- з/у/ок/. ,/и
вь Шумень, за разслъдвание по дклото повдиг
ГЛАВА III
'•Пия има едно синкаво иГ.тно въ ралмкръ до
нато оть сътрудникъть ни т-нь Гунева за съсичението му оть двама 1а ..мнц-ро огь тукайдс. м. и вьрху му епидермиса е малко ох.дузенъ.
Материални източници:
ннн кавалерийски дивизиона., —на ()-н Ю1е но
• другигк части на тклого ие се забклкзяа
Чд. 3. Дружеството се издържа:
ь чцо, обаче ногървквшии заяннва, че всичхитъ
объдь си довърши елкдотвието ■> вь 2 ч. слЪдь
а). Огь членски гк впосби ;
I скули на дЬвата мишница фга* цаиеке, н раотп.ътуиа обратно за г. Шумень.
б). Отъ волни пожертвования.
ч • го го болкли.
Очевидци гь свидктоли с.ъ установили при
Чл. 4. Нриходо-разхолнпгк дкйствин на
елкдегввето, случката тьй, какго бкхмо в уио- дружеството се оцрклклнтъ отъ бюджегь, който
Нркзъ вркмею до като трая пркчрьзкатп,
п ‘ГЪ1Н1квшня има на два пжтн нркпаллнин '«/•
вЪсгилн вь мвналин си брой, оевквъ показания- • Се гласува ва годишиого събрание (Чл. ЗЧ).
та на двамада „герои* Лгацасопь и Стамате в ь Бедно съ установения иноез. за касата на зьконю говоря дъ сами за сеое си и отричагь „до- , другата отъ прихода нсможе да се изразходва
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Отъ горкизложеното заьлю| шаме:
бл Ье < по* всичко. При прикаи.знанието иа елкд- нркзъ годината новече оть 2 3, а другата чаеть
I) Констатиранигк новркли по линего и
ствието г-нъ 1увевь ие и показаль други сви- ее внася нъ мкетнада земледклческа или сддесявната ржка са. причинени огь ударъ съ твърдо ; дктели. защого очевидцитк саидктели са. уста- дивна каса за канита.1ъ.
:
Д ьно оржлие.
! вонили самата истина.
ГЛАВА IV
Дъждъ. 11а 7-й того нркзъ вощьга, падна
2, Гаиитк на дкената р.ъка еж причинени
ь силни удари съ остро ркжуще ора.две и са, • вь крада и околията ви, добъръ тихъ дъждъ,
Членове
" иесеви иа два ижтп при гположение на ржкойго развесели всичко. За сега всички безь
Чл. 5. Чтснь може а.ч бжде чекки гражда: та ио вскка вкролтносгь издигната надь глаизключение носови се намира д ъ вь црквъзходно | нннъ и гражданка приети и записани отъ аась-<га ■ извита съдланьта наиркдъ и обгкгиати
състояние. Дано т. г., всевишния ти заиази огь ! тоятелството.

яхздяцга:*: свадатгяагао.

мъс т н и

ИЗВЛЪЧЕНИЕ

Стр. 4

ДОБРУДЖАНЕЦЪ

Заб. I. Ако настоигелството не приеме
нЪкогл аа член-ь. не е длъжно да обажда защо.
Такова лицо м »ж« ла се отн-се гь ипсм“иия
нрозба до общото годишно събрание.
Наб. П. гчеиппя но се прнсма1Ъ за членче».
Чл. 1>. Ч1СН1Я01+. бшпгь:
а), родорна. които пнаенть нсТ.кя Г".1ипа
по 6 лекч нл.ипчп еженессчно, ь-щмт и дд
бждл. п. аз писа и п.
б). Почетни, коп го се именува гь заради
заел г ги що огговарнгь на цЬл.та на дружество го
Заб. Иочетим чл*нове приема само годишпото еъбранмп на воего и прЬдззга настои гелството.
Чл. 7. 1’еловннгЬ члеиовннгЪ ндащагъ при
своето записване два лева заиисанъ вдогь.
които се внаентъ въ касата на задругата. Тоя
влогь ее плаща и ври вгкко ново заниспане на
членъ, който « бял. отпсаиъ.
Чл. Н. Членъ, който желае ла пътува съ
намалена ц*иа 60% но 1>ьл. Държ. (КелТ.зници,
инаея наведнажъ годишната членовина.
Чл. 9. ПриетптЪ членове нолучаватъ огь
настоятелството уетановенитЬ оть Българското
Турмстска задруга членска карта я дружесгвенъ
знакь. Т'Ь ее иригответъ оть икигралннп клон-ь
за сметка па зчиясаняя вдогь (§ 13 оп. устава
на Иьдгар. Т. Дружсегно)
Чл. 14. ВгЬки чл нь има прано да участ-

Вро! 40

:
Отъ Ловчаяская Нар. Представител ь, Ни. На* {
; бупонъ, постжпплъ законопроект*! по граюбягяшпита и нркиожеиие за изякиени«* чд. 31 огт. търговскня лакоиъ.
■

г

Запитвания
13. Попиовъ съобщи, че на 30 Аирвшй т.
тача офицери въ Добричъ пача шала вз. едно

кафене Ам 1|)Ьй 1'упсвь я ву отркз»ли .»вя пръста
на дТ.вата рака. който н ос избавплъ жи.гь спяо б.июдареинс иачксати па друга грах шия. Прогшгь тип
офицери било завЬдеио СЛ кдетвяе И чрестоь.шв
били оть восиивн ед-клователь; обаче иолковиикь
> Салабашсш. заиовЛиалъ тслеграфвчески огь София
да ги освободягь. Пята военния Мнннстръ ла ка
же впит. лв е ираво толя полвовннкъ да ее раз
пореди за освобождението на офицерятк а ще бъдяп, лв гЬ наказани.

Съобразно иепълниг миий лаем. ||о. 4814 вадад ,
оп. II Добричекий Мировий Съ ща на 13 Септемв 184.' г.
вт. иолва на 'Годоръ IIн 1мти. отъ с. Ичелароао, протщ
наелъднищггъ на и..к Гоен ипмъ X Геченъ огъ е 11ч
ров» аа 841 лева пЛявяваяъ. че отъ 15 „а.1 до 15
11143 год. чзеа д * 5 сл* 1 ь »б*|ъ и иосаЬ иц» воиал |ана а
.1 на е » ма слЪдувпцпя ле-, нь канцеларията еи кг. ,ч
Добр."»ъ ще продхваиъ плТ.дующнгТ. длъжниковн медна-

имоти находиш»» се въ л-мзшцето на с. Пчелар *
‘:1*т"но: I) ипю .Надъ харлави* отч. з» * дек а» лг. ,ц

МИН. II р I'. д С Т. Д а Т е Л Я Д-рЪ ДаНеВЪ лая-

вп, че чу е известни тази случка, ио за освобож
дението нелнае нищо. 1Це чу отговори ш-рътъ па
войната, като дойде,
(Следва.)
!

]

Д. Но. 1.Ч5Т-8*-*" Г.
ОБЯВЛЕНИЕ
Но. 1701

Нина .ГфКетояо* отъ 43 дек. аа 84 дева 3) Нива „Ьр\
ката 43, аа Н4 дева 4> Нива „Харман. нътъ** 37 дек. ц
51 лева а) Шиш „Матлъмсва еиноръ“ 7.2 дек. 14.40 з-ч
6: Ивка „Матзъмовскл кория* 18 д-к. аа 36 дева 7/ Иви
„Гробищата, 39 дек. 78 дева 81 Нива „Мера тарла“ ■ гт
17 дек. аа 34 дева и У) Клона съ ,/. кладеиецъ даат г
одаи подт. едкнъ покрива, покрити съ керемиди, съ дв. :л
отъ около 400 кн. и. оцКиемаза 210 лева
Ма.иаваипето ще почне отъ оцйнката. Желание д
могъп» да ее миявагъ къ канцеларията яъ иригатстаеи. , I
;ня и чаеове за нздтааание.
Гр. Добричъ. 7 МаП 1902 РОД.
I Схдебенъ Иряетаяъ Нини. ъ

Продажба на етък.трия.

Д. Но. 717 1809 ги
и Г. II 11.1 К II II Е

Па
тото, е часа сл. плалиг, въ кантора*
| та на Лазарокъ «Че Влалнковъ. нь зла наето на воеи- ;
нпя плубъ. ер|;щу военвпи наветиикъ, ще се про
за на нублнчеяъгьргь сь явно над щканпс стъкла
рията, останала огь стъкларната фабрика при е.

По. |7оЗ

Съобразно яслъдитезкЕИ лнгть Но. 36'0 издад. »
оп. II Добричекий Мировий Съдия на 38 Юинй 99 т.ц,
къ полза из IIи ■ щ. НидЪлконъ отъ гр. Добрпчъ, нрот! ,у
иува въ всички ерфитиа за носгцг-пп! нГ. и.та
ня дружосгното и оная пя Турне текат я залнуга \ Гебедже. СЪСТОЯШа ОП разни НН юве стЪКЛа. 1.0- Атанаеъ П пнп, Наегойчпкъ ио яаедта на мокоВмня И.1.11
личесгвото, иървипача.11ШгЬ н Ьнп на вгГ.кой вя гь Стзчагонъ «гь е. Карз Кургъ за 168 леиа обяиипаяъ. е
17 озъ У сгазя на I». Т. Д и
I'» Май до 15 Н>ипН 1*302 гол чаеа до 5 елНдъ объ<х
егьклн и чострпт); чогътъ се вн гГ. ксГ.коя день огъ
Чз. НЗ............Два МЪсеца с.дЪп. м ч'тл.пваи поезТ. иранонадашние 5 на ето на елЬдуичциа леш. ьъ
;
отъ
У
12
ч.
пр1.гь
плати
1.
и
отъ
2-6
сл.
плалканцеларията еи иъ гр. Добрзчъ ще продаяаяь слЪд> >•.
него всЪки ново11оегл.<1ввш ь е д.ъасе«-ь да се
длъжни кипи Н1м11!1жяап имоти иаходици се мъ г ■»
снабди поне съ Турнстт.а шапка
18 01Ъ иЬ нъ гореозначената кантора. «'двата стока се 1ЦЗГТ.
чшцегч иа е Кара Курть и не но: I Нива „Г.шръард."
навира
нъ
фзбричиия
'•к.ш
гь
нрп
е,
КЬлево
(бцвня
Н.
Т.
Ь.
устава
огъ 20 дек 4 ара оцЬн. 81 лчва 60 ег. 41 Нива „Икплжкь! 1ве с. Гебе 1Же), Иариснека околия, г гйто ще се огъ
25 дек. оцЪн. аа 1'М* лева 3 Пива „Лтетли“ отъ 79 ,и
ГЛАВА VIII
ир1. «ава на купувачатБ. За участие въ търга на I- чцТи. аа 316 лева и 4 Пипа ,Мустава така Лркаг.ъ“ оп
ПоОьгЬдни нарздби
даначиП; ще денозярватъ прБ 'кариге.шо 6 „ отъ 38 декара 2 ара оцЪн 152 лева 80 сг.
Иадиванието ще почне огъ ицЬнката, .Кглатщь11
Чд. 42 Зимни сез*»нъ, който пиша оп 1м- първоначалната' ц1.на иа всБкп ии гь сгькла.
; чог&ть 14 ср гнивдгь нъ канцеларията въ ира'*?.т«гтнен!п1
мигров денк до ПзаговМцение; служи за другарГ. В Иирковичъ & С-ке
дни и чкровр аа из цаканп«>.
срЪщи, сказка и разни забяв.1* дии. я сзТ. 1Ъ
Гр. Добричъ, 7 Май 1Ж>3 год.
т I
т.чзн дига ночватъ дружосгвсннигЛ нпТ.ти.
I
ДОБГИЧСК0 ГГАД 01ПЦИН. УИГАПЛК1ШК
1 Сждебенъ Нрисгавъ: Пишп л
Чл. 48. Наредби |Т. на устава с« чЪнмгъ
I

оп. общото събрание искано съ пнеменна заявя
ИОНС ОГЬ Ю души, конто означаван, ясно кой
■иснъ мскагь да го пзмЬнн и ш* кои причини.
1!Ьрно'
ПрЪдсЪдягель: Хр. к. Дуконъ
Секрстаръ: А. 'Годоровъ

Обща хроника.
Оставката на ПобЬдоносцева. Сьобщявагь
огь Цеторбургъ на бор :мнския вЬстнвкъ „1мгч]Лпге1</егл, че НобЪдоносцевъ, прокурора на Св
Сянодъ ■ вай ваиягелния въ управлението на
Гусия човЪкь, поискал ь да си подаде оставка та.
Сямъ той могивиралъ послЪлнята съ ияирЪдпалята си вьзрасть, обаче истинската причина,
сиоредъ горния вЬстнивъ, била тач, че той не •
могълъ да се помири м влЬзълъ нъ конфзиктъ
съ мниисгра на альтрЪнтигЬ рабогн, Пзевс
Сърбия.
Почин набннетя.
Нзъ ПЬлградъ толеграФиратъ: пКомби
нацията Иаишчъ не сполучи. Д-рЬ Нунчь биде
огнево натоварен!. Д1 състави кабинета. Повян
кябпнегь се гьетавя каь-го слЪдва: Д-ръ Вунчъ

II Про |:1Жб.ч

ОШШЛМШЕ
Л? ‘2736

Гъобрязко пспъдиителний лв.тъ Но 32.42 яздвдел
огъ II Добричекий Мировий Сл.дяя на 6 Юкий 191Ю год
въ иоляа ни Христо Мярчовъ оп. село Чаяръ Хяряаю
;,а иротпи. Тодоръ Шеревъ отъ село Чяиръ Оряапт.
436 зева обявяизяъ. че отъ 15 Май до 15 Юмий 1902 г«г
ча<<> д„ 5 „т.д-,. ц „о.зТ. крзвонздд.тванне 5 иа ето к
сл^дующня день къ кажьмаринга сп нъ гр. ДоЛричъ ия*
цродаиаит. едЪд.чпци* длъжниконъ неднижккъ км отъ 1
ходящъ се въ землището иа г. Чзпръ Харманъ именно I
Кещо лозе отъ 6 декар» ири етранитк Ангелъ Георги. .:»
дам т|>1. Георгиеот. Марииъ Стоамовъ и Калчо Ивано ъ
пцЪцено за |оо лева.
Надяиапието ще почне оп. оцЪнката. ЖеламщиП
М01ЛГК д» ее евянатъ па канцелзряята въ црмеатствекикП
дни и часове за наддавиипе.
Гр. Добричъ. 7 V 1902 год.

гр. Добричъ, 4 Май 1902 год.
Подъ надзора М\" се намиратк СЛТдвмтЬ
мшч добита ни* 11 кеш й гот
кпсъмъ еннъ
„р.в.1 ДООНТЪЦВ. 1) ЬСНЬ, О ГОЛ.. КП. ьМЬ СНВЪ.
Гг|>л1ъ:ш 11Ъм.*|; '&) 4К)м’игк1Ь »л ГОД., К0*‘ЪМЪ 'ГЬМНктчериспъ, бТ.зЪзц оТ.Ч.Ч н 3) Кош. 15 ЮДМИН, КСсъмъ куЛеСТЬ, бЬлЬзн вЪма: 1 оито ще се ииодап .г-1 ич *>.*» тосо нь М+.СТНИП пчнашп
вагъ Иа
Т010 В1. МъсГНИП плнанрЬ.
ПрТ.дсЬдатсдь /'. II. Нисчбоят,
«■екретяръ: А. <К. Лодовъ
Д. Но 307—1899 год.
О Г. НИЛЕ II II Е
Но. 1705
Съобразно иеиълиигелнпй зисть Но 36» издаден»,
отъ I ДобричекнЯ 31 иронии Са. щя на 30 Пнуарий 1899 г.
вь 1103.1» н» X Д Ганчевъ огь гр Добричъ, протпвъ Хра
ето Кн.р. Гегргиевъ огъ гр. Добричъ за 22 лева, обякяпамъ.
че отъ 15 Мзй до 15 ЮипЙ 1902 г. чзеа до 5 елГ, дъ обйдь
II ||0сл1: нрзнонзддзвание 5 из ето из сзГ-луннции день
вт. канцнларпитл еи вт, гр Добричъ ще нродавамъ е*Г,
дутщия ддъжникчвт. недвижпмъ вмогъ иаходмщъ ее въ
землището на гр. Добричъ именно: нива „Арч /глуха", отъ
2<з докара 7 ар» съ граници: С. Колегц Жезкко Хряетовъ
и II. ЖКзсиъ: »цКн. за 29 зева ?о ет.
//аддавянаето ще но ще оп, «цЪнкзта. Желзн.щитТ.
могъгъ да ее спянатъ вь каннеларипгп нъ •1рнед.тетпгн11

—мяяястрь ирЪДседа гедь и мянаст. ь нз ньи- ,
И1 пи гЬ Д%л:<. Мига Поповичъ—мяннетрь н.ч I
ФЗНансм гЬ, Сгамонковичъ—н.ч народно го проса*- гЬдни и часове аа наддапаиие.
Гр. Добричъ 7 Мзн 1902 сод.
щен.ю и иа изиов'Ьдан’1яТ8) Мявчячь на право
I Съдебенъ Ириетавъ: Иинмевъ
съдието, Гьока На кол и чъ—ва търговии гя. ДоД. Но. 295 1899 ГОД.
сегашнпгЬ Мзнисгри па пойната, вът,»Ь1Н111 с*
О Г. И II л Е II II Е
д*ла п общественнгЬ « градя заваззатъ паргген.
Но. 1Т02
лягЬ си. Новия кябпнегь со състави оть 4
Съобразно ис|п.11штел1шй лп.-гь Но 5<>4 издадгиъ
радя кали, 3 нрогрссипя и сдиик неу граден ь“. оть II Добричекий Мироиий Съдия на 26 Пнуарий 99 год.
въ полза па Дниигръ Ангсловъ оп. гр. Добричъ. протмвъ
НАРОДНО СЪБРАНИЕ

' Крьспо Нпкодовъ отъ «'. Гединджикъ. за Ю5 лева, обявявам»,, че отъ 15 Май до 15 ЮниР 19«' 1 г. часа до 5 едЬдъ
обТ.дт. и |юе.||1 прдвонаддчванис 5 из ето ма сдЪдуюшзя
ЗасЬдзннсго с* откри вь 3 часа подпръ илзднК
день нъ канцеларията си вт. гр. Добрпчъ ще нродавамъ
елк д« ннцитЪ длъжнивонп ■■едтижпмп имоти нахо.диши ее
Законодателни пргъдлошения.
гь землището на е Гединджикъ именно: I) нива „Лоакта*
И р к д с к д а т е л с т ву в» щ и я т ь Д. К. Нои- 60
декара,аа 19*50 деаа; 2) пипа „Куру иолу“, 41 дскаръ,
повъ съобщи, ч<* днесь сж виесеви вь Народното за 12 дева: 3) опна „Крушката', 9"Ч дек. за 29 леап 4)
«'ъбраиие оп. човистерегвото на търговннт:1 и зп- нива „Кованлъкъ сърть", 12 декара за 36 лева: 5» нива
I „Кпшето**, »п. бч’. дек. за 21» лема: 61 нива „'101141* ноау“
лсд*лисго сл кднитк предложения:
1 , Синпепппя *г-еду Къияпии в Шчьниен по 5Н 3'бзра за 17 дева: 7; нива „Ечи Вейското-, 3*2 дек.
1) п«>ИВ« иЦИЯ Й
1>ългарня II I у яъят Я по ; ,а .| ||)леМ; Н} нива „Матджмовсиа ижгь. 7'5 декчш за
|1Я0«.1ОВСТК0То нь дунавскигЬ ВИДЯ;
22'5о лева II 9, инча „ОторТ. друма“, 6 2 декара, :ьч 18'40
2) Нр’Ьдлож<>иипг.| да прасяавяс иа държавна дена.
11а.иаваивсго ще почне огь опЪвката. жсланицитЬ
служба чуждигк поддипилцп: 11зндорь Кост., Нкубъ
мпгагь да ее евянатъ въ канцеларията въ присътетвснПрана а Иосефъ Мсяу.гь - иървип ннжинеръ ио мит*
дни и часове за наддаванин.
.фялелклието и другягк градинари ; И. Дерпвшя- I
Гр. Добрпчъ 7 V 1902 година.
1 Съдебеиъ Нрястагь: Иаппевъ
анъ, сиещаляегь ио коиринсиятя яидустрая.

Нтовнякъ 7 Май, за«"к.шнис Х{.

Отговорен ь редяяторъ С. И- Дянковъ

Д. Но. 574 1900 год.
О г. Я Н .1 Е II Н Е
Но. 1704

I Съдеоенъ Нриетанъ Ииииег.
Д. Но 1059—901 гол
• I I. И 11.1 Е II II Е
Но 1706
Съобразил и -пъднигелний листь 1|о 1512 издадем
.гъ II Добричекий Мироиий С.ъдея на 17 Лирклъ 901 г,
вь иоляа на 1' «'инвиреки огь гр Добричъ нрогивъ Пих»
Николопъ от. е И-лиФакзь за 134 лева, обяняааиъ. I»
огъ 15 Мзй до 15 Н>яий 1902 г., чзеа до 5 слКдъ обВд» а
ноедЬ нрзнонад даиамие 5 нм <-то на еаТ.дующмм день з
кямцезаепягз ец въ гр. Добричъ те нродавамъ слЬдуюшп*
ддъжникънъ недвижпмъ имотъ находмщъ се мъ зем з
щето на е. Неди-Факл. именно: |)кл.ща иъ селото Вели
фзкл. изправена отъ кирпичъ п иъргп, покрит» съ кейвиди съ двТ. огд1,ленив за живЬнае. при дължина в мет ъ
ншръ 3 метра и насочиш 1 м. 40 с. м. съ дворъ олол 1
.декара, съ еряпицп: Огъ тригЪ страни Г.озъ и натч, о »•
нена за 150 дева.
Ня.ддаванисто ще почне огь оцКнката. Жезаюш т*
чогльгь да се евяизп. в ь канцеларията нъ приежтетвен. г»
дни и чаеове за надданание.
Гр. Добричъ, 7/У 1902 го.д.
Садебенъ Присгзк^ Нашь
X Цо. 519/899 год.
1
ОПИНЛ Е II II Е
Из. 170»
<'ъобря.шо ис1|ълнптед||и11 листь |1о 2338 мздяд ю
:
I отъ I Добричекий Мировий Съдия на 8 Май 899 го.д.. о
! полза иа X. Димитръ Ганчевъ оп. гр. Добрпчъ, проттл
| Гено Мариновъ огь гр. До<'>р||чъ, на 41 лена, обавявзчь
1 че отъ 15 Ма11 до 15 И)ний 1902 г. чаеа до 5 сдЪ.дъ обИ»
п иосдТ. |||>а»она.ддавание 5 на ето на елЬдуищям день р'
канцеларията см въ гр. Добрпчъ ще иродаваяъ сл*д »•
щит* ддъжииковп недвижим* ияотм иаходящя се »»
--'еялишето иа гр. Добричъ именно: I) нива Адмаз*
еърт.ь", оть 18 дек. I »|гь за 18 лева 10 ет., 2) им на .Квреаъ сарта*. огь 18 и половина декара, аа 18 лева &" гт>
Надтаваняето ш» почне отъ оценката. Желаюии :’'
могъть да се аваиагь въ каццеларкята въ ирисатственп'1
днп и часове за наддаванве.
Гр. Добрпчъ 7 МаВ 1902 год.
1 Съдебен* Ирмстввъ : 11шит »‘
■

Нечатяицв иа Хр. Н. Койииковг-
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НрТ.дг
достаннлъ съмъ 1-во качееуио Английски сини
'
канът., килограма 65 С*» 14. НуждающягГ.1
<+ г. г. иогитъ да носАтМ нагазипътъ ми
**х«дяигь се вь улица .Шааирска -.
■х. Добричъ 10 МаС* 1Р2 г.

Иарм Пггрмъ

1**»
Шуменска бира.

: 2».

Въ бутилка—екгаортъ, на чаша <»ть бъчонки и др. ДоФри напитки, се яамирятъ въ
бюфета ар и градската градина, ири цЪии както
ИЪ ВСЯЧ1 т-Ь питейни заведения изъ градътъ.
Ла ииого посетители уиоляваиъ.

ОТЪ РЕДАИНИЯТА.

ОБЯВЛЕНИЕ.
ИмЪс.гнва се из ингерееуниинтЪ, че св
мш елма кашля еъстоята отъ 40 виза ни, ашж. овя в ш . 0|1М«адлЬА;||иа на (мкойиий
[чпгръ (1. Коваченъ. М1Х01ИШЯ се п .селото
■» 1жа-ким«, .1обрич«*ка Окозен.

Съаържят*-л.:

4—4

И. СВИИАРОВЪ

ПРОДАВАМЪ

I За «чмразумение до у>едам|ия I
I г. Д/|«»р#»ь. 2~> Лнридин 1!Ю2 гол.

собствения са хаиъ съ кса жиге му иерестройкн и материа.гь, находящъ се в», гр.
Добричъ 2 у части къ Л *»! 7 ср+.щу градскня часовиики.
1
За споразу»1ение лично до мени :
Хал:ки Ахмедъ Ефенди Сал деви.

4—4
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Съобщение.
на анннт
■ И1
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«т%, «*9 ш» им?ЪбЪ| иаааяяи
»а
ма ч>стт»Ик
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1П9Я91
)• Па яц%щнл>тнв|цат% иа
ЛГ*9 м
ПРЛШ1
х
еча

г. Добричъ, 24 Аирилъ 1902 г.
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НрЬсенъ кашкавалъ

•титАякв.

АДМИНИСТРАЦИЯТА.

I

| се продава в и бакадскня дюгенъ иа Ат.
1 Начеви и Сини отъ собгтвеяяата нмъ кашерня. Ц+ни унАрени.
1
ГЬИГЬ 2БЗНАТИ82.
гр. Добричъ 10 Май 1902 г.
ЛОггимриия ии ридаиторъ г-иъ С. Ив.

гй1

,{"

»<> !«'',(•

п'юг,

1/кннгнн <>Т1о«»рно< ть

I , герои ти, ми <>гни?*
Гражданската пласти. придържана строго
види сезона За рлсение лоаята I

«

;во<ъ ш4к изъ силата иа Варииисиий
.Вгъ дн събира абоиааеита и залисии иови
1и1Н1М1 приятелитк и пяддъряаР»си. дв «у се иалаатигъ и «у яиазвятъ
} ю съдКйетаие. защита годишните те
,.1
на яйетинаътъ ии и паче ми прииъре

ТАКСИ НЛ 11> Н.11ШЛЦИИ:
на анал. е в на I пг. ... 10 <т.
.IV .
. . •> ст.
На Пристааскп «Гивл-ним
на III п IV •тр. но Зет. мп V в VI но
1 ; ст ая дума

2—5

Гр. Добричя, 2г/ Ма II 1М2 ю.(.

:

тай ща азСр*щу асАии съйраиа су
"у «даат* ивмтаим". яадлаеиин атъ йога
Печатана съ пачата м рвдиадията ии I,
’
Огщ Л'>м**М'-трачи*г4

Нървиа въиросъ. който си зададоха слАдъ
грознея инцидент и, създадени на 30 яянадий иАсецъ Аирилъ отъ рикаригЬ на ДоиъКихота, уииоленото ииъ поеАгание ио едияъ
най-бру 1адеиъ и вандалски иачинъ гьку жяйота на добряа ни съгражданинъ господина
Андре* Гуневи 6Ь: какин лжркп му Н-К.ше

| римкигЬ ни закони, а.шълии своята закато сАшеврЪменно съобщи случилото
е»* на Шуменгкий военень нрокуроръ, военяои» ианистру и началника ни тукашния гарниз»нъ. Последния издалъ заиовАдь за арнстовалието на „гнронгЬ-* за ПОДИИГа имъ до
I втора оп- нашето началство заповТ.дь. На 1-й
того пристигна тукъ военния слАдоватедь. яа
. 1-ва сдАдгтмшъ «чина»* пр|Г Шуменския
«оеяеНЪ ездь, :-нъ норучигь Ионченъ, за
произвеждано чр-Ъдваритолното следствие. Зи• дачата му йАше много тежка — да со пронзносо за извършено мрТ.гтА1шп дТ.нняс на двама
свои колеги ( Р!!, н изпита цоложенннто на
една т1.хн:1 жертва, изляната крчьь оп. ра; ката ва кчото, ш»* ирЬслАдва на вТ.ки зн-

“?ча.

тънената ВМ1. Г1,вТ.гТЬ ! . ..

Бъ иристигапието и. военния следова
тел ь, началника на тукашниз гарнизоиъ съ
писмо V 2 отъ 1 того но силата на ст. 229
огь „ 1е.енно-с*дебния зяконч.", като му из
праща Нослужните сиисъчи на иресткиинцигЪ,
предписва му да почне зредкарпп-лното слАд| ствие, каю получи всички книжа отъ граж| дансьата нласть.
(
Ноеннна Следователи, вотнч:. отъ бук
1 вата на военно наказателния законъ. въ който
ЛИЧИ, че иодобин IIресТАИIIНИЙ НрП ПрОИЗВеЖдание следствието ТрАбва да б*датъ арестонани, разбира се, сиоредч. характера на прЬ| стан ле н и.то. е зиаялъ че тТ. са арестовани,
I както е било видно и вь иасмото .1/ 2, ио! ради което и не издали особено постановле
I
ние за тая де.1Ь.
11а .‘»-Г| того се разнесе слухъ и.:ъ града,
I
че убийците са пуствати на свобода. 11ачъ
н* *** иидТ. невероятояъ тоя слухъ. който
произведе силна сензакция между обществото.
то.шо.и.
по-т-чг. ч> и/пь^на/ш 1Ш,.1Н"ню г.пн)I
ппппг ОН.1Ю- "111/ нт, ГЦ1НШО .1ача.ю, Но какво
бКше нашето очудвание. Когато видехме тия
фатални .поклонници н;: зундира* да се раз
хождат!. свободно изъ градските улици, го
тови да погълнати ощ* хиляди жертви удо
влетворят!. своя ненаситен!, апетити !. . . 11а. шата изненада не бТ.ше за дълго време. По
; вяното министерство съ секретна екс грейна
тедеграмма огь З-й того пооъ Л$ N06, вр*д^ нисва на началника на тукашния гарнизони
иияо военно-смдебния законъ и мимо зкание, то на военния следователи, да освободи отъ
\ ареста обвикяемчгЬ до окончателно оършга___ ~

I

*

----

ДОБРУДЖАНКИ)».

<Л*». 2

Ьр*» 4Д

не на слЬдггнв»то п заключението на поел**- ‘тш* за прЬетаним хЬлиня вършея» оп. гЬп, ! паА пл
ирощмтъ 12 /„ лапа. която топи дъд| ь
за за ваза
вакн >
ння. ИотъриЬвшпи силно нъзмутевъ оп. не- 1 когато еже» нахождал на дЬйетивтодиа еауж- ! 0ГШ1 ,2Й' в:1Ж>в* *• ма
! плажа, какь тяч за сш-■вплита този» дълг» н
стапката на зашитмпцитЬ на „офицерската 6а похлежатъ на военния сждъ в пр.* вещно I каша полза те яяа за наеелешет».
чееть4, см отана топа на военния слЬдона- тигана е мислиио да си ирЬдегщратян
н
Нкйзя1> К ъ М1Ъ па додввтЬ ■смислова*. сон .
тедь. който до това врЬм» Ие бплъ нзнЬстенъ 1 нзбЬ|нат» каянмТ* н да бяло яошяетл му щ» ияираяихъ. '*« те съчиивамс. че всп-жигЬ гЪза
: длъжния* иа «евката и зеюедЬлчесвнгб кана и
за тъхното освобождение. Ла ио-голЬма поло- чан между граждаянтЬ п поеннитЬ.
! чистя* лапи ка*т» държагь т<>.«а 122 явл. дълг ь
жятелность пеелЬдпяя запитал». гъ «V 2БТ ►
Дани яи чуят»?
1 сдЬдъ г.агм .ч» у Й-ь 1нгь аъ това рано ала къси ,
нхчалники ни I арни.юн,», който а писмо *к- I
строио секретно (?!'> йод: Д»
нтъ 4 тото, :
IV съобщава, че <тнчннчпт, .-и. огт>б>>.^мп
опт .н1,1К1>.*'пни*-, .чи.то
./<>.(отон -

сте»

ДЗ-5 ДТК2 ЗД ДРТлЕСТЗС
„ПОДКРЕПА“

отъ инспектора иа кавелерията (1?!!)

(Име си хисъ тая .ииоьЬдь ди е дадена }
и иодпнсана *>гь ,достойния вопнъ* и .героя4
на .нещастната случка“ .') нъ Дурапъ-Кулакъ п Шабла п«.тко«никъ *'алабашенъ).
Военния СдЪдовкТеЛЬ сь писмо подъ Но
26;) иска нрЬписъ оп. секретната екстрена
телеграма подъ Д( 806, обаче, ако и да чака
до 5 тиго за отюсорь, такъвъ и не чу се
даде. слТ.дъ което и са замина! . ..
ГлТ.дствието се прявърши съ показание
то на 12 души свидБтеле оченядпи. оп. които
въ" резултатъ е** установява. Че обвиняемптТ. I
еж отишли при потърпевшия г-нь А. Гуневъ,
съ злонамЬренната ц!.ль да Цъгубягь живота
му, но .
провидението го спася, за да жп- I
вЬе за отмжщенн» на злосторкяцитЬ по законенъ редъ.
11рнчииит1; и сд-Ьдстваята ня самата случ
ка. свидЪто.штЬ обяснили ГОЧИО СИОреД-’ ОИИ- ,
с&няето поместено въ бр. 31» па нТ.отника ни
ВЪ статията Подъ надслохп. . < /о/.< /•_(//11Т »*/.»Ц/}* Н'н Ногбр/гх“. Отъ ВСВЧКПТТ. СГ1НД1.ТеЛСКИ

Въ радиацията ня се получи- уставът» иа 1-то
Мзапмно-БлагодЬтелао Дружество „МодкрЬаи4. по
който случай искаме звесь ■ ний да кажееъ лик
.1<Ш

ГиавалнигЪ я икоиомическя условни иа кякота въ иоелЬлньо ярт.ае неязбЪжне еъ.иадоха и
въ насъ почва и иро иктуваха яеобхо шмосткта отъ
съставявиетн иа едно бдагод-Ьталпо дружество, по
ирнякра на западно европейскигТ. такива, които
броятъ съ яилпоии члеиове. на.чнлем» .ПозкрЬпа“
съ сЬзалише въ Гофяа в к.миев<- въ иЬлн Г.ьлтрия.
Клаголктелио се ваеиука то, зашоте има за
пТ.ль да помага иа бТ.лнятг. и отъ срь<ни ръка
хора. които цоралв уекузнн срТ.лства не яогагь ли.
у онлетворяватъ необхо шмитЬ иуж ш въ най крптическвтЬ си моменти, които богатия и охолни*
лТко ноерт.ша п лЬко псир*ща — безъ .шкаква
жертви
Прклъ ни.1Ъ иа това основа се въ !кВяж*етво България < ъ гЪлаляще » т. «,’офвя въпросното
дружество цТ.лкта иа Ко-‘То е: _.м •■//•1.пи//т лч
.и//'т.1/клнтт г/Н/н у.«г>|о4е.* .«« д«д« и<1/И*о«/1 нч.пчщ/.

»/<» .смоли.о«им« па ч.1нн</впг/ь г/1 огл 1Н/ГЧ СИ.01,,‘<л* "•'/•нчно Ш/Янпи, нох-Мт-охогч ни ЦМр/ь-

показания личи., че обвиняемите, ир-Ьтвари| ’,аг*‘
ги
■
1
»/.ий тирнмнпг
Т6ЛНО СЪ биде устроили КОМПЛОТЯ,

гЬ прЬди това
ТЪрпЬвшия

ка на.

въ

. 1-В

като

търсили 3 — 4 и* то иоПДМЯЯИСТраЦИЯТа ИВ

зЬсТНИ-

■

«•

**

на ^цмж&ппнгнии /.а.1нпгки ; ап
пииан/т 1/им//щ/■ на ■иоенмгп. ч .и к//н</на миг ма н<ч)/тжпмщ «лого « ./а ;цн:.1н прин/тп
зо •'•<*Д0«. Н">пюва
стани./о нн пчп/йни /а /11оч/на ча1Ч1чн* « нс Ч.1С/И/Ф- : «I ///ако сл>«ц» д<« сл

| че се .иааимгьна „Пиперки*4. за да с*отърван,
<*гь да иитдгътЬлн огроми а съгипатмаа лнх» .
пр-Ьаь. вп ь >-аяо на 1Ь.и» иврсдскгязв, въ ка
чество па. журналиста, кай тикне гласътъ сзк •» >1
да защвтвтк 1ъ~а права, а сиасвтелид: каузи и,
б1агодЪтчлнот» дружество „Поиграна4 и за дай,
нажемз. ::о мсп.ц само по този клоиъ. по мата, к<мп
дружеството же дан* па члеиовегЬ си, най ще д
I вуоиешъ, че
милиона лева овикова- ц како; 1
I япотека -е запяшатъ н-е еляо иецрцдъджагелг.
вр-Ьме црп .НозкрЬча* за да се и.-пл ззягь. Т-Ьза
42 мил. л. илажатъ гозшяио огъ 12" „ лихва или
всичко »,040.«ХЮ л.. която съ изгуйсии за пнот
кариигВ. ллъжиици. Когато обаче се .аилтатъ и.
дружество ,По|крТ.па“ те платать саао «Ькччев
ввосъ за вежкя Пнм) л. — Г> л. вле голшаяв ш
илащатъ па „ИегкрЬтг 2.520ДНИ» л. дърхг ижшв I
.
1м1ииталъ 42 мил. лева. Нря това съ тЬзп правя,
шества още че г|.ли 2 .т2<\000 за изтъкнииатЬ и
о вече литва.—а кааитздь. защото .ПодкрЬиа4 ш
отърва -.пачи всБка юлииа иаотскараии наотв . |
2,о2*Ь1Ют> л. Гъ «рупь. луни : в‘ //.ки 1".1иип и.
- чг/шмн»1Я чз. у,,ми|,гп> на ннпГкКН11Ц Ц11. 'ш.нкчвн
копна/ <1,1
.'/1>1И,1>1И1 ,(««./ .1 пгчип/,, кю/’
П/1/1 П.и/Ш,//Т*. п./на-ь Н1ЩК /I
чу .(. ко м п/ иI
••и тчьтща/нп капи/ очпК1/ви н кнгича аиотекч.
'■ Но този иачннь дружество ще мс-де да иеилаш
П.за ипотеки въ 16 юдиия, ирТ.зъ конто врЬме вь
банкойитЬ и касово ипотекирани длъжници ще осг.:иагь като снечедеви- (спестени) мснчкятЬ лихви
които гЬ сека илицал, в Коиго ще въздала!ь
тралмм лч /О* /и.
н/1 /0,.7^1.т!4)(1 ,ю«а.
Това са чо ;.а баиковитЪ и касови ипотеки.
по като ирпбавнмъ я другия ->яхаа|ики дълг„I
огь
милиона и чаирав. яь сжлоиъ изчисл!
пин ще получим ь : 122.»У КМ к
л. илащатъ ' '.I
на сп» ко.ъ лихва 14,вЮ,'Ж|; а ланисаиигЬ ю!
.11олирт.на* ще шащать за итдъзженме само I Л
1
лева Г» д. мЪсечно или юдашно 7,320,О*»*
Л. сг. които щк моясп ,1ч с/ ааомт ц/к.1 ин I .1
■

ТУКЪ МУ е МЬСГОТО да -СПОМЬвеМЪ, че I
от^кгнааннняа н./пгннн,аннсгана,нт*
*
малтчь '»*.|* <п>ь
н пчмгнмс*ймщи.щ
военния сльдовате.ть не е ВЗеМа.11» НШШ
д Еакйа ио ГОЛЪМа И\Ж1а може ДI има ГИ-Г.КВ сЗПИЪ
мЬрки за обелврЬждиние ооезщетенпего, което огь; когато забод-Ве, да има безплатна ме «ецпяска •ЯО-*. ,17<Л/7> /1/1 МФУ.СЮ(Г!'М НЬ 1>, (<>Д М ,1С, К/1ГО //< I
1 гон<» у Л.»псй'н>«|уии; /ь /ц> о.ю/и/ш.пкчьс Ш
иотъриЬвшин пи нЬколко иътп е зилвявалъ поалщъ и лЪкарства, и ио езиаъ левъ на день за
I II/Л-,1.,,,,0
1.01ПИЧ /////> 'Ч/О М/
г ш 7. /41 * Щ
хранв. а рохптвлкить и акушерка: когато млахепо силатата ка статия 23-*> "П. . Псенно-съ.ничи на нанка ка<’а н .южна/т*. Инлча ако г//чЛ
жнгЬ н дквинит). се задонявагь (ветживатъ въ
дебния законъ“. пЬто ясно личи. че „когато
-4«.»•*«*»(»* и нч/ча/тн/иа конгч Щ/а имоггкарн// ■
бракъ)
паъ се даватъ ио 21 а»—цкк) лева зепо обстоятелства»а на дЬлото, военния сдЬ- сгра. за иабаванпе на вТзця п покъщнина огъ .(./Л.Ш-НН/\1/ Н.Ч/1/411Т, .4,1 / ./4/1 Й* .110.4, ДВ.АГА «?.* Ж
ушюц//ьйнгъ .и/ 0.111 И
доватедь се удостовери ВЧ. необходимост!.та първа необходимост!.: ирн случай на смъртъ да се и/и/м на Ц.9ЧО.ЩН1 .»
/Н.04НГ1Ч Ч/ОА.1А . I /о.ТКуОкНП “, Н/ч 141А.4Н» Г1> ’. .ДА.. I
да вземе незабавни мЬрки за обезщетение нададе на наел ЬдянпптЬ на поЧииалой членъ помощь
мде лягате ла ги нлп.шга аъ 4 •*» ч/Лани.
I
отъ 204—1000 лева ь самото дружество ги се по
рячвитЬ изкове и глоби, който чогатъ да
Огъ до >укь мзложеиого веЬьн вижда пя
паднатъ върху обвиняемия, то за налагани» грижи за ногрТ.бсице на починалия или нъкъ идюсъ сокобдагорозиага задача, кояго си постави Д| I
това ла огпгетпе още 1УИ! д. за разноска по Пожетвого п нуж(ага ом, н(-1ч». защою то чрК ■
запоръ И пр. влиза ,ГЬ ирьдставление въ гъГ(,Щението;’ когато ИЬКОЙ по нещастие стане «...
своигЪ КЛПН11ВС, обгрьиим ели оп. н .й-важи:: .■
отвЬтствумиия окръженъ съдъ. като увЬдосцчсобенъ за работа (на^шзъ) да бжде ирнорапч
мим-.-н < л и чо Ьчона отъ а;ивогз, които иск;- ■
мява началството иа оонння-мня и нр.*
ВЬ дружествеияоя |'рНеИЬ и ла му достави вскканастоигелнч своето удовлетворение, о«зъ да :.ш
къвъ
ивлвижияь
имотъ
като
кхша.
ниви.
дворища,
Най ни краг иччме да сцомЬчечь, ако
гагь има ли човЬкь нужднигЪ срг. идва или I
грзлинп лозя. бранища п др. ялп гп оевобохиотъ
и да не ни е но желанунг» да обвиняваме и
А че това е иажно и необходимо иТ Л
ипотека 1'ая» срЬагу пзвЬсгевъ мЬсеченъ вносъ
пулпа ио-вече да го гоиазваче, лащото а.1! Л
УПрЬКЛВаМе ВЬ НЬЩо военния гл Ьдонатель г.
(па 1»вв)д.- Г» л.) безъ никакви лихви, като
го е изпиталь въ живота си. а особено иуж I
поручякъ Ненчева, н*> ис» пак-ь пскаче да му
ясилащанието на каиитала стане до 10 иди до 2о
П необходимг си явеца тош» дружество заяе-ш
гоалин.
намекнимъ върху обегоятелстю.-т». Ч» Т«й 7рЬки гТ>ш, които не могать огь своитЪ ма. ■
баше най-енерп«ска л.а кагтедка за задърД.» колко г!.зп облаги ще бз.а.г.тъ голЬмя и
приходн да сиЪсгатъ нЪков нара за случай
ио.гЬзнп за населението л страната, пин ще напра
жаняе на «овнияемт
пол*- до окончателното
болЪеть, смъргь, осана гавание, старгать и
вить пай напукп« едЪдующатк нечиеденяя по к.юнедъзи, да си осг.ободягъ вмотптЬ отъ иоот.
Привършване на следствието и СЪстаВЯИИе отъ
нзп, -к- пуваияе люти конто и< численин Ще но_коитп илащагь огромни лихви и вь края
прокурора обвинителния дкгь а :о и да >■ има
|.а.ка
г
ь
нагледно
какъ
ще
сс
развираоотата
на
кравййГнкПриетавъгъ
нмъ ги П|шдапз, защото зз
ло заповЬдъ ') оп. недогрЬдствевото нчъ на ! дружеството. Което НЪКЪ оспгормва Неговото Пра
вить сганлли.. ис-вече огъ каяитала, за да п
чалство. ттй кат** тия мЬрки чу се дпкуватъ
йонно дкаетвуваивс. за да може то да постигне
гътъ съ мальнгК шпи-п-и, които сс ирк.ишжд;
по-тавената си цЪль, която вс ккп у добрина и н
ОТЪ самия „ПоеНК -СЖДе<4еНЪ ЗаКоИТ. *.
да се осигорятъ си.неговата иомхчць пра та-л
I ва случаи.
"
II ДО когато ВЪ часъ не Се ИареДЗ еДПНЪ ' яамярв за Добра а подкана.
Дългътъ на нашето насалсиие вдзгвза приШи|н1кага в високохуманна задача. к<
общъ закоиь. ио койю да се по!в»адатъ иодь
бЛНЗИГеДН" иа Я»>»».! ИК> (И М1 л-ва, Ио понеже гьзи
I дружеството си поставя и голЪмИта>.ружда. ;
еднаква плавна опч »и*рн* сть «о хЬла между
дпфра е «е установена по «зваъ иоложмтедеиъ нато се чувству ва отъ такова едно дружТстъ«|->*ини|Ь л гражданскитЬ, когато цървнтЬ ек
чввъ. нез ще я нзоставпмъ и ще вземемь друга ио
широката маса. лп наляга длъжност», още
вгнъ отъ изпълнение слгдобнитЪ си обязаиоложителяа : по отчетитЬ иа Бъзгар-кага Народна
вече. че вече и въ градътъ нв. както сена'*
Банка и .>еалсдЪ.»ческятк Киев- Първата »фяцва.»но
ваме къмъ кран иа този мЪсепь, ще бъде НОСГИ, МНОГО Човпшш Ч"]*н Ие стакагь жертви
показва,
че
гя
има
дазеви
еркщу
заложени
(пиотекрвтъ кдовъ на зова дружество, да се погр!
на канризчтк ла з .1*)4ни ирЬтшищп.*,
кирани) нмотв Л 1.14)0,!ММ.» л.; а вторигЬ—11,1ХЮ,(МХ)
Кт<* защо. ний водим и отъ чувствата на 1.. а аги чии 1~'ч 01.1/1/1/ 4.; по свЪ (синята на Ми- жимь и разгласимь иа широко по всички ь>»
ща иа нашата Добруджа за неговото едлцее.»
ЧеДОВЪКОЛобЯс Ц ХИ»Л.ЧН"СТЬ. ГОрЬЩО ЯПеДПпяетеретвото иа бемлеакдието а Търговията иасевание и да запознаемъ всички съ негови гЬ иЬ
раме къмъ гародн- т» врЬдставителство за заТеНИРТ" ЛЛ ЬЖИ други .*Ще ОКОЛО *»> мо.юони .ч ии.
н ср-Ьдства за иостигяяпето имъ. -Та това ш
Които прибавени къмъ п-.рвитк възли.чтъ па /22
пазкание общ СТВсНоТО спокойствие нъ насъ.
въ редъ други статии ще разннемъ и разасн.к
да направи прьдаожеиие въ макарата I яо.1/ч/на анна. ТЬзв 122 мил. нлвшатъ 12’а въ иостаиовленнята ни а клин му усгаиъ м обл.ш
случаи 20 „ до 30' , а и често ижтв
гк. които членоветЪ му ще имат ь.
за атм^иеиие чя. 48 отъ .Угяавмото еж* човечето
100"го у. лихва.
ДвяраизавДСТВО“. кидЬто е казано, че „во
Като вваме пркдъ очв тЬза данни, ший сега
енни лицн огь СХХаПЖГНоТО и морско вЬдом- ! ще направвчз. нашптк иечвелеиия. като ще вдеиеиъ
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Стр. 3

мъстни

■» па 11 МЛ въ гЬетвостьта
Газа-Баба", тая ствеяннт* депутати. Едно писмо иа прочутия
гола на ио ирачнна на лошото вр*ае б* отложевъ Герчо Раичовь, обяснява причината ио която
за 18 того за която цЬль Градската Общнва б* Нллвоиастят* гЛлатъ да отдагать проверката
Кражбнт* ш селата на оводнята нн, как- уве (овала селянагЪ огъ околвята ви.
на опомцвовнмт* яли небдагоаадежнят* набори.
то в-ь оная на Баачнвската—на едрия работени
Обора бй яного ожавлснъ, прнсътствуаьха лос- Г. Герчо Раичовъ, е една минна птица вь Шумевь.
добнтъкъ, :еега га въ найголЬяая ся ?раагаръ, та гражданя а ссляав.
Той е един <. интвменъ прантел. на мнннстра на
оо причина на намират*, която сега се откри |
В*нчаака. Вчера се извърши вквчалвая обрядъ Просвещението и беше правителствена. канднвата, мито у няеъ вь България, тъй и въ съ- на Господжяца Софвя II. Маргянь съ Госводанъ датъ въ Османъ- Пазарска околия. Но своето
силната нн Романвя.
Плвн Веновъ.
обществевво положение, отлнчвлъ се е оше въ
Направения огь „умраанн-П?* нароанямп ;
Нашит!-. цсгрсвап чествтявавия п благопоже- | окупация. 8а да го вскаратъ взъ урните въ
строгь правилник-ъ за свидетелства, които се ланая на щастливата дно1ка.
•
1 чосдЪдниле набори. Н*колко министри ходиха
издаватъ за покупки в продажби на едри доби
Прокурора пра НГувсвскпя воевевъ Съдъ, дк агятнратъ за негова полза а целят ялмитъци се иродавять — издаватъ безъ никакъпъ оеионанъ нк чл. 46 <>тъ углавното Съдоироазвол- нвограцяя б* на кракъ въ иродължелае на
контролъ: особено актовег* за иравособсгвсность, ство и Съдебно-военния законъ, безъ да с« бои отъ целк месецъ. Но като не можаха съ всичките
конто се издаватъ «м-ь кметските наместници н« .секретните екстрени*- писва отъ началството’.: тня средства да победягъ упорството на Османъиодзежать иа никаква проверка, на огв*нъ това коят»> се навирате къяъ дйлото. е иравлекелъ обви- Пазарчанв, г. Ганчовь е намернлъ другь лесенъ
н безконтролно те се раздавате безъ талони п аяеяитГ, поручици Атанасова в ('таватова поле углав- гиособъ да стане денутатъ. Писал, е писмо до
като така не може се узна нищо . . зашого кг то иа отговорности ио чл. 263, коябаинрань съ н-та г-на Досиатскп да настон преде Даневъ я пр*дъ
се премине безъ контролъ ■ до ле нова гонил, а.пшен на чл. 266 огъ общия наказагслевъ закове, пе-зжбатит* праввтеастваии депутати за нввснчко се изгаря я пристъпи впит е съ това укри
вь коат» с предвидено иаказаипс за иолобна пред- пр*мекното касираме на Осшакъ Пазарскик
иатъ свойто првстжмленне. Кто защо, ний обръ стдилении: строгь тъвиичсие затворь «те негь до изборъ Кто и самото нвсмо, в. „Н. П.
щаме сериозно внимание на блюстнтслиа га власти дванадесети голини. п като така, постановено бяло ГКРЧО РАНЧЕВЪ
Шумеръ, 8 Май 1802 г.
да употребява ио-стро!Ь контролъ върху взда- обвптясвнте да »-ъ държагь поле стража до разШумен-и
■вемят* се свидетелства, а главно, тия, които глеждаипс иа делото. Значи т иаа правосъдие и
'
Доспатсни,
е* задължени съ изпълнение па ггреномЪнатин за тия иристъииици, и секретните и. струвате иа- '
иравнлиякъ да не издаватъ никому свидетелство ри преде прокурора. Дано и вь съда тей излезе. I
.Ще ЧОТОЧЧ1* пр1»,Г» Дичева п праА» НОсрещу равня декозмти и безъ да наиравнтъ
| ллино тота чаши ирчтели—-<)спугатн. ла непри
огледъ ня продаваемото се животно.
личното ЧИГИ/1,11(1 ОсМ(1НЪ-П(1Н1Ь''К1Ч <•> СЛОорЧ.
СпоредЪ саденията отъ Парна по град
Гоен желание че е, толкова мое. нашит желаско Общинските нн избора станали на 17 Февручичто на Петима ч ча Осман»-Пазарено го .к те арнй т. г. Окр. Съдъ бнлъ се произмегьлъ въ
.1 ЮМ(1 чене населен че.
смисъль да се утвърдп-гь наборите отъ мннистра
Прочутия метеоролог!, Гудолфъ Фалбъ лава
Пищи повече: ще убедиш» и друюрнса > и
на Нжтрешннте работи. Пашите иъкъ Софийски слЬлушшнте предричания за времето црезъ на
I депутати щурци, да гласувате ла кае арап чето му
сведения твърдял., че изборите ще бъда-гъ к.ч- стоя ща
година :
а ч> дно ,» т(Ч.ет,
тварите , (пневу. Лчера Ксенрани. Нндвщемъ. . . .
Ираатъ на Май ще е дъжделивъ и стуенма нарочно по тон нчн/юсг. идва у •>омо.
Въ Селата Гьокче-Дюлнсгъ н Ккнсче над- дене ; днпитъ 27 ще бъде критически за |>асте
Лапай от» Д-р» Генова ч мч пишч. .<а кои
нала силна градушка, конто опустошила 90 иа ни а га па третия гралусъ.
Л««л ог» ми.егца мигач ,,.г докла ца Ое.цань-Насто посевите, особено ечмимкте и зимниците.
Първата неделя на Юний ще бъде дъжло- трента и.гдпрч.
Дъждътъ, кой го падна по всемЬстно на 10. 11, нита. съ сравнително студено време. Шмтня
.1.(3 щ,‘ доМа ля I 'офин кя.мг, П-ч гот.
13 и 1Г> того, койго бе прилруженъ съ енлна дени ще е критически за първи» гралусъ. ИъзПонеже. /д-й Мач наЯаижнва напоени на
бури иъ е наиесълъ нкка.-.е никаква повреда, а Можно е вь този дсиъ ла вали снегь на иланн•\рчега ( •ома «1 ,<#1 лрчепш Голорчт мччигтра
наиротивъ е подобрил и н ра.-весели.-.ъ ес.-чко ио- ните. После ше настъпи сухо време, съ ветро
с.ето. Старите земдеделии гвърдвтъ, че як.» и да ве. 21-» леш. ще е критически за 3“. До кран на ироевтценчето 0. р,\ да твори минчег/,1/ 1’адеву ,(« чомтегн в» спие»к»ш» ла помилване и
не падне до жетна други дъжд-ц пакъ ще имя ще е студено и петровото,
Мл.тища. Ние бъ./-.ю уре.;чАп е» (лавнии е, пре
добро плодородие, като добавят ь. че за нанредъ
Началото на Юднй що е цо-стулено. отъ
гаря така. Ча ге чама ше н.чж.га от» ос.оОеннч,
посевите може да се поврЪдитъ само отъ дгждъ друга година. Но планините те вали снегь, а
л;>Аа тайетва пралт, I‘олива гею; но .?« нещастие.
или друга нькоя стихии.
вт. средата на месеца ще има ветрове, особено ) той минал» на
Лру>а служби, ти венко ио рана
КръвОЛОЦИтЪ край .Народни Нрава“, съ въ Алпите. Слкдъ говя ще настъпи хладно вре, чире.о чо се /тстроп. Гледач <)<» че лаоравт а точа.
ухилили но случай нещастието, което е долетя ме. 2* • » леш. ще е също критически за 3 . Къмъ
Чакамг с» черва ,1оиу( огюворьт» ти.
сътрудника ми г-въ I унева. Ний аслъ друго не- кря» времето ще се стопли,
Гг. иолалвг, Г. Ганчев»“.
що не очаквахме отъ техъ, к»»ито всекогя се
Презъ първата иоловина на Августъ ше
радвате и вършагъ сяморазнрая;)». Който не ; бъде умерено т»шло, къмъ 10 число може да (
Но това писмо нл ирочугня Герчо Гантевъ
верва на тая Рлдославастка нахалности, мека 'се очаква нроливенъ дъждъ и ще настъпи после но се касае само съ -.аспране на избори. Нъ
прочете бр. 35 огъ 1 •> т«ю на органа на либе- добро време, а къмъ кр:»н ветровито еь дъждъ. него со опредет» и кол поесгипници требва да
разната наргнн . . .
Жена—снаналецъ. г.ъ столпиа1». на и въ I помилва Негоко Царско Ннсочество Киша на
I
чл, 457 отъ наказателни» закони гласи : много градове и.гь пропшшиига, велосипеда нле- сг.оя рождени дени. Н..ми съмнение, че бишш1к
„който проси нвно самь или провижда за това | зе на мода. На него ездать не само мъжете и 1Пуменски адвокати, ч еега мнниегеръ ва кроссвое ч :н находище се нод ь негово настойннчее- дг.цатл. но п жените.
вещеннето, г. Христо Годоровъ интимни»гь притво малолетно дете, безъ дезволепие огь на
Зя вчера. нанримЬръ. срещам и край града ятели на Герча що познава огь близу гоя
длежната нляеть. наказва се : ст. заиирание до една дълга редица от». ;кенп |;олоездачко. СцрЬхъ Мътъшъ и ще знае исгин» >.цг!> мросяии. за да
две седмици н.111 еь глоба до двадесети н вети ■ се. гледамъ, на сн думамь:
бъде г»»н прелета пени на Кннжесклга милости.
лева*.
Недан Боже да се във»-де ви мода между Наботата < била даж»- нарешна, но ещо пре,Ако лн това е извършено огъ двоица или селски ге жени това проклет » деволско колели: месгване на надлежни» 'шновникъ » е побирк.-иа.
нВколциня сгозорвиии но възрастни огъ седем Вь Българи» жша пЪм.ч да остане •Ше ни на- Но щнмь « напомнено на г. Дрес1а, то нБма
надесети години, то наказанието е :
пустнагъ и взбегать.
съмнение че н Мд.гъши ще бъде помилвани
„Занпранпе до един и месеци*.
»1 да си езднгъ пашите жени на Сопогски на княжески» нр-кшпгь. Това писмо на Герчо
Както се вижда. законодател»
ирЬ.иш- велосипеди, за да не ги отнесе дяволското ко Ганчев •> •» голкоь.. важно, щотт» що се ноиъриемъ
дЬгь строго иа кали ние за и», кивто ироситъ лело и и нт.к-»я делечна земя. дЪто жените сами върху ного.
безъ 1Юзм<иеШ1е и безъ устаноненигГ. ..а цроеЪ- сн тъчать дрехите в сами <и шиятъ шапките*
пв. М чрь“
цитТ. „бЬли знаци*, обаче, както н ВЬ МИ11П.11Г
На дърво безъ корени и на колело безъ ка
нтъ си брой бйх.ме упоиест илв I ралътъ ии е трани се не качвай, чч т» сн мг е!
нанодненъ ст» и]»осЪкн. (,а.тн натоваренитЬ »ъ
н. „Поща*
иеньлнение на законитЪ но ги . ьопрати или не
Имало давнопть и въ политиката. .{на
искагь да обърнати внимание на тЪ\и. не зил
ям. ЧИ ГЛ П*Л1ТТ» НИ, Ч»: КОГД||| Н4.1МЙ гЦ »К! ЛИ)П1
емъ; -туй обаче, което чнаемъ и игкамг ла на 1!Л|*И | Ь КОЛ Г«* ♦: 14.1 и нЬкому, 15 години, тон
XIV Заседание.
мЪкнемъ е че, почти всичките граждани е»» губи ирачог.1 да ш дщт слЬдъ 15 години. 8.чнОтворено па 1<» май вь 3 ч. 10 м. подири
оплакван, огъ ти» просени и затуй, дямолнв.чме чера пи събота, г-нъ Дпнввь занвп. ч<! същото обе.дъ огь 1||>дирг.дсе дагед» Лн. 'Граигн.
повторно г-на окол. нач.чднчкь. да вземе закон бил»» н пи шиигикмта. Ктна парти» като от»ш
Разискване по интерпеяацията за
ните .мерки спрямо ДП» ||]>.'сен;т цигани.
15 голини вт оцозвцн», губела мерата :.ч дър
Фирмилинновкн въпрос ь.
Ня 18 того ио |\!>ч;и| г»*.1»»пч»м«нпя д»-иь на жавните нужди, изгубвала, со други дгмн. С>\ Н. Ц. Височество Княза. » л1;п. г«»же»‘твеннат,1 ди- солата, п да •»ва ставала нека I »,;1Ч,ч да и IIIълД-о» II. Гиоо)юи» нека г м-ръ Даневъ да
тургпя т. Ш ч. сутренити. па площада .. X. .!пчн- пи онова, коего оот.щаая Колко нещастни съ
му огг»)нори нч интерполацията.
трь* се отслужи ХОЛсбеИЪ ПрЯ 'Течеивиго НН зпоГо тогава двата Фактори—каязътъ ннародъгь. де го
Ч-р» Прч,ле,.ютеан Д-р» Дичев» раздел»
граждани: слкдъ койт»» дефилараха п»»йнппвгЬ »>ть не съ знаяли чо принципъть з.ч давност.та
интерполацията на Д-ре 11. Генадиеви н.ч дв*
кваргирушщпя пкъ кавалпрай<*кп дпвнзиоиъ.
еднакво важи н за политиката и за държавни части : 1) Какви постъпки е направило министер
Днесь се откри панаира, какг» Дтхче п
те гвото. га съ се излъгали н поверили Бл»-ги- ството и какво е рг.шило да направи за осуетя
упонестали въ япиалаять »-п брои. Всички почти та на хора. които но лавиоеть съ изгубили <гкр
ване ръкополаганяито на Фирмилнана. и 2) ми
търговци съ иадошле, п и »>ще не <-ъ приготвили ката за държащите нужди . нас и и сега требва
нистерството ла обнародва една сини книга но
динените сн за продажба, обаче изглежда че т. г. да се учать отково на всичко, каквато сл. ЦПН
разменените еь Турция ноти но този нънросъ.
панаира ще бъде п» »»жив.;снь. предъ видъ, че н»>- ковистнте!
На второто зааитвание отговаря, чо не е
.гЬвитк предвещавате добр.» плобелп»-.
Защо не пров*ряватъ изборите? Макаръ въ интереса на България да со обн:.,- оди;; гь )».чзПо тоя случаи и Гралекето Управление »-ъ I да се изминаха 22 деня отъ когато е отворена
мененит* ноти.
ирииесе въ ииавра. гдкго Ще пр-.д-иджана да фуи- камарата, но по настояване иа правителството
//. Карам,-мм» : А пъ едно закри го зае* икционара таиъ до свъриваниото на панаира, кое- до сега ,-ъ проверени едзамъ половината отъ : ние не можагъ лн да се кажагь?
то ще бъде на 1 илущнп Н)пни.
народните представители, останалите изборни !
М р» Праас. Д-р» Дачев» е схглагеиъ въ
Събера, който всека година - тава въ града ; книжа се крпятъ по чекмеджетата на правител- I едно закрито заседание, но пакъ знае че тай-
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■ата и*»!» да бжде спазена. На първото запитяаяие ■ д-ръ Хаиевъ отговоря, че иравятелството изпълнил.» снон дългь. като се е отнесдо къмъ' когото требвало и мисли че съ това
си изпълнило дълг».
Д-р* //.
заявява, че остаиалъ
язнснаданъ отъ отговора на м-рч. председателя.
Съгласеиъ е съ г. Каряведоия, да се съобщи
кореспонденцията въ едно тайно зас-еданис, обаче а това се отказва. Г-нъ Гевадиевь предлага
на министерството да се съобщатъ нотите поне
на шефовете на партиите. но отъ министерската
маса нс му се отговори нищо.
.1/-, , 1>,,л'Ь*,)„г.,н Д-ря Дниеял заяви, че
мннастерството изпълнило дълга сн, като нротестирало на време, а каква постлшка о каиравило но може да се внуша въ иодробности.
II. 4;а}иммобт. като изтъква, че въ гьйнастоятелното поведение иа Сърбия да се ржкоиоложи Фярмнлвннъ съглежда бжджщето присъединявание на Скопие къиъ Сърбин, настоява
да вили разменените ноти па правителството ио
гоя вънросъ, за да се убеди. че то е изпълнило
дълга св.
М-ръ ПрпАгкднгелн ,1-ръ Дчневъ заяви, че
нТ.ма да покаже документите.
М. Тчкет: „Защото сте дали съгласието
си. Ние имаме положителни сведения че не сте
из1п,лпнлн дълга ей“. Вдига се шумъ, голЪмо
вклнение между болшинството. Отправятъ се въ
шума обилни думи.
II. 1'«нч,),и«ъ къмъ болшинството: ,ПрЪдатедство сте извършили! . . .
Д. Цчнкот: Н дигнете заседанието. . .
II. Карчвечовъ предлага да се нриемо дчевенъ редъ: Народното Събрани: упълномощава
прави телегвото ла поддържа Екзархията.
М-ръ Црл,{г>ь4аггчя Д. Даикв* не доиуща
косго н да било българско правителство да се
съгласи на дележа иа Македония. Не се съглаенва да се вотв1.а дневенъ редъ, защото съ-

1 народниците се каратъ. Г. г. Км. Начевъ я
Петръ Пенчевъ ся отправятъ взаямяя нападка,
най-шх ле се схващатъ и щеха Дл се бияп.,
ако други представителя но беха се намТ.сили
Д» ги смирятъ, но шумътъ продължава). Г. Теодоровъ аабелеза. че много общини били разгурепи но настпяванисто на правителственчитЬ
кандидати Повдигна се още по-голТ.мъ шумъ,
г. Урумова, говори заканително къчъ г. Теодоровъ/. Променили центровегЬ на секциите. нсраздавали избирателни ге картг. Осжжда нравителствого, че нс внесло до се!а бюджета вч.
събранието, «ова съставлявало нарушение па
конституцията.
II,',. < чк.ьнчт осжжда правителството, че нс
определило коя часчь именно огь програмата на
прогр.-либералнагг партия мисли да прилага:
понеже м-ръ председател 1.гъ нс далъ директива
за дЬятелиостьта на събрание го, то социалистическата група следа необходимо да се укажатъ
както общите възгледа но нашитТ. закони, така
и средствата. коизо тръбна да се зематъ за
премахване недостатъците ямъ, г. Сачжзовъ раз1 гледа вжтрЪшното управление на страната огь
Н7 г. насам I. и характеризира стамболовяи режимъ съ отежтетвието иа народно представителетно: стоилова режимь създал ъ всички ония
насилия но изборите, които се вършатъ в сега.
а режима иа Радославова туридъ край ня насплннчесвигЬ избори : изборитЪ на геиералъ Иегроиъ,
донълнителнигЪ на коалиционното м-ство и тия
на сегашното изражавагъ вече до нейде народната воля, обаче за да се обезпечи свободното
изказване волята на народа требва да стана гь
преобразования въ управлението, ла се отнеме
огь м-ра на вж грешните дела позицията и се
повери на общините, на сж платата: да сео'неме на централната вдасть правото да разиоляга съ чиновничествочо : да се видоизмени избирателния закокъ: да се въведе иронорционалиага избирателна система, която е предвидена

—V «гмсттмян». V. 7.,,.» ..... Ш
трибуната да говори. 1. Нач**ь предлага да нс
ги слушатъ, вълнението продължава, предсодателс гвуюшин1ъ не може да въдвори тишината,
М. 1акпвь заявява, че имагь едно писмо
огь Екзархията, нк което се казва че иравителството не е направило еиергическ. постъпки за
осуетяване ржкоиолагането. (1ласовв: Огь кого
е пвсмото!) Не може да важе, както не казвай
министерското своите ноти. обаче иа м-ръ Дръ
Даиевъ ще ьаже. Ако м-ръ Иредседагеля не се
съгласява да. приеие дпеннвя -редъ на г. Баравсловя, то нека предложи свой. Ирадего било
вече издадено, но ощо може да се осуети ржкоиолагаието.
М-рь ЦръАаьлчтшлн Д-ръ Дапенъ предлага
да се продължи заседанието, понеже бе 8 ч„ до
свършване на дебатите.
д.
нм-мф» .»««•
дневенъ редъ.
ПртАсеЛчгелсгвующи^чъ съобщи, че имало
ааиисаии Б души да говорите.
Събранието не прие да се продължа покжено заседанието, затова се вдигна въ 8 ч.
10 м. вечерьта.

|
» .».« »«•»■««■» --ЧЪ
**
, изражава волита на н»рода да ^в иеитърз.
, около койго се движи бъл.арспя
воть, която що може ла ограничала изпълнигел; натж власть държавния глава и
г““
то. Г-нъ Сакжзовъ насгоява да се ломокразизира
управлението нв
®
днметво до самоупрапленнего на оьржжниП и
обшанскн съвети; препоръчва създаването на
околийски съвети, дето да се съсредоточи *внансовата. полицейската и стопанска часть. Пека
да се дерлитралнзира работата въ управленияга
чиновиииите сами да нссятъ отговораостьта за
своите действия, а ие да се криятъ залъ гърба
на своите м-рв. Да се ияпрдвягъ реформи въ
миивстерството щото вс4.на часть да функционнра само по себе си.
7«и«)юяя шеудобрява яЬйств,111Т|. »х

1). Чума по рогати добитъка.. 2) 'Гета*
носъ дуужа, 3) Холера по кокошките, 4). ИяФлуенца. 5> Прилепчива илевро - пнеумонми но
. едрия рогагь добитььъ, Б). Моръ по овцете
(черна клика), 7). Власъ по шилетата.
I I Двадесетий вЪкъ списаяни за наука,
философия и недлгогия, редакторъ А. Ьръстевъ
— Декември!) и Ниуарий (книга 9 и 10- Кратна,
печатница М. Ьогдановъ. съ съдържание:
1). Уводъ къмъ списанието, 2). Няучно-еилоедвеки отделъ. 3) Педагогически отделъ, 4).
Критика, ш 1Ч.чникь на научно-фялосовски термени и понятия, Б). Библиография.
• Илюстровано ДАТСКО СПИСВНМв „Трудолюбие“ гол. Н (1902). Годишната му цена е
1*50 лева, винаги предплатени. Абонамента е
годпшеиъ и се счита отъ 1 Януарнй. Повит*
абонати иолучаватъ всичките излезли книжки съ
нодяржшггЬ имъ.
Абониране за списанието „Трудолюбие“ се
приема и чрТ.зъ телеграФО-нощеиснит* станции,
Адресъ . М. Георгиевъ—Луковите,
\ . Българка Месечно илюстровано сииса ние. Год. V. Редактори: А. 11. Кърпювска и
П. С. Кършовскн. Годишна цЪиа 2 л. 50 ст. за
България и 3 лева за странство. Необходимо за
всички, най вече за г-жи и г-ци домакинкв, учи
телки и ученички. Абонираниего става само въ
предплата и направо вь печатницата на Драголз. .Чичовь въ гр. Ловечъ в въ всичките телеграФО-пощенски станции вь княжеството и
странство.

;

М. гЗдравке' но11улярно-мел.1Цннгко спи
сание. Излиза въ средата на всеки месець, въ
книжки оть ио 4 коли големя *'■
То ще дява на читателите си статии и
снедения ио разните клонове на популярната
медицина, хигиена и санитария, които ще освет
лявате всички въпроси но запазване човешкото
злравис.
Псвенъ това, въ течение на годината або-

,
|
,
,

Г.»»»о:
1( Няст|1||к,та оть акялем.ка княза V. Тар
ХЯН0В!1:
Хигиена на храненето, огь Д рь Б.
у
Шапирс: 3). Три лоши навици,
алкохолизмътъ,
онанпзмъгь и пушенето тютюиь), като обществоно ,ио ^ Д , Ляховскн в 4). Телесните
упражнения '.. гехяото значение за здравието
НК|| въ текста)1 огь ЦроФесоръ Р.
п.,,,,,..,, *
‘ ВИ,. (.иясаяието ще вземать участие, като
СЪТ ДНШ111 у г.да лънарвте: Начевъ, Серяковъ,
То(|,1*
1|)амовъ, Камбоссвъ, Голеиановъ и др
'
" цена на списанието е само Б л.
Годишна
които могатъ да се платя гъ и на 2 нжтн: 3 л.
при записването и 3 лева следъ нолучване на
\"-га книжка.
Начинътъ на абониранието е сега сьнсемъ
улесненъ: въ ||01и станции ге внася, отъ точно

опрчч.ц.

су,.т. а... е

се издаде пощенски записъ за редакцаата
„Здравно* въ Нидинъ. Писма могатъ да ие
пишат*.
Ьсичко, що се отнася до списанието,
изпраща до печатницата на Д. С. Бхленч,
Би лимъ.

на
лата Лошото Финансово положение на страната
се
; казва, че само съ заемъ не може да со премахне,
иансква
дейечвително
уравновесенъ
бюда се
се
| жеп.
въ
П|>еиоржчва на ираввтелството да мреднрвеме редъ мероприятия по всички отрасли по
държавното управление.
„Домакинство“ е името на практическото
XVI ЗасЬдаиие.
Заседанието се вдигна въ 8’/. ч. вечерьта, илюстровано списание, което огь 1-й Анрилъ
Отворено на 14 май въ 2 ч. 35 м. подиръ като се определи дневенъ редъ за среда: гово- 113лв са веднажь вь месец». Съ кжеи ноучении
ндлднь огь подпредседателя г. Ан. Фравгя.
| реве на министрите по отговора на тронното ] ваетв изь практиката и пояснявани съ нуждай
слово.
I те картинки вч. текста, то сее ония незнания,
Разиснвание по отговора на
еезъ конто много работи въ българското дома
тронното слово.
кинство и вь градъ и вь село. и при учителя м
слово
По оггонера на тронното
при земледелеца, и при търговеца к при чвоовдумата да говоги Г нъ Т. 'Геодс- :
Ш,нека
пика, и вь училището и въ общината сж оста
ровъ но се пояд гна шумъ въ Събранието
нали безъ уснехь в безъ оная полза, които те
и се оспорваше въ правото му да говори,
действигелио бвхж дали, ако се умееше.
понеже нь сжщою заседание бидъ огстжПолучиха сс въ редакцията ии
„Домакинство* струва само 1 л. 20 отот.,
нилъ думата си иа г. Гешевъ. Нротивь гово
I. „ПсоВЪДСка .бирка“, месечно снисадо 31 Дскемврай т. г.: а който заиаше н внесе
риха: мпнпсгрь .1»щ. кановь, Ичи. Воденчаровъ ние, издава „Лесткичейска дъужба“, София Пря- нредплагата за 5 души получава едно течение
и Т. Начевч, я на—Д. Пегкоеь; най носле пред
дворна печатница съ следуюшето съдържание:
да ром ь.
седат. му даде думата, защото неиашо още ре1). Кой огь лесиуст|ч)йствеиите способи е
родякцвята верва, че жъдния за такова
ШС..0 т Н.1К.Д,
» и(Лди,ч.гамм.
уст,.«сгчг, .» «.ш.«
.Додебатите
юри.
макннетво“ и ще побърза да исирати абонамента
/. 1г.„.1,,р„«ъ е на мнение, че при поел .г-*•
•
изследвания за влиянието на МУ -*° Гедавцвята въ Софдд, ул. „Леге*, М 15.
ните избори немяло такава свобода, каквато
•*). Най-нови изследвания зя влиянието на
предвижда гь наиние зак« ни, били ерлвиително горите върху аекледедието и климата.
по добри оть мннали1е. немдзо уби|С:тв», но ;
4). '1амова гор».
Печатница иа Хр. Н. Войниковъ
пъкь правителството прибегнело до ' сички овии
5). Гахнг.
средства, коичо могжтъ да наиравячч. изборите 1
II. Наржчна книга но истерии*реката меиесвободнв: пазчурвло съ нартизаиска цел. общи- • дицина ла своговъдцяте отъ г. г. Д-ръ Ст. п.
Отговоренъ редакторъ С. И. Дяииоаъ
нятт. (Тукъ се повди1а големъ шумъ : ъ Сжбра- 1 Тюлевъ м Д-,ръ Иа. Влваомъ, Добрвчъ,нечатнвмветк, цредегаввтелите отъ болшвпегвочо и | цж .(обруджа съ съдърмаиие:

КНИЖНИНА

