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ДББРУ ДЖАБЕЦЪ
зганъ на народната партия въ

ИЗЛ •: ЗА БЕДНА ^ Ъ В Ъ С КДМИЦХт а|^Г‘з,1 ДВГ РГ % [
Ъдишния «бонаиеитъ на .*ст.шш»:е « лева, полуг.-лшш,.. 3*/, лев» # Всичк" се ,,т“"я *> ^ гнвка. ,ч|§,н.с.^-.*Л^я5& 

Абонирлние бсзъ предплата нЬма да се уважава. И въ гр. До .рнчъ ул.^Тоте!^ Уз ДД 2>1
Един,, брой ХО стотинки. *■ Гак,и 314 п>г-1икя«ии: за 1 -■ «“"■"I"...... 1 "Ч

•платени иисиа не ее приемагь. ря.копней назадъ не се нржщатъ. г-П
му IV — 10 ет За првстинскп и др. обявления на IV страница по 3 

• ст. на д\ ма-

но на немита. Но и&прЪлъ въ ловджий- дължимия къмъ държаната — да плаща 
« кит Ь н пастнрекнгб епохи, тн е не- данъци отъ тежки но тежки. Съ пънТ.ж-
ноанита. За еобстнеиноетьта старитЬ дапето иоземелннн данъкъ отъ иравн-
пнеагели епомЪнуватъ на много м-йота. телството иа покойния Г-нъ Д-ръ Стои- 
Въ н1;хтия ^ ч+.тъ, позната е ш. .Мек- ловъ, който е изражение на собствен-
енко, Стара Индия, Егинетъ и Персия. иостьта, ее вярвате че. сдицснрЪменно
Илугархь на широко опнена владение- ; ще се уреди еъ закони собстненность- 

! то ни Спирта, както и други писатели та и начина на владението: но отъ то-
* ^ за Атина. Най-хубаво очертание на гази пасамъ се нраннтъ разпи лребна-

еобсткенностьта ни иенчкитб й най ши- нн закончета. тъй че закона за еобс-
роки яроянлепия ее зпбЬ.гГ.зна въ ста- тненноегита не е ннд+.ли още б+,лъ

; свФ.тъ. Говорило се е много за разни 
Като е ногЬлъ Зърни гк зърно въ подобрения и ноповъ1гЬдения иъ земле-

земнта. гЬячъгь «е е загрижили н -а ( дЬднето п скотовъдството, но нпщо не
осигури за себе ей жетвата, като но | е направено. Номпелювалп ли ель Г-да
необходпмоеть се е родило и правото , унравницвгЬ, че е възможно едно рици
на собетвенноеть на земята. За да мо- I < кално подобрение нъ земледйлисто и

скотовъдството, която, спорелъ Сулли.

*1 •шчугИш ш и"Ш ВйшшшШшШШ
нуждата да се направи тая земя не- пане земята“. Тъй както е ) насъ зе- 
ирикосновсиа, „Елиа собстиенноеть, каз- ! мята и владението, не може н дума да 
на Аристотелъ, е сдинь инструменти стана за ирогресъ нн нт. едното ни въ 
вънъ отъ насъ. конто е нужденъ за сл- другото, 
щестнунането“. Емилъ де Лсваллс каз
ва: „Собетненностьта е нужна на чо
века да може да из вид не назначението
ен, за тото тя е необходимо допълне- па земя — (ъстоящп огь няколко нарче-

Сьодщанп.*>' на г. ». апанапнпич. ей, 
\ господии» Кости Кислъ »»<>. >ра,(п 
трнчя, е идлтнненцюпюрь гп 1иьс1н на

ни. Ток е нишгма/ниг, и- ,(п емира \ 
и да лайнена йона а'шпага.\она.МеНша.

сегашент. Окол. ЛЬклръ. се устано- 
[на въ града на свободна практика.
вие ма белни нт. .омътъ си ве1.ки день, 
в. 9-12 часа нрЬдн обЬдъ и отъ 3-5 

дъ об^дъ.
БолннгЬ б-Ьден прнг.тЬжда без- 

гно.

рия Рами.

3—8 —3

же чон Ькъ да жшгЪе,-облегнати на зе
мята н подобренията,
за блиатца Оотат» »

ПОДПАЛКИ.
)тт1 Д-р^ ЧврЕ«к*ь Ивегнов^ь
Ефтнно, бързо, чисто н 

взоиасно подпалваме па
[ЪНН, СЪ 25 СТ. |Ш3110СК'И 

подпалва 100 нд;ти.

«и

Току р’Ьчи въ венчкн сола на Бъл
гария, земята е разделена на много 
малки части, и — па ксккн влздЬтелъАко употребявате п-дпилкпгЬ. чип то 

►Сства с.ъ: голяма чистела, бързо подпал-
е и най-голяма ефтиния. Едно подпалване I ние па лнчноетьта му. Собетвенноеть- , та ниви. ливади в пр., ве1;ко едно отъ

оета.ти гЬ. е далеч и еъ часове и т+. 
сд» толкова малки. Гварчста) щото не 

нан-вишето ея н шунка прТ.метн, за да се предприе
ме пЬкоя работа еъ т+,хъ. Пос.тЬ, при 
гня условия, кат. ще се къдкорн ма
шината, която е взела своето мФсто 
всТ.:сл.д Ь другал*? Какин есенни н-иТ.ни 
п индустриални разтеиия ще ее ноеТ.- 
ватъ . а у <ч^зЯ*..<?гатл воеТ.ва ще б.кде

Ви струва поло «ма* пара. 
ршгнмч нск.иичта. въ саиоварнгЬ и ютиатЪ

<тастнчаньша е та е уелоннето в домълиеннето на сво
бодата. Гя е най-важното огь граждав- 

уюнщгл въглища (шшоръ)ое подпалва т- { скнгЬ учрщадеви*-. Тя е 
во. Нанлав-Бте онитъ н ще се очудигЬ! • 1

Н&миратъ се аа нродапъ на дребно и едро изражение на ьонетиту цняга. 
оцетарския дк.генъ ни г-нъ I’. Т 1(}.К- : У наеи землевдаденптто Гсобствсн-

ср^щу хотелъ п?ора“.
'р. Добрнчъ.

иостьта; с още Жалко наелъдпе н гор- 
2-10-3 чини сномЬнн отт. турския режнмъ. Тс- 

I ократнчеекня режими на веичкигЬ Ое- 
мапопн Империя счита земята грцгсиа 

еаонт, пана 6.,аа,г1арнаегь, ! Тона управление дава-
.ь Лт.тисюпно ,ае,ора.по,ап,..... др,,- |,,е ";1 з«мл‘-*Д*леца само праното на
син., „ФЕНПКСЪ1; моето.» нак '1«»лзува..е отъ земята. Отъ туки в раз-

Iьме .нн .гаа.нпна, нр,ь* теин.нна сп „* »игЬ Д{"'Ъ,1Н: Оеглици в пр. 1ъи
ГЬйричь, Г-т Никола Д|»тме|:а. •«. ка1° "вкой ве биваше еобетвенявкъ. вв-
[яш,ь, игюиз.иъзли оте гюжара к“п " ие се гРижеШ1‘ да подоб*ш
|яи та, защото отъ подобрението—увсли-

I//пьпорячвамп това »>„жгть,по ни ,енот,‘ «роизв^енве - никой не ще се
. Гйрюинннпъ. като е.,но от* йон ока- “««У““’ алч,,ото иравителстно.
, 1 оа Палестина, водъ млдршъ закони наьннпь ла иеи.шините лапа а. ши. с.ть- .
но н нангишо която б+.ха нодчниепн Еирситт., ее каз-
Ишчи/з августъ 1901 г. : |!а,,,с’ ме тсчс ди‘дь И мл'Ько’ 1,0 "одъ

I урскнгЬ нрава за ••обственно. тьта, тя
се обърна па пустиня. Същото е н двеси
у насъ. Ако н документитЪ за правата

5ЕНД шгш?но:хь.
уничтожеш. огь копитото на селския 
дебип.ки. когато съ лягането снонагЬ 
отт. поле го пада понятието -мое“ и 
-твое“. Добруджа но това е жикъ при- 
мЬрь. Погледнете на Романска Добруд
жа в сравнете ет. нашата, конто нъ 
иочвеини. кляматич. и др. отношения за 
зсмлелЬлдето сд. въ еднакви условия. 
Тамь населението е богат--, за щото тамъ 

култивира: рапицата, лена (кетена), 
мвсвра в вр. Това като вижда българ
ския добру икавеци. когото разделя са
мо една черта, дали пс пека н той но 
примЬра на пърсия да направи сд.що- 
то? — Пека. но ис може. Нъ романска 
добруджа. землсд+.лцнт+. сд. |п.лни соб- 
етвенницп на земята еи. АемнтЬ на всГ.- 
киго од. згруннрани наедно, тамъ той 
не записи отт. еъс+.да си. Тамъ ноим- 
гие оо,101 ие сд.щеетвуна. Ако се изка,

■

I -1 .1 Д. Гсоргиядсс и.Ь

1рмлевладс нието (собст- 

остьта) и ;н‘м.1ед1;.пн‘то.
иадъ земята да посятъ конегнтуцион- 
нотогромко название _кр1шостннп акгь“, 
обаче практиката на еЖ^цвя начини на 
владение не дина на зсмле.гЬлсци ни
какви права иадъ пея, оев-Ьнъ едни аа-

т :СобI егвенностьта датира отт. тогава, 
когато сс е хвърлило нървото зър- I
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) Най съ тов» си шз-уволненнтФ пи економин стражари. ами още I 
се лутать прокопсаин гф пн финансисти като ‘ 
патки и.)ъ мъглата.... Нали |>аз6ра\а че срф- 
щу бапръ в»да не тече? Като куриозъ съоб
щаваме. че ненчкмтФ направени економин нъ 
околията нп отъ нотариуса и стражаритФ е: |

ленъ, а сега сядал 
кале да разгледаме писмото нуМ 8042 на
писано съ сдинъ мръсенъ и по-далеиъ отъ 
хамалския язикъ. за да анаятъ читателите 
ни кокът съдим имаме, който се е погрижи лъ 
съ единъ куршумъ да удари 5-в зайка Що 
се кисае до пъароса за отговорния ни реда- 
кторъ г-нъ К. Колевъ, третиранъ тъй зле 
въ сжднйското писмо, че билъ бившъ пожар
никар-ь. настонщъ файтоиджия.“ имаме да ка
же мч., че той има граждански и политически 
права, каквнто Иванчо надали ги има Е, до- 
брф. ний пъкъ твърдимъ, че г-нъ В. Колевъ

всичка земя се зас*ва съ какво ще п 
кога ще; по изка и му е по износно, 
остава всичката си земя за паша и см
предава на свотовълство, — кракъ чо- 
в*шкя не см*е да пстжин нп нея, ка-
МО ХИ Ч*УЖДЪ добнтъкч.. Ако владетеля 3840 лева. отъ които се пада на чоиФкъ пъ
вамнп 'б1гЬтка, ЗПЛ+.еЯна земята СН сч. околията нн по ;> стотинки економин годи-

г «7 шно.... Цип ще се новърНемъ съ данни и щегори В плодовити дървета, защот.. да- докаже11Ъ, к,1ТО шква „ 'загубата на населени-
нъка на декаръ е еднакъвъ за всичка- ето огь закрития нотариитъ и каква оть ва
та ЗЗМЯ. Тамъ той употребява споетч малепнет» на стражата, е у.сличчвно 
СН както изка. У насч. какъ да > т;*ли крчжбнк,и,. та тогава ще пнднчъ кон прави
дума за собственНОСТЬ, когато НИКОЙ еврейски смФтки н кон фактически.
не може защити това, което притежа
ва? У насъ, ако скотовъдецъ е куиилъ 
земя, тя му е товаръ. Тоиаръ му 
щото ио той, а другъ се ползува огв 
нейната растителность. Този конто не

стои МНоГ • По-високо о'1Ъ Нравин въ ИНОГс 
отношения, защото тон съ денонощиня си 
трудъ (по аемледФлието) се грижи за свой-.! 
домашни нужди, а шииъ „Иванчо“ е синъ ни 
перачка -- готвачки ... въ гр.... конто хорски 
ризи пере да се нр^шггапа, а той отъ „Бонъ 
марше“ II „принтамъ“ шипки доставя. Ако 
СФше и г-нъ И Колевъ като него младоиде- 
а*гь въ соииджийската еноха. ставаше но-до- 
бъръ еждия отъ него, възъ основание нас* 
щня цеп.гь. но конто е стиналъ и той...

За хемлбита му. че нн е ионьрналъ ве
стника. нФма друго Що ди му кажемь, осиФн I. 
да го съжелимъ и живъ да го оцлачимъ*

< •тноеи гелпо тона що бращолеви „Иван- ] 
чо“ за уиразния му г-нъ 1’унеиъ, който ми» 1 
го ужч. го трТ.вожелъ изъ вФсшицигЬ и кон 
то бнчувалъ негови . Ь груби безакония 
печата, има да му се каже, съ иоложит»'1Н» - 
стц че нмепно това е накарало г-нъ Ме,^р< 
ва до безакония по настойническото дйло кос-; 
то много го Правни, но ,. . нФма какво, да м\ \ 
е мислилъ на нрфмето.

Въпроса аа настойничеството, който йод-,! 
хш.рля еждията Медаровъ е отъ голФми ви- 

•жщк-н. н за юриста и за обществснното мн ь- 
аие. и ний, сиоредъ обстоятелственното м 
нроучванне. изкаме да дадемъ едно раздснсД 
не. < >тъ всичко се установява, че той (сжди-. 
ята Медаровъ; безъ срамъ и гризение аа еь-> 
иФетьта (ако я има,. аамФнилъ, сиоредъ св1- ■ 
денията ни. но цего дфло „закона за настои- '< 
ннчеството“ съ „закони за Медаровщниата“. ..1 
всичко, което е извършил ь, всФкок може д 
види въ дфло .1/' 1У1ЙУУ год.

< >тъ злоба къмъ г-нъ Гунева, иъ пием 
го му едва сега излЬзе на яве И неговата в» 
чнета съиФсть; ирФиикналъ е мФколко п*и| 
■гь домътъ си. настойницата да я учи на уит. 
какъ да повредила г-нъ 1’уневу и съ това да 
постави, както и постави интереемгф на ЦЬ' 
лата настойническа маса въ опастность. Н. 
настойницата, като жена, ионлиялъ и нани 
Инанчо н знаете ли какво я скроилъ мъдри* 
еждия? Накарал и я да му ноднесе едно зак- 
вление, че си вдига довфрието оть членове :

роднинския съвФчъ: г. г. Дшштръ 
Пошягь. Д. Снисаревски и А. Гуневъ (!?•■ 
1Д"Мъ получава скроеното отъ 
ние, г-нъ н рови и еждия веднага изка отъ I) 
съвФчъ да му окаже па три лица, конто .и 
нлФзатъ въ роднинския съвФтъ (Кой ти да. 
прано да вхришшъ топи бе...??!!;. Казан» 
свършено. Събира се и»дъ Иванчев» ирфде! 
дателство новия изкалъиенъ отъ него съвф; 
в избиратъ, знаете ли, хеиъ новъ настойник 
хемъ новъ ноднастоиникъ, безъ обаче, г. 
Поновъ, Снисаревски, м Гуневъ да имагь и;1 
какао нзвФстие вижда се. била е тайна си( 
пеликан*. СлФдъ нФкодко врЬме единъ от; 
отчис.нннпиь [1»дпанскн членове заиита.1Ъ сл 
дияга. възъ основание па кой члоиъ отъ л 
копи за нас.опничесгвото е оазиралъ осноп 
нията си. като с отчнелилъ членовегЬ ог

Грнлскщи нн Градина, но уредбата си. 
можемъ напълно н сравни съ Карпенскнта 
градска '.на муса.1атак ако не и по-горЬ и то ! 
благ4.да|>е1111с на това обстоятелство, че нашил 
лдобг.итг кметъ Тиь.о въ скоро врф.ме възвър
на Г| адина[>ската длъжжм-тк па г-нъ Хр. 
Стефановъ, който прЬ:п. 18У(> и 1897 год. ш>- 
сгани осповния нланъ на сегашната ми хуба
ви градина и. който сч. своята трудолюбив.-• 
сть и иосто1Л1ство «. сиеч.-лплъ снмиатшгН.

I
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прятежана ни пода земя иъ землището 
на селото, топ ее ползува «тъ нея. Та- 
кънъ се домогва чр+.зъ общината за 
построяването въ селото оборъ. накуц
ва колкото ще овце и говеда в ги пу
ща на чужда земя. Проникна ее земле* 
д,йл1*ца: „какъ този Г-нъ безъ да при
тежава въ землището ни декаръ земя, 
осв1шъ обора въ селото, му позволява
те свободно да влиза сч. добитъка си 

- въ владението ми?“—Отговаря му дър
жавата: „Ти кой е и? Той плаща бег- 
лвкъ в вма ирано да пуща добитъка 
св вс-Ькад'1;“. „Но топ не плаща данъ-

I

на почти нсичкитТ. пи съграждани. Гтефаш.нъ 
бТ.ше уно.шенъ ьъто стана градск-а глава Та- 
шо. защото не бнлъ „сойки-, но пч. скор. вр1;- 
ме Тншо призна грубата сн грТ.шка н го въ
звърни на длъжностьта му, по безъ да го 
направи „сойка“!?.

Много добро впечет гчше ич. градината 
прани дърмеанния гербъ изработеиъ мн< го 
изкуси» отъ живи нг.+.та до фонтани, на кой
то се труиатч. постоят» любители и не мо- | 
Гатъ да се пачуднтъ на прФлТ.сттк-п.та му. 
Нъобще градската нн градина като за провни- 
цниленъ Г|шдъ е нрфд. статична. Едно е са
мо жалкото, гдЪто съгражданпт1. нн. било ! 
отъ нмвикъ. било оп. економическн съобра
жения. и.ш Други подбуждания нс оби"атъ 
да еТ.дятъ край бюфета, нодържинъ тъй ре-

I В к
:

ва на земята ми, която гази добитъка 
му“, сс провиква стопанина. _ Ти и'Ь- 
машъ собствепна земя, ти си .|<иктн- 
венъ вла.тктель, той ходи но общи паз
ви ща“. „Но въ Добруджа Н-Ьмз ннзбн- иниво отъ съдържателя му Г 1Ъ СШ1Ш»| онъ II

нъ койчо — нииптк'11г1'. се продциатъ по сл>щи- 
тп. ипми както изъ Аруъипчь увлеелмтельн и 
питейни аавпЛенин изъ храда Акт. сьгражда- 
нигЬ нн гьй анатпчпо продължаватъ да се 
отнасятч. къмъ бюфетж за нТ.рванне «*. че 
идущата година ще остансмъ съ прФлссна гра- 

! дина безъ бюфети....

ща, казва той, тукъ има орница земи 
съ стопани“. „Мълчи нс е твоя работа“, 
му се отговаря. И топ мълчи, приму- 
дява се да ее освободи отъ земята, за 
да го замести по-иещастенъ. Г-да зп- 
конодатсли, вее тъй ли щеотинатъ на
шит* работя? Чуйте ЩО казва Стю- ; и-.ш-Орманщина. 1!ч. брой 2-пй па кФ-
арТЪ Мялъ: „Общи 11азб|||ца, гори н нр. ' стникц еп. запотихме правни кап» дчрг.о 
ЛЪржатт. обществата 6*ДШГ. С ч.буде- Мир<•пий Сждшк да яви. какво е станал» д1- 
те се прочее. вл*зтс въ с.ъщиогтьта из 1 лот., на прочутия младондеалъ п Дурапъ-ку-
работвт*, дайте ВС*К..му церовит. , ВЪД- ; .п^лавапГсчзгскдашшГ ш;
ворете справ+.длииостьта - еоопвев- | С|шнар' |н1 Но цоцодч. ни т.чш правни и
ностьта, згруняронането на земвт* (ний съ дснизигЬ 1»1с) еждия нъ бром 17 отч. 4 
ще Ви помогисмъ парично), нсд*йте но- I топ» па „Покч. лпетк- лшнт. ч>-дФ-юто било 
че подържа лен и нит* н лука вит* на арестуван.» кч. * ................. ю Миров».« ждн-
гърба на трудолюбннит* и ..равдолюби- , 1(.()0 ,Ч4 „ :50{4 ВС1.И.1Ъ ,„.1м,божд. ш.ечт» му
рвгЬ, уяпчтожете беглика, защото и*- | |(1—9„ .........
м» спорелъ издалепнт* Пи крФпостин 
актове своето „законно .мФ.сто“: ако г.н 
е присърдце уск*ха нч. зомл»*д*лнето и

1
I

на

него ааяв.1'

че-
тнре п.у.ти да сс 11Ш1К1 п «чие четире години 
да (•»• чинатч. II накъ девиза сн е девизи, безъ 
обаче дФлоТо да се разгледа!?...

Ний вие донолш» отч, нод. б..ц ь ..тпмюръ 
но тоя пъпроеъ .... защото и «карахме еждий- 
псото му Д»-лн-( .рманско въсинганне на иаза-

сс писа. чо

скотонъдетното. нранилпня тру.ть. да 
пр*ставап> сноровет* по еждплищага 
за нарушение владени.', за гТ.лага за 
собстненность. ако желаете богата дч.р- 
жава съ благодепетвувапн я ит.ми. 'Го
ла ще стане само, като 
д*йстиие законното право на гнобнд- 
пия чов*къ: ирпчппт нп оЛ*«/*.сяя«стл 
м владение.

ря. н. ч». се установи тона. кч ст»
Медаровъ е безп» Доб 'и злобна .сойка“.
То»» и ний искахме да уапаемъ: н» нс можа
хме да ризб|.рсмч.. 1.411,41.'» с бч.чгило толкока 
пран нн с.т.дпя. тн сс хвърля въ любезното сн 
съдийско писмо (въ .Нощ. лпетк“ „кпт.1 в:1- 
глнДИН.1Ч. ХПЩ.11К аиФръ“ »И Н.) върху \ 1.- 
стника. отговорника ни. и. най-нослФ п»» чи
сто ожднйеко възпитание, излива безъ заса
да (само сс крий задъ .К* 3042) иай-грубн 
хамалски и много но-долни отч. файтонджий- 
ски псувни противь г-на А Гунева, пангь 
Добърч. прнятслъ. съчишлсникъ н нодч.ржа- : 
тслъ НФма да змщпщагамс г-на Гунева, зящо- 
т<> той е въ положение епчт. да »ч- защити 
бн.к» Iп. ежда било чрфчъ н»* 1ата «»гь еждпй- 
скитФ Мсдаровскн о|!(11Циалгл1 псувни, н клФ- 
нетп (който може бп и да стори 
приеме да сс разправя сч. иублпчеиъ псувачъ 

| отъ калибри па наигь Иьаича, бишпь рачен- |

!
нол<>жвте нч.

роднин. еъвФтъ. и какъ е възможно два1, 
члена да уволиявагъ грима? — (Шес.ь е» 
члеиоветФ. Наетойпнка като заинтересувай 
не може да в.»- т« участие въ тоя ьъпросъ. 
останалитФ двама какво могатъ да направя :'-Я 
нека всФки съвФстеп ь човФкъ си размисли Л 
Отгонорнлъ. „има заявление4 ... „стана иШ 
квоти етапи — Мариичевъ каза“ . ■ И таП 
«1аибо Ннагюпъ, Иванчо Станенъ & Мсдар ■ 
уволниха, дфн» гвителн». г. г. Д. Поповъ, -Щ 
Синсаривскн и А. Гуневъ »>тъ роднипс1>И 
сънфтъ, за което безаконио еждийско дфв щ

» * е т н и
IРязочяроиаяи отъ екоиояяятФ.

Ддъжпосьта па 11 Гждебенъ ПрнстапЪ 
Но екп|юипчсс1Л1 причини бф закрита па 1 
май н. г; сега обаче той пякъ си зае мфет» 
то и бан ПетковнтФ економин останаха огъ 
него калемъ ялови 
та не открпятъ и интерната и да въавърпатъ

!

тона. ико
Защо ли мжчатъ хората,
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ние има вече заявление отъ 31 май т. г. прп- 
тмнъ тоя Делн-Ормански садил въ нрокурор- 
стиото при Русенския Ап« .штип нъ Гхдк.п> 
което ааиигсресукапнтЬ дпрчтт ир4.дн и за
губи отъ „(тпанча* 3000 лена. оеиЬ|п. углан- 
ента отеиворнлсть за неаранилнитЬ му Дели- Явявам ЧС това (* МЛОДОНчеалшпеска

шашпр.мл. защото ескадрата еи замина 
<>п. Парна «>щс на 28 мнналпй ... пу
сти теиегьози до кад-1*. отиват... ..

всЬкалй е еднакво; отъ шйгалвтк ни
ви зърното е сънършенно слабо; сч- 
мицигЬ почти на всйкад* са повреде
ни отъ проливните дъждове.

Кукурузите, просата, бостаните и 
др. зеленчукови произведения, сега за 
сега са превъсходни. — Лозята уннч- 
тожени нвчтя отъ периноспората, & ди
ните отъ маната.

нзъ околията нн. че руската ескадра, 
конто ле престигнала нч. Варна на 25 
минялнй, била се установила въ Варна 
и нЬмзл.ч да напуща вече тоя градъ.

()ртнскя дТ.йет1 ил....
Редакцията ни е много лиг нитна да 

знае. кои е*. |><дъ датата. зяи-кдеми протннъ 
г-цъ Гунева, за псуваме пан-неприлично нпй- 
ио1тенни’Н> Добришки граждани н за това ка
ни I садил да поточе е /яо *Лш> аавп,Ленп д/к*о 
лротмгь г-нъ Гунева, а не цКлъ р«-дъ д+.ла. 
на когото, за улеснение, даваме срокъ 20 дни. 
за да събере сведенията еи и ни ннн; имъче \ 
яко не укаже, ще го считане за иублнчепъ и 
офнцимлепъ ЛАжецъ. кикънто си е въ д+.йтт-

Отмъщеннс <гь ръмженне. До
стойния йонни и безподобния н/нш Са
дил н.| 1 того при ер1 » :нис едного отъ :

КРАЖБИ:
Слугата на хлебаря Коста Ар- 

сътруднинитк на нКетнака ни. почнали совъ ЙГЬ градъть 1Ш, имечуемъ Иван..
да рч.мжатч... . Съобщаваме на тия на- Хр..етовъ въ разни врЪмена кралъ

ри отъ господаря си и на 21 юлий 
нахл. когато съ шашки кучета но ули- йилъ заловенъ съ 56 лева |1а
ши 1*. се колтха и, чс сега който ръм
жи зл»бнт+. му испадкптъ и безъ бокеъ... •
Ге/ютмт. п чу.(о е <)о псува/иь на уяътг, 
г/1 на.а/?/

па
ши любели. //■/■/а/, че тия нрьмена ее ми-внтелность ....

Горкия садил, съжелянамс го. гд+.то 
младондеалитЬ го вкараха съ двата кряка въ самото

| чекмедже.капана; но хакъ му е. да не е стаиалъ гъ 
положението на жабата, която се надувала 
да стигне бивола, че се пукнала.

Що се пъкъ отнася до нъпроса за от
криване Америки н за което бращолевн офи
циалния Садня, че протнвъ г-нъ Гунева Не МОЖИ ХИ ДН ГО ЯрССТИНИТЪ.
ималъ углавно дЬло. заянянаме че и чук-ь Офицера отъ тукашния V консмъ нолкь ДКтгомя на Кяркоръ Ьсдросонь едннъ
иучачн не казва истината, п.н като, едно че Г-нъ. на 2* то го ее попаго чн.чъ по чифтъ панталони и отъ Ж. Стойчевъ
такъв I. „ирЪстАПШ.къ“ не се държи иа свобо- I
да. н второ, че има една слТ.дствеина нрЬ- , , ,, ,
писка нротит. г-иъ Гунева, когато царуваше | 1,1,11 *• Гма друш < фицери, 3-ма ;
патрона иа Медарово. за да замаже очя баигь ноЙПИКа II едннъ унторъ офикерч.. се
соиаджията. за гд-Ьто амнистира нинонничФ. ; номАЧИЛЪ да ГО ареетона. но не усиЬлъ,
Арсенепци — "Рашовци и С-ие но метежа на | :1(„цото стаиалъ НрЬдъ ОЧИТ+. имъ ие-
27 януарнй 1818 год...

Ний ще се иовърнемъ но тона и ио дру- | 
ги много закононарушения, само диво тил дни ; 
ис го истрани н|юкурора при Апелацията, та 
тогава не ще обичаме да събираме отъ у.чр-к- | 
ло----печали.

Крадецътъ е предаденъ на сл+.д- 
! ственнит4> власти.

На 22 м. м. Рачо Сдавчевъ отъ е. 
Пллкоио, Търновско, откралналъ отъ

■

случай княжеския иразднпкъ. Достой- | сдинъ ямурдукъ.
Крадецътъ заедно съ н-Ь.цнт-Ь за- 

I ловенъ и пр-кдаденъ на садъ.
На 16 ср-Ь.цу 17 юлий т. г. нена

вистна крадци влезли въ кафенето на 
Сюлюманъ Мсхмедонъ, Чвбукчн. IV 
у-къ и му ограбили: 3*40 лева, една 
аба, 2 браснача, 1 бруст., едни ножи
ци, всичко иа сума 30 лева.

КрадцигЬ не заловени.
На 18 ср-Ьщу 19 сащий нснзнест*

|||т1:с1юто млГкн. що ироданатъ разпит-к ноти ноложенис на обременения земле- пи крадци нлФзли вч, къщата на Иг-
м.тккари - момчетии нзъ града ни, се вижда ; д+.лецъ. натъ Добревъ „ като ,,азб|1Л|1 стената
да е много нечисто и тшнм-Ьсено съ вода. Обръ- За ппдкрЬплснис на Горния фактъ, стаята гд*то е тъожалъ складноаиъщаме вниманието на 11шдско-Обш|1нск1ггк са- _ ... !. , 111 ьтанча гдъто с държа лъ складиран.»
нитарии власти върху него, защото сс знае, с ,етохм^ аа пуждно да иа.1*Ъдемъ ел*Ь- тютюнъ на лист**, откраднали 4 денка
че пай многотп Солисти, чр^яъ лошото мл*Ьк<» дующигт; срашиитслип цифри, по копто — 225 килограма.
могатъ да се разпространявачъ Добрншка околия, снорфдъ «закона за

ноземелния ланъкъ отъ 1894 г.“, е нла- |
щалн иа Държаната н ония, но конто

ншимъ. .

(ИмцснлкЪгтно е. че пранитслс- 
тното па Карапелона е било далечъ оп. 
мисъльта да прав» гкш.омнп .. да на- , 

| ма ляна данъците, за облегчение неснос- ,

Нзъ околия 16 кражбнгЬ на рабо- 
тиитЬ добитъци нмГ.сто да се намаля-

Градск я IIп .|1:кар1. Г-ца Калина 1\о- 
вачева. напосл1>дъкъ развива трескави дЬятс- I 
лность, по чистотата нзъ града, а ний повече ЩО плпща за сж.цата Ц*Ь.1Ь (ноземеленъ 
пзъ обществените публични м1;сга; чака тя е 
заставила всички слуги при: кисапигЬ. фур
на джин тЪ. кафеджиит1ц крч.чмаритТ. н др. да 
посятъ бЬли ир-йзъ рамена престилки и да 
Пизячъ вгЬкога пгь завТ.деппята нуждната 
чистота.

!

нагь като че се унелнчаватъ ис11
ланъкъ) за 1901 година: пече н понече. Паносл^дъкъ са откра-

Моз медеш. налеп, съ пръхпп1шгЬ дпатя 3 коня отъ е. Баладжа и 100- 
аа текущата 1901 г. 721,549*35 л. 

слицня бйше въ нар. пр+.ме 588.5 18*70 л.
1Ь. по-кече сега

но

тиня оицГ. вь с. Чанларъ, 2 коня на 
г. Габо въ Хармаилт.къ и много други. 
За икономии стражарите ее намалиха 

П тона го пра а» едно нраннтслс- > .гЬка още ги иамалятъ, та населението 
тно, което шй .много е вдигало нрф.на, | да знай, че н^ма кой да му пази имо- 
когато е било

143.000*65 л.
Ннн похваляваме въ случяя Г-ца Д-ръ 

1\оаачс1ит. но я замоля виме. да се остави отъ 
иавикътъ сн — с/оьбр^.оебисти и да услуж- 
1ит повечко па 6-ЬднигЬ бчлии: защото вч. ре- | 
дакцията ни се получиха иТ.колко писма, кои-
т" ие .....фктъ пикакъ доорь за вч. нейна жаната, когато тя не се ногрижва за
полза, и конто засега се въздържаме Да пуб- ОГфЬЩаМГ вниманието на г. г. че- гЬхното спокойствие и благосъстояние?
ликуваме, защото в1.рваме. че 1-пата ще взе- | тателич4> си. ПЪрху обнплението на Г.
ш оклкжка < тъ това ии. м ще се вкч- Кулекона цом+.сте.ю на I страница, ка- > ('калка. На 6 того, нъ салона на

чо имъ сч.общава.ме. че ннн имахме I „Главното училище“, Гоеподинъ К. Д.
Синсаревски, студеитъ по нравнигЬ на
уки въ Брюксслъ държа сказка но 
Македонскни нъиросъ. Младия ора- 
торъ на единъ нонуляренъ н унл+.катс- 
ленъ езикъ излояси положението на ра- 
ботигЬ въ Македония, като указа 
влиянието на Беликн тФ.

вь онознния. нротнкъ ( та, за да си наемат частни стража
ри. Ами защо плащатъ да.кдня на дър-те;кки н не'ирансдлинн данъци:

:

гечтиса отъ .юшич-Ь си паиици, и още повече 
не ще приема или по-приво казано, не ще иска 
но »иуп лева за визита огь бТ.днигЬ болни, 
които отппагь да се прЪгл-Ьждатъ въ гр.
Амбулатория. ...

Кдмнъ очевидец-ь пи опита мно
го обстоятелствено скандала стана.п. 
на 8 м. м. въ Полнвцата помегиду г. г.
Д-ръ Тончев-., н Д-ръ Юрданова, ний 
сс отказахме да публикуваме писмото 
му, зпцото мислим... че началстпото 
IIмч. ще вземе .1у;!:.ин1тФ. х. Ьркн . прф.мо 
ШПЮН11.1Я д-рч., а на дописника ни, ие 
"••тапа нищо друго, осьЬнч. да исноня- 
ь*. добросън-Ьет.ю, което е ннд-Ьлч. и 
чул ... когато ее запита огь нзд.ч+.жно- К|П,СТ'1:1 е1"<’ к,,ло5 У "лсъ нъ Добруд

жа, нроознодителностьта, тогава се е-
чпта удовлетворителна, когато попе отч. 
два крч.стца се добие едно кило храна. 

Качеството на т. г. храна ие «а

случая да употрИбнмъ падналкнт1., кон
то ее указаха, дГ.йстнително безопаст- 
ш. н много удобни.

КърншдГщта почти н.ч п -Ькад-Ь 
нзъ околната ни почна; отзикнт-Ь отно
сително п.зч. го.тчгната нроилподигел- 
ность от зърненигЬ произв-йле.шя еж

и на 
сили по отно

шение на тоя нч>.1росъ.
неудоплетнорнтедин, ако се сади отъ 
това. което сега за сега сс .п.ршее — 

, нрЬбяра, защото вч. повечето до сегаш
ни хармани отч. 20 кръсна (едиени — 
19 снопа) пущали неть кила. яли 4

:!акчера се получи нч. редакция
та .... едно анонимно писмо от ц-Ькол- 
ко бФ.дня мГ.сарн, нч. което се оплак
нат иротнвч. н-Ькои произволи нч.рше- 
...I оть страна на градския ни кмет; 
но понеже писмото не е скрепено съ 
нужднптк подписи, редакцията отказа 
да го публикува.

То мЬсто. . ..

. IАЖ.11Н11. елухове. 1|1ж(;н заин
тересовани партизани нустнал» слуха
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меддаръ, Балбунарска Опадал, удоетоягЬрл- 
валъ. че получвхъ отъ Г-н* Никола Храсти 
Немцевъ Директоръ — Прптежатедь яа 1-то 
посредническо Преводач») бюро „Надежда11, 
Худутнаяето на селото ни, издадено яа 27 
Реби- юл-ах*.ръ 1285 г. (оть Егнра), моето той 
ни достанн надлежно прон+.рено и замерено, 
коиуто паказвамъ своята благодарности, Нч 
оная на жителите отъ с. Кара-Мехмедлеръ. 

е. Кара-Мехмедлеръ, 30 юяяй 1901 год 
Кметски Нанестннкъ: 

Хаджи Илнягг Хаджи Юсетит.

08ЩА ХР0Н2ГЛ пп. слани не ко произхождение, макаръ 
всички да не говорят у домът си не- 
кое от славянските наречия. Между 
тока многоброни» славя* ». > население 
болшинството сд» чехи. Немските кост
ници показват боншнь. да не би ху
бавата Писна да се пос.шв1ЬНп, и тога
ва .... тежко на цивилизацията!!!

Г-нъ Иван ». Кв. Гешеит , шефа па 
Народната партия па 2.4 мапалнй е бал-:, 
локанемъ отъ Н. Ц. Ниеочестио Княза 
въ Сентъ-Анталъ. Свиждането между 
г. Гешева и Н. Ц. Ннсочестио, к<»ето | 
е траяло два часа, бяло въ свръзка съ 
сегашното лошо положение пя работи
те у насъ. -- Повикванисто „а Г-нъ ,|И д1*;,гьп* на правителството к..мъ
Гешева е последвало,- когато Княза по- >|,лг,|1и кага ародпд зднка м вь.ж.»

, ... | чнлъ до 24,оЬ0,000 лева. Нъ народняш-лучнлъ съобшенвн отт. София, за па- 1 ' . 1• . . ко време «моката ммаше да взели отътегиостьта на отношенията ме:кду две- 1, , нравитслствоти сама 4,Ь00,000, а тога-те мине влаетвующи партии — Кара- 1 ’ ’ ’,» 1 вашиата овознипа — сегашните вдас-велов'ь — Цанкови. както и за «ъзмож- шумиш — считаха тона за апатиите. иостьта на една министерска криза, коя- ..- . 1т» сс .... «вал,, да избухне в.’ь,:„ ваел.. I .. ........ л“ ,п’к''
Кваза .......... в|Лдва,.втедвв да се «.»'*“» «"•«“«» •*» »• г-
съветка съ г. I стека, като шефъ па 
Народната партии и председател), на 
Народното Събрание, за бждащин със- 
тавъ ва новото Министерство. < >п, всич
ко кече се вижда, че края на ссгашнии 
фалшикъ режими е наближили.

Коалиции. От каки е нанустна- 
ла властьта Народната партия. Бълга
рия от 21/» години, се упранлява чрезъ 
коалициоиерии минпстерстна: I Греконъ
— Радославов'!.: II Ппапчекъ — Радо- 
славонъ: III Пнанчснъ — Тончеиъ & 
компании: IV Р. Петровъ — безпартий
ните, н V* Каравелощ. -- Длпевъ; т. с. об
що на всеки министерство се вада до 
днееъ властвупанне пп тесть .ипяеца, 
защото сегашната коалиция и тя се ве
че раскапп. Време е мпелнмъ пий. па
шите държаннп майке да се позамис
лят по сериозно за блдащето п...да 
противопоставят девиза: „с.тиапиешо 
пп тькалка партии по.р <‘лп<> лна.ме пра
ни ги.пипа ч трпйипгткта“, срещу оня
— „Разделяй, че владей*..........

Научаваме се отъ достоверно м%с- 2-0-3

Последни НОВИНИ.
Телеграми на Г»ьл. Телогр. Агнцпя

Цариград'!.. (! Август. Аудепци- 
яла която французин носланикъ Кон- 
стапдь има закчера у Султана има за 
последстно. че съглашението за отку- 
нутнисто па кейовете па основание 

щ.рзаха кесиите си и никому нищо пе откупи» цена отъ 41 а не 40 милиона 
отпущат ... та какво в ще отпущат, 
като капиталите нмъ ги пипнало май
сторски правителството?! Дано додап. 
но скоро новите бай Петкови стотин
ки п си управи финансовата ви криза.

||д I того Софийския Окр. С.ъдъ 
; с оправдали съ абсолн)тен1. вердиктъ 

Бор и си Сарафова в другарите му, иро- 
I НПИСПН отъ романските пласти по убнй- 
; ството ма Миханляио, Фнтовскн и за 

комилога противи романския крали.

I

ще се подпише тия дни, между порта-! 
та и дружеството. За да 
портата се задължава да сключи 100 
милиона лева заеми чрЬзъ носрелстно- 
то на отомамн -ката банка.

се исплатн

Цп]>ш/ни?,, с. д. Черногорското пра- 
вителегво при предложението па порта
та, която се задължава да обезщети 
черногорците, конто притежават земи 
въ мокра за да се откажат от пол- ; 
ските си работи тая година.

Засмя. Пръснатите слухове, че ,1он.(>ч1п с. д. Генералъ Киченорь
преговорите за сключнанпето па 120 телеграфира отъ Претория съ ,111011111:1I
милионния засмъ нъ Парижъ. биле яре- дата; Капитаните Вулдъ и Морлсй, ка-|
кратенн, споредъ Ьългарската телег- то <зсха нчера из рекогносциронка сья
рафна агенции, са лишени отъ нсеко 150 войника изненадаха одинъ силень*|
оснонание. Бурски лагеръ. Понеже силите наБу-]

Овация па г. Г>. Гарафмиъ и 1»игЬ «» големи от «00
другарят!» му. Следи освобождението -10 -чю луши, Англичаните нсможиха 
на 4’арафова на I того къмп 5) часа \ •» късползу.ичт от успеха си. Бу

рите загубиха 24 души убити, А игли 
чините загубиха при оттегляппето см 
1 убити, 6 ранени между които каин-1 
танъ Морлен тежко ранени н 14 души! 
изчезнали.

'
5

!

вечерьта. едно множество отъ ,около 
10.000 софиянци направили му чудесна 

Отъ с. Ай-Ормань получихме од- овации. Г-нъ Сарафопъ па два н.ътн е
но много обширно писмо, яа пържени- говорил и кратко, но пълни съ значение
тЬ комедии отъ ново искълъионки общ. 
кмет Лечо Щоренъ н досегашния му 
ннеарь Г. Бояджпевъ. Понеже колони
те на вестника ни. не пи поаполннатъ

речи, еъжеляпаме, че не можемъ да гн 
иред;:деми. но причина, че колоните на 
вестника ни не ви нозоолянат.

Царигра д с. д. по поеледнята ми
нута Султана отказа да санкцаонир.. 

||р|,;ц. иосл Г.дниг!. дни па Бъл- мушеното съглашение но въпроса за]
I Цариградските кейове, което той бенк 

приела, по раи". Фрпнцузкия иоеланник: 
г. Комета нъ иска нсмедленото издава !

да публикуваме цКлото писмо, то ви 
еди ни отъ следующигЬ ен броеве 
се иозанимасмъ си него.

ще гаро-туреката граница е станало едно 
ст1.лк11о|;ение, между турените и бъл
гарските постове. Турските попски ст
реляли върху българските, когато по- ,,,,с ,,а е-М1и нрдде за съглашението ко 
следите обхождали границата. В и не- | то заплашва, че ще замине нъ случа у 
рнетр-Ьлката паднали I убити н 5 ра* |1а отказъ. Предвижда се, че Султан;^ 
неин турски войници. ДвЬ турски роти 

тпа лето войници, последвали Г>илгарскп:1 пости

Радосл н коките хамбари въ
Варна, които м. г. б-1;ха ностаиени при 
новата гара. биле вдигнати п направе
но отъ теXI. ето.|!1вий въ казармте за 
посетителите

и този идии ще отстъпи.
Iгости: като Париж?, 7 Август Гусската пм-я 

и завзели м1;стноетьта «р.ь-шанп.*. На ператрица «*ъ Царя ще прекарат не-
1>ългарека територия, пепратана е сега колко дни ни двореца въ Комвиемъ I
шш /кц за да отблъсне пахлулитЬ тур- щ<» посетягь о.т1;дъ това Иарнжъ и нЬ

кои други градове нъ централна Франция

ще послужат и па войниците отъ N 
полки, а пре.и. зимата ще бждати нрн- 
сноеобеми за конницип. Пах■>дящтге е,-
пъкъ подобни — около Софийската ж>*- 
лезоп.ътпа станция 7 хамбари п но ели
ни при Ж'1 ле.т-пл.тшпе станции: ви 
Псриики, Дрзгомаои. ('ливипца. Кос- 
тенн броди. Кизн 1еяи, Ново еелцч. Пх- 
тнманъ и Косгевеци ще се отдлдатт. 
подъ наем и. чре.п. нублнчемт. п.рги, (за 
какво ли алжлба ще послужа ги? Да не 
би да запнрати вжтр1, сойките?!; П още 
има хора да ало виждат на Ре лос.кит
ната гениалност.

ски войници.
Българското правителство направи I 

енергични но,-танкп въ Дари-гради. Съибщпватл ни . от Цлрнградъ, ч( 
из поводи постлшките нз българскот« 

Бурите наирЬдцатъ. Една рота праннтелетво за уравнение ковфликч
отт. войските на Генерали Фрснчъ с на българската гранаця, портата иеза
попаднала нъ обсада близо до Бетседа. бавно с разпоредила отеглюнането |С 
когато е иравила рекогносциронка. Ст- турските войски, като с запоие.гала и-
рахуватъ се иъ Ловиш и, че загубите своите пласта строго да накажат офи
на англичаните биле големи. церътъ, който е донусналъ да иреми

пат границата ни.
Б .1 пгп.мриоггь

ПодпигитпТ. Хаджи Лзиясъ Хаджи Юсе- 
111101)1.. кметски ипзгЪстпии-ъ нъ с. Кара чех- |

«‘тговорникъ: В. Ко«1>‘ПЪ.
Нъ Анетрнйе ата ето.юцз Пи- 

гна има около рЮ.ООО душ:! които сд. Добрачъ. Печатница „Добруджа“
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ДОБРУДЖАНЕЦЪ
дагоьнъ на народната партия въ ДоОрич(|карс^^см|ия

И 3~Л И 3 А ВЕД Н А ЕЖГЪ; БЪ ~ С ЕДМИДАТА ^ 3„ АВГ Ц-
Годишния абонжментъ на И*ташс»:в 6 дева, полугодишно 8»/, лева, Ш | Всвяко ■** <* *° «*випи*> “

Абонирани? бсзъ и редилата и+.ма да се уважава. И * ^ г1’’ Д'*ФИЧЪ Ул- 1|^отева-Л1 4/3 ЕО
Един., брой Ю «‘топ.нкн. §? * Т"*" “ «V?—» ^ 1 «<*• сайт,», V ма I .■ 1

В — 10 ет. оа приставекн и др. попиления па IV страница ио 3 еплатени писма не се нриематъ. р.т.ипписи иааадъ не се нр&щигъ. - г г

\

ю - «* |т. на дума.

„ИрГишрецъ“, за което ще има право, 
ако не можемь да разберсмъ отъ де
кларацията какво тоя изкарва^ вестни
ка еи »/ова“. Както нижда четатеди, г. 
Каревелонъ миели и кЬрна, че сполуч
ливо е иостивилъ канапа едновременно

смачка €1ш. ^ачс-1а поне на една държан4, длъжности ее 
налага вгЬквму, спорфдъ «ил щ |; еи да 
прф.иссс сноята дань пЪ нейното наирав- 
ленне нъ индкр^ииашжо и. или въ за
щита на нейния ирап 
ятеленъ живот ь — пи

г-цо
и

сНсста 911/ 1:с. 1с('ь
С Г 0 Д Е II II 

10 Авгуетъ 1001 гпд.

г-пь ень и самоето- 
сьзнаианкн то

зи напи. снФ.ть дълг ьАе нагърбихме да 
ирЪнессмъ своето иршъ общия олтарь, 
като за проводника ая иишигй иден, 
въ—деди и етрГ.млоннл създадохме свой 

— органъ. Още въ нървря брой на „Доб- 
руд;канецъ"ч заявихмф че той като ор- 

| .ганъ на мЬспшя клу 
партия, ще избегна \ 
нъ политическия ра;п 
ес вмиулзирнатъ мн<>Я? нашн вестници 
"тъ втора р.ъка, на 
екигЬ органи, какъв 
порещ.“; н.1 ивицата 
соки. общестисиио их.

да може левове да хваща и мухи да 
иилита. Ламъ се иькъ чини, аа и ис
тина е, че исичко тона е едно само ре- 
диефио улицетвореиие на баснята „До
нори шката и брадвата* ио отсичаието 
едно младо и хубаво дръвче, гъдели на 

на народиата която „басня* ний получихме много 
и лоши навици I лесно и просто. Съ декларацията на 
тъ, съ каквито Г-нъ Каранелоиа игь Народното Събра

ние; че той ие иризнаиа оаоиа що дра- 
фкои огь шеф- щи в. „ИрЬиорець* ще накълцаме „то- 
1аир. е и. „Прй- | поришката*. а сь изявлението на брой 
. гледа огь ви- { 25 ва в. „ЛрЬнорець*. че той е лм- 
йще, всичко ще ] чевъ органъ на 1-иъ1ъараледо11а що 

третира оть научно п фактическо гл - иодвъргнемъ „брадвата* иодь ударитЬ 
лпще. Тави паша декларация, ииа снЬ- па железарския чукъ. . . .

Както спом-Ьнахме ио-гор1>, жлъч- 
н до поел 11Д1Ш+. днн па „Добруджаиецъ*. | ката па г. Каранелоиа е иодигнага огь 
Но м тона наше поведение не се е хи- ; нашите статии ио мораториума за зсм- 
ресало па хората около „ИрЬиерець* | лсдЬлцигЬ (вь 1 и 2 бр. на и. „Добруд- 
н съ една свойстненна византийска и- 1 жаиець*;, на който мораториуми нача- 

! ронил задоволяват!» овоитГ. читатели, лото се постави още ирЪиъ Радосла- 
катп птгоноръ на нашите статии по мо- новия къриань режимь. 
раторнума за зсмледклцигЬ. Когато иро- Нишите читатели анаятъ вече сь
четохме букнално ироцитираннге. вь какиа иаучность, фиктичиость и какь 
началото на статията ни, редове па и. ! обстоятедствснио разгледахме въироса 
-11р1щорсць*. най-г.ече ни вълнуваше | за мораториума на земледйлците, н, т1:, 
въпроса: кому ще имаме високи пг чссть | но ис1жа иЬроягность, еж .коинТ.яди да 

I да отнракпмъ нашит!; ъъзрази: низка- : чуягь дне здрави мисли и огь ирочу- 
„II сега ако не повЪрватъ зем- меннгия рнцаръ иротннъ .<<//;? в! тия финаисисть и бнколоиецъ; ио 

леделцитЬ, че народнита партия ми- ли. или па _Лр1;- I праздно! Тй еж удоилетиореии само съа
лЬеан гехнитк интереси, ще олг.де порещ.'? Ний не с.ме нь доетл.ипосп, ! едннт. ГОЛЪ, худуленъ надсмень, кои-®
»%3:ъ Ми 1Ъ* на хт тго ^ 1:1 ;,Иа,‘Л|'*• 11 •*“ кои работи г. Ка- | го е обикноиснното ор.ъдие на Каране-
и широко за безд-еятелностьта.'* за 1'инелшп. ирианана. че органа е пегонъ | лова, ад.дето ще греби а да лъсне ве-

н че топ ако и да не е писал о : Ьщо, ' говата нссъстоителность. 11нп ироцвтв- 
1 но е отговорен, за исичко писано нъ ; рахме буквално въцшжгниего на г. Ка-

ранелова като образець на неговата

Тулча , 
1-12-1

обричъ

ЯВНА ЕЛАГОДАРНОСТЬ
Настоятелството ара цщ/Нвата -Си. 

Гьоршя“ иа гр. Добрнчъ. 6лаин)ари ли 
лшиолното чувство ми иоиннечиттхрис- 

Г-Н9 1‘отмпсшръ Симеонова от, 6 
У-на Плаши Начева адво-

1

мя ми;
тяи полка и 
тв оть гр. Добри ча. ви благоволението 

м иоьто парна н пиОарн на /уарией
ки едно сребърно каидило на сума 
лева, « втория една тучена исчка на 

1Ма 00 лева.
■ Подобни благц&лте.т Ножесшвенна- 

I Онхница да въанацмди типьщ)'критно, 
лиа ходатайството на Са. Храма, <)а 
група Пламена мивогнь ни гагъзгнапь д<>- 
ичаОин.

Дано това Ообърь християнски при- 
гьрь иодгьйствувп и на 1)ругп блишчес- 
итг Сюмгг чада.

гр. Добрпчъ. 8 Авгуетъ 1901 г.
Пр+.дсЬдатель на Настоятелството:

Св+.щ. П Д. Иаж .риовъ

то сме пазили до сега. така щси пазим ь

на-

ИЗМЪННИЧССТНОТО 1111 Ко|1МЦ||оШШ. Дц-
буновцн н Г. ИндЪлкоици, наиомня
се и а« пан-дрфбиите нчъ обЪща- , него; н кога н за кои работи пък», н. 
ния. но нищо не стана- Сега се я- По1;иогет.“ 
вилъ единъ аародиншки гений нъ '
Добрнчъ и съ цифра ни р.ъкн въ
в. „Добруджанецъ“. (отъ к.ъдЬго ст.ъпиость още по-вече се отдалечава, 
.Мирь' съ възхищение го нреас- | 
чатпа . доказва вр+.днтелиостьта оть 
Мораториума аа земледЪлци г1, и до
казва ерпфина по сполучливо отъ 
доказателствата ни .Народни пра
ва' аа иолЪзностьта огь десятъка 
И по-убФдително <>ть евреина, който 
като далъ аа 5 Г|к>ща царнули на 
Шопа. повърналъ му 1о гроша и аа 
допълнение д» 20 гроша ср-Ьн^’ е- 
дно турско меджидие, каза.14. му да
рече още 5 гр.“ (и „НрЪппрець, ! 1,0 нарече г. Каравс.цжъ нашил ньз-

разъ „Донкихотщина*, нь случай, че 
бихме отправили тикьиь само кь.мь и.

I
авторитетни полемика и то само за пасе само иризнаиа, че е

органъ на г. Каранелоиа? Гази иедо- | зидание на ония останали мадцциа сл1;-
ии Томоици, които още глуиЬять да 
иматъ вкра нь Каранелоиа „иищ1п ду
хом ь“. Единъ уранноиесенъ сериозенъ 
държаиникь никога иротииъ иаучивгЬ 
н обстоятелствени размишления не са-

пземемъ и]» ( дь ви.гь дскдарзция-като
та на г. Караие.юиа нь Народното 1'ь- 
брапис, че той И]1||з11апа само тона що 
е нзлФ.зло от ь негонптГ. уста, а какво 
пише н. „ИрФ.порсщ.*, той не отговаря, 
защото щ. него мьгл.ть да цитатъ мно-

мо не ее задоноляиа. ио го ечнти и за 
крайно унизително да си иозволи съ 
една хамалска псувни да изрази снон- 
гЬ чу нетна и възражения още ио-вече 
ио едикъ толкова сл.дбоноссиь за ва
шето землвдклме и гьргоиия — за ва
шата държана въирось. Ако пъкъ г. 
Каравсловъ иритежанаше и изискуемо

то хора п сь различни мнения*. Огь 
тази г. Каранелоиа декларация у наеь 
би ее пораждала и една бояли, отъ да

брой 24. огь т. г.). 
Имайки ир-Ьдч. видъ, че като чле-
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Нумшгъ Джафаровъ, се скара-ть съ жители: 
оть сжщия участъкъ на града. Юнеръ Ала 
№1., Нъ разгара на разнрята Джефировъ иа- 
иаднлъ ножа са и ударилъ Алиева гь гърда 
тЯ. който моментално умрЯлъ пгь тежки л 
удар-ъ.

Убиеца е аал<>нсигь и ирЯдадент. па слЯ 
дственитЯ власти.

да, необходима иопв за пиене прЯзъ иощьта 
н най-г ч*. г> чакането се свършва съ кавги и
бон.

то се оп. едннь разуменъ дипломат, 
спокойствие, щ-Ьше да «-е убЬдн. чс 
въпроса за мораториума на землсдЯл- 
цп гЬ, разгледанъ по субективно, е мно
го слдбоносснъ оп. колкото Тия:

Не знаеме защо се плаоу на град. обс .> I- 
скотони управление, дали само свпитЬда обла- 
год+.телствува. или же да се грижи за мЬцмм.

I »/*|<>гхм нужЛн. каквпто с.т, най-важни водата н 
чистотата Нматъ думата съгражданитЯ пн.

к «кеч ще см начр. иос-тдствннтна отт, 
120 милионния заемъ, сключенъ ио>)ъиро- 
ектнруе.чи>Н1Ь отт. банкшп.ь и щнчипиел- 
ството ус.ювпн. И, вЯрвамс, тогава сам ь

Ножаръ. На сжщата дата, 10 часа аече- 
ртьта е избухналъ пожаръ въ вЯтърната мЯл- 
ница на съгражданина ни Янку Кмрнлоиъ 
МЯлшшага е нзгорЯла сънършенио, нонеж.

! пожарната команда е нрЯстнгшь.з, кегато мЯл 
ницата е догоря вала и то безъ машина и в», 
дс. ЗагубнтЬ възлизагь на 700 лева.

Митницата е застрахована прп друже
ството .България“.

Виновника на пожара още не е издирент.

Отнжтупа. Помощника Инспектора на 
Кавалерията — „Достойния воннъ“ -

бн се постаВНЛЪ на онова СТДШЛЛО >п. Цолковиик-ъ Салабашевъ отнжтува отъ гра- 
общественното положение. коет< :лн*.ма 
веговнл шовъ, купувача на царвулит-Ь.
Н-Ьщо даже 5.о-всче. По отношение у-

Г-1П.

дътъ ни иа София Не можемъ да пе упомЯ- 
немь. че Салибашевъ < стави много жалки
спомЯип нъ Добричъ. когото ще новини мало 

: и голФмо на вЯчнн врЯмена
Тон се счита отъ обществото тукъ за 

истинския виновникъ, както нъ митинга прЯзъ 
вятъ едннь заемь, сме иъ враното си 189* год. тъй и но дуранъ-Кулакския сЯчъ...

да уподобимъ г. Каравелона на едно- Кдн« "ма да се благодари г-ну Министре
Панрикову. че взеотъ пет командуването на пол
ка. а пнъче. неианЯстно какво би нзнърлилъ 
ьа иъ бждаще... Вироченъ не бЯше злЯ да 
бЯха го пенсионирали.

словната по залагането на 
моноиолъ па банкнтЬ, за да пн напр.ч-

ТЮТЮНОВШ1

Лавчера е отправена до Мннистра н> 
ВжтрЯпшнтЬ работи въ ст. София слЯдун • 
щата телегра»!а:

СрЯдньо-11 амурлцйски общ. кметъ Тодорт 
Паневъ не притежава имоти, той е н нстии

НЬко.и.-н Учители, молятъ г. г. Д. Гос- ; ск" «радецъ. вЯщеСТвеннитЯ доказателст.я 
подинова н И. Стоянова, «ксъ инспектори, да ! с‘т<'ятъ участъка, има общо ирЯарЯнне пр. 
явя гъ. какъ е станало лппЯ назначавинието тинъ пет огь обществото като крадецъ М> -| 
за учителка тукъ на сродницата имъ Ж. Ца- *1Я разсдЯдвание и отнемане тая почтени ц 
непа, л защо. била уволнена веднага слЯдъ сл\жба отъ пет II съ това ще набавите из-: 

, току що назначената Величка Пенчева? бирителпгЬ отъ рдцЯтЯ на крадеца, коцт
отъ година и ио-иече експлоатира, и насил
ствено оть оившнтЯ („еойкнтЯ“. Б. Р.) му 
прЯдадено кметството. Общинския сънЯтъ е: 
роднински, да се провери.

врЯмешннн обитатели на Америка, кои
то, безъ колебание, е бнвалъ винаги 
готовъ ср-Ьщу едно цв-Ьтно стъкълце 
(огледалце) да даде единъ ек.ъпоцЬнень
диамант.. . . .

За сега задоволете се съ толкова, 
г. Каравелонъ, ако гш удостоите съ 
нЯкоя още дипломатическа пеуння, не 
ще си считаме трудът, да Ви напом
ни мъ цЯла верига още от. перли 
Вашата особна цЯлом&дрость.

„ПролЯтьта се възродява, казва 
единъ философь, всичко еволира зами
нава, мЯнн се в се подновява“. А Вий 
Г-нъ Каравелонъ?

I

топа
на Чакагь отговора имъ. слЯдъ кое та н тЯ щЯ- 

лн да имать думата.

N Устната октроа, когато бЯше въведена 
въ града ни. ирЯзъ 97 и 98 год., ммогома ужъ
доста интелигентни тогава — опоаициоиврн. „|1о искането ни обвинителя дЪюю ».
критикуваха финансовата политика на тога- делегирано ии (или гтренекия Мир. С*д«)'
вашпото народняшко правителство, като на I .9 3042. 1 Мир С.ъдия И и. Медаровъ“ („нот;

‘ нс-ЬкадФ, каквото купуваха — виждаше имъ листъ“ брой 17 стр. 4 — колона 1-ва). Тъ1
се скъпо и постояло викаха: „ахъ тая пуста се осмФля ва да изопачава истиата наши
октроа“!... Радославо нъ — спасителя доде на нрокопсань еждия нъ грубото си офнциали
власти н съ еднпъ вамахъ унищожи всички хамалско писмо. На да знае обществото, кит]

Квартируютия тукъ 5-нй вонеиъ полкъ почти общински приходи: сега октроа нЪча. кгкво е енършилъ „правия“ н по тояа ДЪ.'
се разформирова вече окончателно. 1>ъ града нъ 11Сичко е по скъио отъ 97 и 98 година, а ! което има общестненно значение, ний съ пол
ни занапр-Ьдъ оставатъ два отд-Ьлни кавалс- | Град. обшннеки съвЪтн. плиткоумни-гЬ фпнан- ! жкгелность заявяваме, че при първото наср
рийски дивизиона — Ш и IV. За м мандиръ ; ,.исг„ доведоха до тикова дередже, че за 3-4 чпане нн д-Ьлото е държалъ г. Медаревъ опра
на III девизионъ е назначенъ подполковника ( М|-.геца ца служащит+. си поне, не могатъ д-Ьление да се доведе иодъ строил стрил-
оть 3 коненъ полкъ г. Черешарои-ъ. в за 1\" | айлтщит+. да платятъ, а камо ли да пр-Ьд- Слани Поновъ. сиид-Ьтелъ живущъ въ г. ( и
подиолковника оть 2 коненъ полкъ г-нъ Пс- | цресмитч. п-Ьщп ново ... листра. Д+.лото поич-орнг С-Ь насрочено на I;
кронъ. Ирф.дполага се, че числото на войни- рл> ррада пн пр-Ьзъ 98 год. прихода отъ януарий м. г. призовки иа всички се връчих»
шггЬ в-ь двата сегашни девизпона ще бжт.е октроата вт.з.шзаше на 117.000 лева. II то явява се обвинителя съ ппв-Ьреннкя си г-н:

чистъ нрпходъ — безъ разноски, аащото за Списаревски, вижда, че въ таблицата *
| толкова б-Ь отдадена на прЪдпрнемачъ— (’е- насроченн-гЬ него денъ д-Ьла. д-Ьлото Свнн.
‘ га общинския приходъ се е съср-Ьдоточилъ ровъ — Арсеневъ липсува; аолвяватъ тон

Бо.гкстъти „шаиъ“, съ копитно заболЬ- иь интизапа. когото общината самаекспл<>ати- Мсдарову, написва се съ дребни словца и т
ван* се е появила по рогатия добигькъ нзъ ра___ н въ връх1шпигь на прЬкнгЬ даккдгя. ва д-Ьло по между празннгЬ рг*дове??!
сл-ЬдующитЬ села на околията нн: Мели-1 ,-ж. Тъй е то. к< гато единъ строи, а дру*\* раз- Нрипнкнатъ се обвипнтелл п обвиняеми|
Фъндаклнй. Бнидже н Бизауртъ. НричинитЬ. I гтройка. Ам* октроата въ града ни. не 6Т. обвинителя влиза нъ еждебната зала. обвиня
за |>азпространлнането ни тая опасна бол Ьсть. отмФ.неин до сега. общината нн. н-Ьчшче да | смил. защити по негово искание д-Ьлото е в
още по-вече сега при най-гол ! мата нужда, нма дългове къмъ балкати. н-Ьмаше \а тмиме
която нматъ землрдЬлциг1> отъ работни д*«- ! улици, като турски гробища, н чег.«и безъ
битъци. е н въ самптЬ селяни, които оснЪнъ ; вода. . 
че обичатъ да криятъ първия случай на за
боляване, но н не давали внимание на сънЯ-

(а) Хр. Драгоновь
!

!

«1СФН2

по-го.тЯмо отъ онова, което се имаше вт. раз-
формерунания лолкъ.

пратено въ Снлнстр-и липсува.
Па масата ирЯдъ „правия“ стои една ни 

чтожна нрЯниски. само-го дЯ.ю отежтетвуч 
но екскурзия нъ Силистра.. ОбвинителяМного отъ сслскитв ни абонати се оп- | 

лак'ваг1. че по неизЯстнн причини, не имъ 1 
бн.гь д* етанянъ нЯотиика ни: ний молииъ г-на 
Началника н-. Т. II. Станция да обърне вни
манието га курперитЯ н Пощен агенти — 
общински >Я писари, да се не ноатнрятъ за ;

пълномощника му питагь сждията какво 
топа?! ГдЯ « самото дЯл<>? „Бь Силистра е 
— Кой го нзка и кой го е пратллъ? . . „II 
е Паша работа“, — смутгио отговори “Ива) 
чо“. Тогава кждЯ остава твърдението Нн. г-н 
еждия. че изпращането на дЯлото нъ Си.п 

въ ожджще тия т-редовности. нищото е не- I аа да се разп|!ха Слави Ноцонъ, бв.;
прилично •п.стш.ка слЯдъ издаванието му да Пи'наканетч1 Н!1 обвинителя?!
.-е получава пзъ селата едва слЯдъ 10 дена. 
а нЯкадЯ птакъ!

тигЬ, които нмч. се давали отъ г-на окол. 
вЯтерикаренъ лЯкаръ.

Ний каиимъ селеннтЯ да ночт.-пъ лЯ- 
карскнгЬ сч.в1.тн по-вече огь бабешкнтЯ. за- 
щото както сега ра|бпратъ аагубптЯ е.т, тЯ- 
хни.

|
Това и самата истина по това ироелон\:

| дЯло; ний затова и запитахме въ 2 си бр 
знаяхме тая история. Сега какво заслуио 
нашия „прания Сждия“. оставяме на почнг 
емитЬ си читатели за да оцЯнятъ и му е 
дддагь приличното. Ний нЯма да го изолн 
паме. пито да г<> прЯзираме. в&щото знаене 
тона е извършилъ безъ засада за запазил. 
хлЯба чи; само ще му забЬлЯжимъ. че ежде 
съ два тови никога не трЯбнаше :
извърши, ко........... „Правъ. иравъ, впил:
иравъ ходи, ако паднешъ правъ Садии“, : 
само правъ га.шба. като вжже иъ торба. Г1 
огь такова лице 2*/» годния се раздава пр 
чоеждието нъ окччшята ни. БлазЯ ип, ако •- 
тане и за вт- бждаще да го раздава... 1

Ще се иовърнемъ и по други дЯда. 1

НяпшмЯдъкъ пзъ градътъ нн почнаха 
да се продаватъ съв-ьршено гнили — повре
дени фрукти, 1! почти съвсЯмъ зелени и ма- 
носаин дини Ний нЯма да указваме налошн- 
т+. послЯдствня отъ унотрЯблението иа таки
ва поврЯдеии плодове, защото исЯкияу почш 
е нзвЯстно; а ще объриемъ внимание само 
на г-иа окол. лЯкарт. като шефъ на санитари, 
власть въ околията нн. да обърне внимание
то па град. общинскптЯ сапитарип власти за 
недозш лявание нъ бждаще продаване ПоврЯ- 
дени плодове.

М нотна отъ г. г. гьрг« вцптЯ. ни съоб
щава гь. че земледЯлцнтЯ т. г. безъ да глЯ- 
датъ на мораториума, си ип плащали дългове- 
тЯ доброволно, както ний съобщихме въ ста- 
тнитЯ си по тоя въпросъ въ I н II брой на 
вЯстнпка сн. Насъ на радва това явление И 
.мислими че ще продщтжави до край, да се 
натрупагь яемледЯлин гЬ съ още разноски. 
Нека се иаилатять, та за гапрЯдъ когато 
аодписиать сапиен — полици да си отварптъ 
добрЯ очитЯ и да иЯматъ нужда ни огь дър- 
жанна нн отъ частна защита----

I
Печално зрЯлище ИрЯдстаилява вечерно 

ирЯме навалицата отъ зч ви. моми, слуги и 
слугини край градскитЯ пи чешми. НеЯкн съ 
стомни, бакърн чака редъ да вземе малко но- | обЯдъ жителя отъ III участъкъ на града ни, |

Убннгтво На 5 того вт. 71/, часа слЯдъ
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Ново чудо.. Фридрихъ Колмжъ, 
американски инжннеръ, е намерн.ть на- 

сванне, експлоатирали сь ра:ши лица чинъ ад телефоииранс безъ жици. Нредъ 
за съглаемнисго имъ по топа разтуря- I гопорящия и слушателя ще има язв-Ьс- 
нае... принудени сме да заяпимъ, че ! тип само апарати, чрЪзъ които разго
ня п. до като не стане градско събра- воръть ще може да се предава, безъ
ние, щ<‘ б*демъ вт.ззържаии нъ ксЬко да блдатъ апаратите съединени чркзъ
действие н оп. всЬко нодписвание. телени жици. Направените до сега о-

пнтп по суша и пода, биле много спо-

Наимто автрифиде въ брои III пя »*е- 
микд нм „МлдритК до като се еамАдрувать, 
уднтЬ се нмграватъ“ е иргилгкло своето 
ъад-Ьпствие. Оть пФколко дни изъ градя ги 
е разнася за подппсвапие оть съгражданите 
и заявлението адресирано до Ммнпстра на 
I а трептите работи, еъ което се века раету- 
лието на останалия ми въ наследство отъ ! 
ладоидеалитЬ градско общ. съв-Ьтъ. Аалвле- | 
вето съдържа добри и убедителни мотиви. ! 
I което яЬрваме. че разтурянето ще посл+.д- 
к. но ниЛ мислямъ. че начина по конто се

смгЬтъ. Сега се известихме, че лицата, 
конто разнасяли заявлението за иодпи-

Стпнтуца\а. На 14 того иародни- 
гка то (растуряпето) Гк.гь да е имало попе ; г+. пя представители г. г. М. Абаджн- 
цне частно събрание, да се определя»». хо-

лучливн и сега вече се е съставило 
дружество, кое/о да разшири употре- 

евъ и Тосунъ-бсй заминаха за столи- блението на открития чудесенъ телсфонъ. 
пата, за да се памФрять за днесь при 
нродалжанапието па стащиь^ната ка- терсбургь се направиха опити да се 
мара. Третия ни нрелстаинтелъ г. Д. денешира безъ жици и се сиолучи. 
Десет., по всека вероятности, не ще

ата. конто ще влезать нъ тричленната копн
ял. ще повреди много на олдащите избори 

НадТ.паме се да се поправи направената
Знангь читателите пи, че въ 11е-

уЬппсх

Вижда се, че електричеството въ 
XX век». ще наврави чудесни.замине, защото сега е запят». съ зсм- 

лед-Ьлчееви1I* лаоой 4 н честно. На 7 того ср+.- 
н« 8 того иЬЬзъ пошьта. часа къмь 

Получи се въ редакцията ни _Го- * |еизи+.етпи злодеи, състоящи се оть
ипенъ отчетъ на общестиото за ус- !-о души. изпаднали питейното запо
тяване безплатни ученически трапе- лепне на ;к. отъ с. Кара-Сиеаиъ Сто-
1|)нн за учебната 1У001 11*01 година нлъ Павлов».. я почнали да разбинатъ

вратите. Нъ типа обаче време, ступа-- 
Отъ изложението на самия отчетъ на се разбудилъ да.ть 2-3 вистрсла въ

; вижда, че управителния комитетъ вратата съ крпикона пушка и злод+.и-
к обществото, като констатирал-!, го- т+. отъ страхь избягали.

Нощната стража, не се явила на 
ф об1Цестно къмъ първата безплатна 1 м-Ьс-гопроизшед<5Твт-.то, защото снела ‘ дидатура е пропаднала съ много мал- 
неничеека траиезория, казва, че това по домовете си ... Обръщаме нниманн- 1 ко гласове.
■ло една иангнада. която ще даде но въ ето комуто се следва за приследвание-
твотъ на делото н потпкъ за още по то имъ защото земледЬлцит-Ь Почнаха
Яодотворпа деятелности за въ бл.длще. пече да носятъ храна по скелите, та
Щ, ГУ нает», казва комитета, много ра- после да не бжде клсио, ако се уста-
Й^н се мачеиагь съ завиденъ ентуен- ноичгь изъ околията ии разбойниците.
Вьмъ и при най-пламеинн словоизлня- 
■я и благоножелания, но скоро всичко 
вна се забраня, я, обикнокенио, най-
взпалено говорилпте. ит.рки напущат», иощьта. 2‘ » часа. пощенския треяъ, кой- 
■»лето па дФяюлцоетьта, като намират».

тона разни благонндни предлози“.
■ По дол* се поменуна, че рабога- 
В с1. трапезариите не стояла така:
В'къ не се забЬлЬзпало някакно охлаж-

си групии работя.ОБЩА ХРОНИКА Новия Върховни!. Македоно- 
Одринскн комитет*, се състо отъ 
с.тЬдующитЬ Г-да: I) председатели: Сто
ят. Мвханловеки, 2) подпредседатели: 
запасния генералъ-иейоръ Ив. Цончеви, 
3) секретар!,: запасния капитани Стов- 
чевъ, 4) каеяеръ: Велевъ и 5) съвет
ници: запасния иодполкоиникъ Янко Нн- 
колокъ и запасния поручик-!. Возуконъ.

При избирането на горнигЬ члено
ве на 4 того отъ общото събрание на 
конгреса, Г-пъ Борнгн Сарафоната каа-

ь ст. София“.

мата заинтересованост», па столичнп-

Стнчка на служащитв въ трамвая 
и уличните демонстрации.
Въ София яа *> того е станала пе- 

запомнюнана стачка съ уличивгЬ де
монстрации, предизвикани отъ служа- 

Нападнап. о«т. рааГн»|1ни1и1тЬ щигк по трамвая, която траяла отъ 4
треиъ. Въ вторник ь на 7 того презъ часа следъ обедъ до 11 часа ирезъ

иощьта и, която се усилила, следъ ка
то замянавалъ за Вургасъ, па 3 кило- то транная М 17 ьронзвелъ сдиа пс-
м«тра до станцията Сестря.мо, билъ на- щастна случка — пре1азнане яа 7 го-
паднать оп» четнорнца души рпзбопян- дпшното селяиче Кила Алексеиа.

Изпотрошени биле прозорците на 
I зданието, гдето се помещавала Дирек-

рл.женп с1. клей пушки и съ раници цнята па трамваите. Полицията се ука- Т 
на гърбовете. Въ трепа ич.--* • коло здла слаба, да ааназп реле V Пи|Щлька.
350 п.г.тшш11 — н имало много нагони. Кавалерийското отделение, което
Елина отъ разбойниците се хвърлил». било дошло, иолъ командата па едннъ

Комитета намира, че тоя успех». ньху грена и се за |уннлъ за нощен- поручик»., насунало мри чупенето на
се лл».жи само на членовете му, по скня пагопь. Сграимра, който стоял», прооОрццгЬ. траняаяте н ма1чините, где-

п по-кече па гол-Ьмата заинтересова- па предната платформа, гръмнал», съ то се произвеждало електричеството,
сть на столичните гражданя. револвера оп върху разболипка н т<»п , Когато градоначалника съ пристава Ма-
. Желателно е щото. там»., кл.дЬто палма.»I. кь хепдека. Другия стражар», ( рипоиъ »ь фавтонъ. наближили тълпа-
яма възможности, но примера на стоящ», на заднята платформа на ваго- та, захванало сс хнарляне на камъин.

олнчнигЬ гражданя, да се наеме нпн- на. (треи........ от». нЬколко прЬмс сс ' Градоначалника слиза отъ файтона.
|атина за устройване на подобни без- , иридру.канигь <п *. стражари) грьмнал». , Пристава Марннонъ би.ть ударенъ съ
1атяя ученически трапезарии. Подобна и той нърху разбойниците. Трона про- камък», но глаьчта — Митовь но кръе-
нциатина, уверени сме, ще блде по- I дължана.»», днижеииего си до иап-близ- | та, а Ранконъ —по '.рака, безъ дан

ната станция, от». глЬто е било распо- , мат», голЬми повреди. Е.шгь стражар»,
редено телеграфячески ириследканнето биль тежко наранен»,. Два пати гърме-

Янянатъ пн огь Палчякъ, че яа на разбойниците. Още не е известен». ли съ револверъ срещу поручикъ То-
»ол. Началник», там», билъ назначен», резолтата от», нряследнанието н вада- дорона. който командукалъ каналерио-
пя», старик»., който много слаби се ли ще 6а ю известен»......... ското отделение. К».мъ 8‘/» часа дошелъ
||асялъ съ крадците въобще и не г.зе- 

цуждинте мерки за усоетявание- 
плановете им».. /Кела гелно е М-яото 
Iвътрешните работи, да иазначапа 
край граничите околни но-будни 

•алняця.

I

чи, с.тнпятъ облечен», въ гра.кланс! я 
дрехи, а другите трима н». селски в», I-

нне, а, напротив»., едни», явен», про
ст. за повдигане това благородно м 
[•майно д-Ьло па нодобаюнщта му нн-

а.

щната с». ентусиазъм».!

друг», ескалронь кавалерия, команду- 
наш. от», иолконим комапднръ — Пол-Търгопека ||||дсфс|»<'НТН0СТ'..

На станалия иа 23 м. м. избор», ковиикъ Назл ьмояъ, а съ ескадрона до-
шелъ и динизионняя иачалникъ Гене-

д».

за членове н». Тъговската Софийска 
Камара, от». 968 избиратели—търговци ; ралъ-Майоръ Гюгоен». съ <||аатонъ. Пър-
промпшлении са яви.»и н гласоподава
ли само 65 избиратели или, съ други 
думи казано, оп, всеки 100 избирате
ли са гласували само 5 V» •/».... 

искатъ раатурянпето на гр. общин. р жалко..........

ноначално тълпата викала урра, но ко- 
гато кавалерията извадила шашките и 
захванала да гони еьбраншигЬ се, по
срещнали я сь хули н крясьци. Въ 91/а 
часа нрестигналъ на местото и 14 *гЪ-

ГьоБщавамо но горе, че не удо- 
начина, по конто инициатори-ВПМс
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Граафрейтетъ с. д. Холандски!
сп-Ьщеникъ Морал отиде да намира Бур- 
ски! генералъ Дгнетъ съ цйль да го о- 
бЪди да оттегли войските си отъ Кан
ската колония.

отъ Бурите и се предало. Едннъ Ан- 
часть 1 гличанвнъ бнлъ убить и 5» ранени, м'Ь-

н Капитаиъ Бетелхаимъ.

ши полкъ въ нълеиъ б.ичши порядък!..
Пехотата разгонила останалата
оп. демонстратори(,Ъ до •; |дъ шарения жду които
мостъ, като мнопу'лица. конп еесънро- | Ищтпнь слн,дъ тот пуснали иллннпппь 
дивели, биле аруС-туваки.

Опустошенията. причинени па наго- 
ннгЬ и зданието на Директни а биле 

Бъ машинтп > отдЬленис

I

Аюлнчпми нч свобода.

Цариград!» II Аг.густъ. Слуха, ее 
носи, че нъ Мушскин сапджакъ имало 
много арменци исклани вследствие па 
което нъ Илдъзъ владеяло голямо без- 
иокоиегвие.

Нари.къ е. л. Една официозна но
та на агенцията „На\-а8“ казва: Вслед
ствие па едно заявле<ие. което фран- { 
цузекня поеланник! ат. Царпградъ г. 
Келетанъ направи преда, портата по за- 
пов+.дъ оп. Мннистра на външните .тЪ- < 
ла, издаде се едно императорско иралпе I 
което зановЬдва щого да не се нрави < 
никаква пречка па свободното испъл- I 
пение отъ страна на дружеството за « 
Кейовете на всичките нрава, които про
изтичат!. отъ фнрмана за концесията.

_ Урежданието на другите енории 
Хаджи Илинсъ Хаджи Юсеимовь. въпроса се счита за предстояще.

1Г|.ост1Н‘Н1.1 Северна унгария) с. д. 
Българския кмязъ Фердинандъ пристиг
на тукъ да се лекува няколко седми- . 
цп. II. Н. се придружава отъ флигел!. в 
адютанта си полковника» Марковъ и 
оп. 10 други лица отъ свитата.

Опровергаваш* новината, че Ге
нералъ Киченср •. щ-Ьлъ да се завърне 
вь Англия на 2 септември! отъ Тран
ша.!'. зшцтго пойната до тогапа не 
ще може дд се нрикрати.

неописуеми, 
се набрало це.ть куиъ гол1*»мн камъни, 
16*вагона, кой по малко, кой но пече 
са повредени. Прпчниеннте попреди 
отъ тая стачка, се оценявали за 7Г>00 л.

11а митинга, който станал-!. но тоя 
въпросъ, и за който комитета на Ра
ботническата Социалъ - демократнчеека.

|

1>.| агодт рноеть
11<>д|шгаш111. Хаджи Илиясъ Хаджи Юее- 

11111)111.. кментски наместник.Къ нъ с ирлмех- 
Нартня бнлъ издалъ възваиие, взета мндлиръ. Оа.шунарска Околия. удостоверя-

шмгь, че нолучихъ отъ Г-на Никола Христо 
Немценъ Дмректоръ — Притежател!, па 1-то 
посредническо ПрТ.иодачно бюро „Надежда“, 
Худутналето на селото ни. издадено ии 27 
Реби-юл-ахжръ 1285 г, (отъ Егнра;, което той 
ни достави надлежно проверено и заверено, 

ни.азвамъ своята благодарности и 
жителите оп. с. Кара-Мех медлеръ.

била резолюция нъ която се изказва 
възмущението отъ „безбожното експлоа
тиране па служащите ио трамвая".

Отъ досегашните резолтитп на по
лицейското разследване, не могло да 
се установи кой е виновния. Ареетоиа- 
яи има 30 души отъ тЬзи, които са, 
стоели па чело на стачката, които и 
ще б&латъ отдадени иодъ садъ.

Не оетналъ пито едипъ не мара- 
ненъ отъ полицейските висши и ниж- 
ни <шноие. Такова е то, когато слаби
те партии, като са нъ опозиция, все 
съ тълпи си служат ь. .. .

комуто 
оная па

е Кара-Мехмедлеръ, 30 юний 1901 год.
Кметски НамЪстникъ:

I
I

3-9-3

:Иос.гЬдин бобини.
Гезсг|'н»и на Ьъдгароата Телеграф.)» Агенцни.

>!.|рпж>> 9 Авгуетъ в. „Бе Ма- 
Би“ съобщава, че вследствие на Фраи- 
ко-Уурския ипцнденп. Кроазьора „сеи- 
яаг(1~ замнвилъ за турските води, за 
гдЬто еднд морска дивизия била тото- нечатъ посреща единодушно съ големи 
на да го последва. ; симпатии известието за иатуваиисто

| на царя н царицата нъ Франция. „По
вие врф.мя" е убеденъ, че това пАту- 
ванве ще блде посрещнато съ удовол 
етвие не само нъ Франция и Русия нъ 
и на всякАле гдето съществувай. ис-и 
тинскп приятели па мира.

К||||Тлу1Г1.. е. д. НеШег съобщава. 
■10 |п. Канската колония Пурите про- 
дължанатъ на напредват!» къмъ югъ и 
занлашнап. града Оудесосорнъ.

11а 8 того къ Бориеовградъ неиз
вестни крадци, счупили касата на Г.тав 
ното бнрничество и ограбили 70000 л.
Ето КАде утиватъ економисаните отъ 
Каравелова вари отъ закритите стра- 
жарски длъжности.

Чумата пакт* въ Царирадъ.
Б. Телеграфна агенция отъ 9 того еъ- 
общава отъ Царпградъ, че се иоявилъ 
едннъ понъ случай отъ чума. 
водъ на което, Санитарния ни сънен., 
постановил!, отъ ново да има медицин
ско иреглЬждание и дизенфекция на 
всичко идящо отъ Царпградъ.

700 души отъ Царпградъ на 3 направи
того съ парахода „Мурветъ“ биле за- безъ да се губи време, ИТ.стника при-
точепн за Пеметъ. като иодозрнваемн бавя съ резерва, че царя щТ.лъ да ври-
въ пожара станал!, па иоследъкъ въ еме въ време па пребиванието си
Илдъзъ кьошкь. 11а 4 того наш» билъ «франция председателя Крюгера нкчас- 1 Цаввгва ть. 12 Авгуетъ. Споредъ
вратен ь на заточеиис вь ранина на тна а\ депция, за да може да у знаене- султанското иралс портата се задлъжиО
воения коряуеъ въ мала Азия, гене- типовото настояще положени*' нъ южна да п;1атн тружестното за кейовете!
ралъ Адютанта на султана <1ку*)Ь на- ) Африка. една сума оп» 700,000 лева като обе-1
ша. отъ всичко се вижда, че младоту р- Берлипт. «•. д. бюрото „Иго11Т“ ее ! щстение за изгубванието на праватаЯ
скат и партия, ще раздвижи доста ул- у,и) 1((> иар,| С‘Л'Ьлст1шк поканата па им- I му нрЬлн две години, презъ което вр4-1

иеговигй ооожатели въ урция. ;И1|).ПЧ)])а кпЛхелма ще нрисАтствуиа ' ме са траели безъ-резултатните пр+.гс ’
на Германските морски маневри и че | пори за откукуйааясто на кейовете. •

: т"П е съобщвлъ топа на *«м»--р«т».ра 
Бнлхелма съ еакорАчно инем«,

Пегсроурп» 12 Ангусп» Руския;

Я
('малднлъ с. д. Полковиикъ Бор- 

кспъ изненада една бурена команда 
близо до Доорнбергъ, бурите загубиха 
7 души убити 2 ранени и 21 пленени.

1

Брюксел-!» е. д. Една телеграма 
По но- на н. -1и<Бреп11апее Ве1"е" отъ Копен

хаген!. казва: „Нзъ руските крАГове 
се носи глухътъ, че царя е решилъ да 
повдигне пред!. Императора Инлхел.ма 
н!.проса за англо-буреката война, ца- |
ря бнлъ на мнение че сега може да ее ; Бу курещь с. д. Вследствие по- 

Прифиелеко носредничсетно, ! тнържденията известието за появява-
ннето на новъ случа! отъ чума въ Ца-

:

рнградъ карантината се увеличи па 
10 дни.нъ

■

тапа и

.Маршалт. Валдреее, при интер
вюто еи съ елит» отъ ре-дакторигк на . 
и. „ЕсЬо (1е Рапв-- иохиалилъ оп. но
во държаивето на фрапцузките войни
ци въ Китай н заявилъ »акьо той с-1-.датель на Кптанетката мисия, която 
перна, че воина между Фран- I отниа нъ Германия да иска извинение
ция и Германия не е вече възможна. \ за убийството на Пароръ Кателера, при*

члепнвете па мисията

Царн1'рнд|. 13 Авгуетъ. Фраицузскш 
посланик!, г. Конетанъ замина къ 0! 
нуекъ съ тренъ експрес!.. |

Инноургъ е. д. КгШег нъ канска 
та колония Бурите обикалят!» нощем-! 
полетата. Те иматъ достатъчно хран: 
и коне, две големи команди отъ 70* 
души се опитаха дй нриминатъ река 
та Оранжъ и да ианлезатъ въ Канска-1 
та колония но бидоха отблъснати.

IIIIIIНО.Г1». С. Д. Принц!. ЧуII I. нр*Д-

! стигна тукъ съ 
съ парахода „Бавария“.

Лондон:. д. Лордъ Кичснвръ
Бу рн г-1. о.1 а год Ьтелству ваш»

Англнчаннт Ь. 11а 3 того полковник!.
Ининдсъ наиадиалъ бурите, командува- телеграфира: ..Полнолкьвникъ Виляисъ
ни от-!. Гевералъ Крузингеръ на сснсръ изненада едно Буреко отделение нрн
отъ Шапвбургъ и ги отблъснали до Колсейкъ на сЬиер!. оп. р-1.ката Паалъ
Бнитередарнъ. Двама Бурени командап- | близо до Клерксдг.рпъ залови 9000 па- .
тн, биле хванати въ пленъ; едно Ап- тропи 60 кол.» и много човеци и хва- :
глийско отделение било заобиколено : на иь пленъ 18 бури. I

итговнрнщгь: В. Кнлевъ.

Д7*б|п1чъ, Печатница „Добруджа“
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'ъобитваме ни I. I. нГтшшчпиь си, че масони течения и съ ррекъ на живота си остатъкъ отъ младондеалната епоха, на
Коста Екевъ отъ 1рачъ Добричъ, е се уиьлчиха нрогивъ Радосланщината и същата участь — разтурянето, на какио-

Щнсшраторъ на шептиш нн. Той е *»<*- предизвикаха краятъ На нейния животъ, то вярваме ще бъде подвъргнатъ и град-
н ча събира абонамента, и <)а за \ КИТО ВЛЯСТИТРЛКа. а МОЖС би. Дай боже, см* общинския НИ (ГЬВ|'.ГЬ.

и като партия. Не оо мина 11 г година <
I ОТ.

44 Н1

^ На край има да направим I. една мал
ката Радославов?, пое влястьта и ка бележка на инициативата, които да и 

ведно е-ь оргията <*■ се згромоляса за бъде като ръководите начало нркть всич- 
много години, а може би за в1.ки икковъ.

Тукъ—гам1. като вейки се само мЬр 
кагь нЬкои общински съвети останали 

! ОП. идеалната епоха Й На които нослТ.д-

щ, поен нбонаши.

Щ а)-ца сРач^л с1*и. оНагс^д ко време. до като се конституира окон
чателно блмащия ни градско общ. ст.вегь. 

Въпроса за едно правилно направле- 
на общинското самоуправление не 

; нита молитва ее изпШ. Кдинъ отъ та- предполага. требва да е чуждъ отъ ве*- 
кивато съвети е и нашия градско общан , ки партизански колоритъ. Общинското 
ски еъвЬтъ. \ • самоуправление ний можем», унодоби на

Кдинъ търговски; и съ такова гина- ; едно многочленно акционерно дружеет-
I телно население градъ какъвто е Доб- во. въ което естеетвенно се поражда ед-

ричъ, само при управляването еъ военно но общо съзерцание за правилния вър-
* положение е доиустиш, и то до н-ЬклдЬ. вежъ на дружеството. Не е въпроса за
Везнорна истина е, че едничките и Д}1 търпи единъ <*бпиаЬски съв-Ьтъ на че предимството на една партия, на ако ще 

й|рли узурпатори на народните прав- ] ло На конто да стон адтгь съ джанбазко бн тя и да бъде аъчетвующа, който треб-
Я «л; оная плеяда герои, които дос възпитание иолуградотникъ. Отдавна е | ва да вълнува Добрпчекин избиратели—
30 И съ неподражаема самоотвержен- изчезнало вс-е.ко търпение у гражданите |а какви лица да бъдагь поставени, като
гиЬазвевап. знамето на още по-слав- Но .......... и шии |||Иу У(|1||ц1|||| 11И1ИI 1 достойни ръководители на общинските ни
Ш шефь, който иедогреишо носи ,тъ д^щ 1 итщммт, ЛЬио мри цип. Радоелавош,
швщет*^ оасмлии Шт/юрпиенъ. Гина граждани обстоятелства, които (обстоя режимъ блещи еднпцпетностьта на об- 
И«*п. бездарници и изпъдени но зло- тел стена) съ вечъ до накъде отстранени, щинските състави: 
жблекие чиновници бе достатъчно

I
-*н| И (И- I

сС-н* Жссшд еКи^одс^ъ
ние

IДобричъ, 1!> Лтустъ 1И01 юч.
I

I. Добричъ, ИЗ Лтустъ 1!КИ ».

вь такива случаи ед- 
• иодушиет*» е неподражаемо и благодаре- 

жкм-лавова да му служи като основа ление. което се поднася отъ една инициа- ние на което ее вършан, и <|*лаш рантнн 
■даването на толкова знатната и тнвана нодн исване между избирателите нарушения на общия ред-ь и огромни
■ Либерална партия, която на 19 й Мотивите, съ които е скр1.пено заявлени- I злоупотребления сь веичм* що е общин-
■ ч. г. отпразнува своето К» годиш сто до г нъ Министри на вътрешните ! ско. Кто защо инициа! и пата но разтуня- 
■1«*гг»увание.Ирезъ тия Ь* години на работа, съ тъй очнбивнцк и фактите оп. нето на градско общински» ни съветъ, 

Щгвуканис. около Гадославоьа нарушения на самоуправлението и злоу- която ний уважавам**, за да не създаде
а все но-воче и но вече изгнанннци потребление съ общинските наредби ц неволни н!.к<*и неириятноети. всл к.и твие 

жржавната трапеза, конто го енод притежания с.ъ тъй възмутителни, ч<* да- на нре.бьрзанос1ь требва да свика едно 
ашавь неговата оиозициона оороа. н нлп. всеизв1;етната харакгериегика на градско, отъ в« ички слоев**, еьбрание. ць 
кош тъй майсторски отъ своя учи вейки млпФшисалъ; та че лишеиь пъп. се което да ее строго определи нътъгь на 

ьстанаха Достойни представи тели указва да се съмняваме и вь най-малкото ! сполуката. Ннъче. както е сега 
цИброзовня типъ. Сь такьпъ легнонт. колебание на г нъ Министра. въ разтуря па («богата, тя ризкува да ечадате п|> 
Ч.МЧЧ111ЦН Гадославовт. на 1« Ниуа- нето на младоидеалния нн градска* <»б каква в-мможна несполука, оть която се 
.-|Ь.М ...типа, пое управлението на пшнеки еьвегь. Пено* длже по вече. Нъ поражда загуба широко моргина и гра- 
аЩ1а. но не <*й тьмно за никого избирателния законъ е изрично казано, ; мадш* материална.

:-ж,;|,'м м*»дсрно управление ще ни .ц. избирателната бкиетина требва да | По добре късно, че зрйло. оть кол-
бъде бела. чиста и безъ никакви знаци, кого раио нребързано. че зелен**, 

партия, ако за делата си въ |{ч. заявлениет»* между другото се посоч
ва и па едно умишленно злоупотребление | 
сь прерогативите на избирателния за 
конъ но отношение на бшлетината; тамт. 
се п**менува. че смирения (бикшъ Добрич- 
екн окол началникъ) и нашия кмегь бай 

1аи, ее почувствува Радославов**- Таию съ изобретили фабрикуванисто на 
„Швл**,,^ най-пьрш* въ двореца: въ 
тЩи'- на 2 — 3 дена налетя чума 
;а*Ш,1Н|,Ц,,те: въ единъ мЬсенъ н«ч цй

и ний днеет. сме свидетели за едно зали

I

поетаве-

|1Га в**-лавопъ иргнть св**ет*» влаеч ву- 
. Д^диа
яня спечели специалното си прояви- 

^^шнтгннека партия, за НИКОГО 110 61.
' ■на, че такава партия ще управля 
Ш* нодъ тероръ, насилия и безчес- 

;Д| лГиегвително, още същия денъ.

Н а х а л ъ.
. . . „/А. м ,-качлгнне 

нежни с.чиг ип %цн>:гшг,
•п. конто е чишчно.и ший, ' 
#1 ‘'а се 1нип1>оничк по 
кочини, кнкшто е ик./ю.п 
нк гоишгкишо си~.

I

I
.П*

„кертиклин билетии, КОИТО ПарнеНСКата
окр. постоянна комисия ги е приела 
за речовни. Ний курсивмрамс последните 

1аШа1'||я общините бе.ха •*кунн|мш1 думи. за да об,ьрнемь вниманието на рес- 
гжнп! башибозуци; а ийколко време 
МВова, 'Гръстеннкъ, Хасково. Парна,

НИ Дуранъ—Кулакъ и нр. ни напом- 
— рЬложението на Ватакъ пре:ть по- 

ти на турското владичество.

Чест*» се случва, щ**то на една дума, 
кол кого и да е общеуногр Ьбителна. дасе.да- 

нективната властЬ и върху това умит- па различно значение. Г*езхарактерннгЬ
лено злоупотребление, за главна винов- ' иоеги се илюстрнрагь съ собственни-гй си но-
ница на което требва да ее счита младо- ставки, а послЬднигЬ си иматг своигЬ
идеалната Нарненска окр. постоянна ко- меиоваиш!. Така
МИсИЯ, защото торс мре е утвърдила из* I една оть фразите, конто даватъ понятие за

1ЧК<> неи0еи.1но се чувствуваше като бора, като го е приела за приьиленъ и нсо- изв-Ьстенъ родъ безхарактервость. К«*е е туй 
*ира подъ гнетътъ на некой азият- порочен». И това последно обстоятелство яонятие, що се изразява съ гормята дуиа;
>варизъмъ. Но краятъ ва тър поражда в-ьнроса за нодвъргването и са- да ли всеки добива ясно представление за

«■•коро настъпи, настанаха цели мага постоянна комисия, която е :ка п>къ личните качества на дадсяъ субекта,

лич*

иаи-
наир. думата „нахап. - е

когато
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искаме да характеризираме понидающигЬ се листически книги за са щата библиотека; това — По крупните земледЪлци, са ангажи. 
черти огь иостанкигЬ на единъ човккъ. — беше, ако не се лъжемь. пркзь 1891—92 г. | харманки—машини, огь боязань да не 
това е предмета на статията ни, на която е Вь него време, както и въ други много на- нагь пакъ дъждовете. 'Гк ще плащал 
поводъ писмото на Д. Госнодиновъ, помаете- ши градове, се явяваха младежи, които дире- машиниста по 5 ст. на всЬкн шиннкь ч 
но въ брой 18 на в. „Нонъ листь“, из да- ха духовна храна и тавана намираха нъ со- храна, съ задължение обаче. всички раб, 
ваемъ въ гр. Добричъ. циалистическоти движение и социалистическа- ци нужди и за машината. 30—40 челш

та литература, пълна съ идеи, тъкмо съот- да бадатъ плащани и хранени отъ земле:
ца. Подобни машини, частните, въ око:

Цитата, постазенъ въ началото на ста
тията ни, ако и безсмисленно формулиранъ*) вктетвующи на буйния темнераментъ на мла- 
прЬднолага за автора (на цитата) едно нрав- Дежьта, — най -маклонната часгь отъ едно нн работятъ три,—които дневно повърни 
ственно достойнство, което го е подбу дило да I общество гьмъ чистото, святото, възвишеното. всЬка една близо 100 кола снопе, 
се изказва, и при това, печатно. Автора на 
гЬзи редове много добрЬ познава личностьта на 
Д. Господинова и, възмутенъ отъ нахлалность-

Госнодиновъ, като добъръ емкткаджил, нам кри, 
че не е безвнгодно да бурави въ туй направ
ление. поне нагледъ; той стана проводникъ ление експлоатира, са правили разни екон 

та оп. страна на последния, иде съ факти между ДобричскитЬ младежи на новигк идеи въ заинснание нз приходъ придобитата | 
да докаже какво Госнодиновъ е отъ онези хо- и посредника за разпространение изданаемигк правонродавание едъръ добигъть сумма,
ра. които, ако малко нкщо поне биха но еъ- книжки. Но тъй като въ основата на своите иапр. говори се. че едно лице на 7 тото
вЬстнн. щкха да бадатъ и по скромни въ слу- Действия Госнодиновъ нкмаше никакви социа- дало единъ конь за 180 л., земано му
чай, когмто се обнаружвагь тЬхнн лични дкя- поетически възгледи и понеже настанили врк- „нитизань“ 4 л. 85 ст., а въ евндкте.и :
пия, садил на вой го се явява само едно об- мени, които помотаха на разни политически било записано, че е получено 1 л. 80 ,
ществеин» микине, а ие и специалните уч I елементи да се явяп. на чело на политически ; Ако има въ града нн вой да контролира |
реждения — саднлнщата. Саднлшцага бура- движения, той побърза да напусне лагера на | чиновници, нкка препика първоначално .\] 
вятъ въ поприще, което си има граници, опре- младите хора и се присъедини къмъ гкзи по- : съмокь отъ града ни, да събере нркдва;А
дклени отъ схщсствующигк въ страната литикани, които най-много ниреяха тогава въ : ни сведения и се почне разелкдванието.
закони. Да се занимаватъ съ лихварство, да Добричъ, а именно ридославистигк. на чело нма силни улики, на прости плен не. П] 
крадатъ. да убивам, и пр.. садили щата изказ- съ Арсепева. — гой стана радосланисть. и прнмкри въ м.адоидеалистически време».^ 
ватъ н то прн положителни данни. По данодал- когато радославистнгк дойдоха им власти, Гос- могать да се поправям. 6 ткхъ каси ч;и 
ствуватъ, шарлатанств. да лицемкрагь. да ги-

— Слугии се изъ града пи, че съ да; 
ето „интизапъ“, което самото ни <>бщ. у;.

ноднноиъ се назначи, мим» цензъ, мимо всич- | 2 — за економии огь окгроа. Пий допу 
ки изискуеми условия, за училищенъ ннепек- да ставагь разни гркшки подобни начать огь единъ политически лагеръ вь други, да

даватъ прием ь на единъ наршенъ сгьлбъ нъ кх- торъ. Бскки знае какъ той доказваше своитк въ _нализана" ? ! !
щата си днесъ, а утрк на такъвъ огь друм. иро- вкрноподданически чувства къмъ радославизма.
тивенъ лагеръ. рхководимь не отъ изкренното заради това нкма нужда да излагаме нодроб- I бюро иа народната партия, протокола и*
желание да се чнелингь въ редовегк на тази ности. Но колелото се върти, паднаха и ра- чай нзбиранисто бюрото се иодиисвал:.
партия, която намирашъ за действителна, из- дославиститк и днесъ Госнодиновъ се мхчи много земледЪлци — данъкоплатци; ний п|
разителна на'съвременни народни интереси, да си създаде нови кумири. Бий знаете, чи- дадемъ место въ едипъ огь идущитк «'ц
а само да охраняшт. за себе сн добро поло- тателн, случката съ Госнодиновъ. когато въ елкдъ като се получи въ гр. ни клубь
женийце.—подобни п Ьща не се наказватъ огь Добричъ идва подпредседателя на сегашната налния нротоколь. —
схднлнщата. защото ех работи отъ субект- камара г. Кхнченъ.
венъ характеръ. за каквито законодателигк не
се грижагь, а оставят» вскка лнчность да си та ня |\ Господинова, не мяслимъ. че
избира свободно атрибути за сформируване „равине честь. Нашето намкрепие
нранственно достойнство.

Госнодиновъ се заканва да даде нодъ

— Ьь Ези-бейскаша общини, се обра |

с
— См/юш зпнпвпои биле получил , 

Като посветяваме ц!ла статия за дела- нансовигк бирници, огъ шефа си г. 1«а
му лова, да събират» до стотника всички « 

бори и т. г. десягькъ. 11а много мкеш ^ 
ницитк сх секвестирали и продавали хрД 
на земледклцитк. Ний писахме на нрос .л

1
■е да да

демъ едно кратко очертаие на единъ типь отъ | 
нашите хора. които времената създават»., тъй 

схдъ дописника, който е иисалъ, че злоуно чисто нахяленъ. Да потанатъ въ самоуниже- 1 въ I и II брой, че гмораториума" за ^ 
тркбилъ 135 л. Колкото и да бхде твърдо пия. да се самоизобиличявятъ. да подържат» : делцитк е напразенъ. да усигори самот" *]
убеждението на хората, посветени вь тази днесъ едного. утре — другиго, а други день вигелство даждията си, 1ака и излкзе . .
аферка, че 1'осиодииовъ е вияовенъ. обаче сх- I — трети, защото ти се налага отъ мъчните Научи се вь редакцията ни |
дилшцего може да го намери за неотговоренъ, дребнави интереси, ннъкъ да излизапгъ пре.дъ описание, за какъ нолкоъникь ( аз-иитт ^
не защото той въ схщность не е виновенъ, а хората, печатно да изкязняшъ възмущение за е иИ>хранна.гь °гь казионните продукти.
защото, което е твърдк обнкиовенно. да не се накърнено достойнство — това значи да си ш,т** си чети1,е конв и кончето на си ^ 
установи пиновностьта. А това не ще значи, пяхалъ. Бе. чнлече. пптъня.тъ си веднажъ до ^ий събираме подобни сведения и щ 4 
че той е невинсиъ, това ще значи само. че уши нъ батака, иди се у? и1. очисти се. по- даде5|Ь гласиость. елкгъ като всичко и. „ 
не сх биле достатъчни данните, при които му кай се и смирено проси прошка, за да но- 1И ировЬримъ. Не сх пмо тия безакомия. ^
се преписва деянието. Кой днесъ се съмнява вкрватъ хората че може би ще станешъ че- ше,,и огь ЙИВ,|ШИ «Достоеиъ вониъ“, я
въ круниитк кражби на всички почти наши .юв/ьк*. неизброими и ний ще публикуваме съ ъ я
либерални държавни управници? Но има ли ^ ^ сто не вркмето по заСклкжителнитк
да е осхденъ нккой, при всичко, че н аи- 1 ___ ___ се ”ък'ь отнася за настоя6““сяго на |
кети се назначаваха? Само едно убедително негови кргчн,"ф’.; — да напечатаме С1;|
доказателство има за българското общество от* ц ^ ^ т ц ц . -*• всички лица, които иматъ да агемаи_
посително държавните кражби — икономи- Л. Л V I него; заявяваме, че иеможемъ стори то
ческото осоляван не на страната. ПослЬдст- - ( много причини; само изказваме съжаген
внята отъ кражбите сх очевидни »рад- /?а брон 1Я- А на в. „Новъ листь“ е но- случая, где го единъ полконникъ, Ила I
ците, не само че не •.* наказани, но нккой мкетено едно антре«|»иле подъ насловъ. „Лопгь (ГГЬ държавата пркбогато (но 900 л. на ^ 
огь те** « днесъ се полвизаватъ вь Народ- Вьзпитатель“, въ което се разправят», некои приема да и;шда на разни търговци и 
мото Събрание; днгатъ врява, създаватт. закони непренорхчителпи паботи зя единъ учитель при 
и това се за народа, за този народь, когото тукашните класни училища, беть обаче да се 
ве пощадиха, а продадоха па чуждите банки, укаже на фактите и не лицето. —

I

*

мари но 60— 100 лева, това е много искри 1 
да не кажем ь грешно, защото става и( 
чина да убива кредита на по малките 4I

Въ ннтересъ е я га учебното дело и на ри—чиновници . . .
който намира че му е уронено нравежениото училищните власти, па и за обществото да се — Не знаем» по чие разпорел^

едно време бкше соцналнсть; знае името и презимето на тоя „лошъ възни- обаче факта е. ч* почти всичките сл;«
татель*. За това ний сме замолени и отъ «е* нри земледклчесадта ни каса, постоя нн» 
кои учители, да запитаме редакцията на „Новъ ка.1ятъ длъжниците на касата м снова* 1 
листь“ и покапнмь тая последнята, щото още ; селата за да напомвятъ на д.гьжниците • 

* въ първия ядущий брой на вестника си, да се наплатят» на касата до 1-1 октом1*[»| 
, каже името на „лошия възпитатели“, иначе 

всичко писано въ антрефилето ще се счита

Госнодиновъ. този сащия г. Госнодиновъ,

достойнство, 
той иодействува да се абонира училищната 
въ Добричъ библиотека на сп. „День“; той е 
подкйствувалъ и да се кулятъ много социа-

Това добре, но кой «не плаща п* 
и дневни на тня чиновници и чнновви 

за скроена изнислиця. Пали пакъ милия народь ?!
— От» нлко.1ко дена врЬнето много Касата е сигурна, защото, ако нЬ

благоприятствува на харманите, я, ако про- длъжника ще се намери у норачител. 
дължана така поне още 20 дена, земледелци- ратно; та не е ме сооредъ нагь, *м1 < 
те сигурно ще се мзбамтъ огь втора загуба. 1 става това чниоваичееко разхожданне »

*) Гжнодиновъ казва, че „за съжалене“, не- | 
може да сле:«е иа уронена, на който се наииралъ | 
дописника. Ако тровена иа дописника е иизкоп- 
робенъ, то нкма защо Господиновъ да съжа.?яиа, 
че веможе да с.гкзе на него; ако ли е отъ каче
ство, което подмга мравств. сгойностъ на лично* 
стьта, то немя защо да въз става противъ.



й 6 ДОБРУДЖАНЕЦЪ Стр. $

а стане поканвавие ва длъжниците, | ковски — Вратца, 7) Варвев. г въ Несторъ 
писна; нали храня, Боже, янане свгур- | Марксвъ — Пловдивъ. и 8) г-нъ II. В. Гор- 

цкавни селски пощи? ; банпвъ от» Русе — Варна.
- Слдебнитл пристави на иоследъкъ. ! Какаото н да вьршвтъ, каквото яда става, 
кемъ да видимъ изъ града. гЬ все но- [ ний знайме положително, че края на тоя фал- 
сноватъ, придружени съ разни селски шивъ режимъ. който дискредитира почти окон- 

ори. СеквестригЬ сега сж на дневенъ 
червените восъчни приетавеки печати,

$ го мкста сж увиснали надъ селските 
1И. Пусти мораториумь! какъ злЬопро- 
а земледелцитЬ и търговците, като за- 
и на двете страни ржцетк. Немя ля 
огь редакторите на в. „Юва“ да по- 

1И нашите мЬста — (Добружата) и то-
а се произнася, кой е илкзалъ вь но- правеното отъ нея, 
юто на „шопа“ и, кой на „евреина“ за бившия кабипетъ Ивянчевъ — 1’ядоелавовъ.

СпорЬдъ сведенията ни отъ СЦшя, елкд- 
въ докладьтъ си до на-

общеет нейно по.южеиие, най строги законни 
еждебви перки, чрфзъ конто само разгореще
ните мозъци ще се разклади ватъ. За утеше
ние е обаче, че въ г. Клена но това убнйстио 
било започнато строго еждебно следствие, сано 
се имало боязань да не оеждятъ ьъ ежда ви
новника, на 15 дневно запира ние,! чателно България въ странство и вътре въ 

самото княжество, е наближи.», н до следъ 
неколко дена видищемъ що ще стане.

Поммятъ читателите нн, че сегавчиать 
извънредна камара, на 20 Ювнй бе отложила 
заседанията си за 19 того; причината за се- 
гашиите заседания на камарата, е да изслуша 
доклада па парламентарната комисия, по ня-

та да
почната насърдченията за отмъщения на ново, 
пакъ чрЬзъ саморазправим . . .

Промушили беха света сегашните илюта 
«мекици. когато бЬха въ опозиция, че като 
додили на власть, заемите нмъ биле готоим 
(ей тъй на въ джебовете имъ), други търже- 
ственно, на нсекаде и пркдъ всЬкиго декла
рираха, че ако гЬ взематъ властьта само то- 
гама освободителката ни 1'осия, щкла да от- 
нуегне голкмъ заемъ съ лкгки лихви и пр. м 
пр. . . . Сега и двктЬ тия обкщающн партии 

родното събрание, предлага предаването подъ | сж па власть. и требваше да испъл|1нтъ об*-
- случая и съ тоя ирословутъ морато- | еждь на бившите само Министри: I. г. Г. щанията си, само по въм/юга Саримъ за заема;

; Пванчевь, В. Радославовъ, М. Теневъ н Д.
- Замолени сме да запитаме съ деви- Тончевъ, а останалите ииъ другари: Г. г. Гр.
< (мс> 1 Мировий Сждин, какви мерки Начевичъ, II. Пешевъ и Д. Вачевъ предста- 
, или мисли да вземе, за линсванието вила само като виновни, за действията, които коисани демагогствующи финансисти, и те 
га огь самото му садилите, на сума пркзъ К>ний подъ бюджетната комисия ги иматъ още куража да държа гь нлнстьта, безъ 
ева. г/гъ самото гражданско д Ьло на обвиняваше. да гн поне гризе съвкстьга за гдкто гьй на-
Цончевъ съ Юрдань Стоевъ?! — (Има Доклада на следственната парламентарна кално лягаха избирателите си и дигаха тол-
ь. вместо стгоноръ, пакъ н Ькоя офн- коммисня съдържа бшзо 400 стр. и е отпечатанъ кова големъ шумъ срещу дог торите, които
съ «Ми на сяда псувня, да изядемъ и предаде!» още на 12 того иа обвиняемите беха сключили народниците, които бЬха безъ 

1Ъ „Ннанча“!) Министри, защото сиоредъ закона

за дананието подъ еждъ,

става, поне за въ бяла ще, смешень?
(обмислени закони н закончета, друго, | стнеината комисия, 

вреда, ие може да очаква населението, ■

но огь всичко се вижда, че одариха и по 
него вънросъ у камъкъ; „чифутскитк* банки 
почти оилетоха въ мрежата си нашите нро-

!„за ежде- монополи, безъ залаганне на гербовия сборъ,
■ Изъ селата иа околията ми върлува иието Министрите“, требва да имъ бяде да- или митата и съ 89 ‘ д емисия,
I си болксть, иазиваема огь селенигк , денъ най напркдъ ткмъ, и то пай малко три

като се на
маляха н на вктите ни дългове лихвитк отъ 

а тркска“. Въ нЬ:.ои села, изъ Сред- дена преди почванието дебатите по обвинението 6°/о иа 5" о, а въ другъ се исиъждаха чуж- 
урл. община, до толкова се е разпро- имг събранието. Важното е тука, «е за днтк компании отъ територията ни на. пкчнк 

тая болкеть, щото иа миого нещас- спа Поения Мииистръ Панрикона и дума не вркмена (кой може гарантира, че слЬдъ 59 г. 
Мини, отъ лиисване на здрави работни «тава когато се знае, че основния ня законъ немаше да станатъ всичките железници на и::.?) 
|нопиг1; стоели още ио нивята. Въ с. конституцията държи солидарно отговорни за Пресни сж още на всЬкиго въ памятьтж

Ьврле имало ужаспа едра краста. Земле- действията всичките Министри н т ранно. крякаиията на в. дЗнаме“ (когото финансист* 
СД8* сега. почувствуваха огь еконо- УбиЙСТвО ВЪ Гр. ЕММ ЙТЬ офицвръ. да управи своята частна финансова политика

Гна сегашните и бивши идеали, защото ;*наятъ читателите им. какъ м. г. поручикъ прекръсти — на „Нренорецъ“) за че тога- 
елтшери изъ селата, та се мжчагь. Коевски, уби предо мит.>енно въ гр. Бургазъ вашнотл на|м»дн)мпко правителство не обявявало 
, . безъ нсекаква медицинска помощь. съ револвера си, запасания капитапъ Плата- 2—3 мкееца напркдъ договорите, за да бжде 
I. безъ нари и фчйтопъ, не идва въ устова, за нккаква си обида нанесена ня мун- ' ли гк достояние на обща критика. Сега На- 
I и не може да си оставя болницата, диря . . . требва да се знае още. че Коевски родното Събрание заседава, повече отъ си

нещо преди 2 — 3 месеца 6Ь поставень иа горни сме, че договорите съ залаганието мо- 
подсъдимта скамейка пркдъ Иоенния Сядъ и

десягька увеличиха, биде осяденъ сяно на 15 депа занирание, 1 удобрение, още въ тая извънредна сесия на 
ключително почти се плаща оть се- което но вскка вкроятность. оть но рамо си събранието; защо тогава поне 10 дена, а не 
-земледклци, а ний потребиигк за се- с "илъ и.и кжя.гь. Преди 2 — 3 години, ако 2 — 3 мкееца напркдъ не се аубликунагь до- 
стражарски и фелдшерски длъжности не лъжемъ имахме случай оть подобно говорите, за да се поне знай огь „милия на- 
1ха, та оевкнъ като кражбите на до- убийство вь Кюстеидилъ и другаде . . . Нъ г. родъ“, за когото се .гЬяа голкова .крокодилска

Р.к-зд «I Гяббота на 1 I того къмъ 1п>/.

Веричз уволниха за економин. 
ловккъ. просто, не може да се начуди 

рипте властители;
нопола на тютюна, ще бждать поднесени и*

и снонето имъ станаха иет°, сьлзй, оп. малко, малко какво се върше за ем ктк* 
||Ии, иь и здрциис?.- селенигк е пркди обкдъ, подноручикь Грасиянокъ еркну ; на неговин «)п»ленъ п.рбъ. Пусти а ами и гома, 
ф на пр*.--;;„..,ь судбк. Ако едно пра на.гь гражданина 24 готишенъ Петръ Добревъ колко си съотвЪтствувате, просто днЬи сезавижда.
|° "е нож»- да се грижи за имота и Фурнаджиевъ на площада гдЬто става вт града Спор^ДЪ най-последните извкстмя отъ
§ |,а своигк подапници, то е оеддено седмичеиъ пазари, нападна.1ъ го нешкиьано съ Цариградъ, <»ть 10 дена насамъ не е имало

сабята си и го нарапи.гь смъртоносгно. Фур- никакъвъ случай огь чума па параходите вече,
___________ наджиева една усикли да го заведатъ въ бол- които тръгватъ отъ Цариградъ, ще се лзда-

ницнта, но елкдъ 10 минути изд|.хна.гь. Са- ватъ чисти патенти.

-п г-л

ване.

Обща хроника. Телеграмата, която съвктника иа Ца- 
отнели въ казармата и го арестували. Говори ри градското Француско посолство е отправи.» 
се, че това убийство било направено за огмя- до Францускигк въ турция консули казва: 

|сразумъиията помежду коа.1ицион- щение.“! . . . защото убития Петръ Д<»бренъ „Позапоккдь огь правителството на реенублп- 
ужоа «нъ една срана, а огь друга Фурпаджиенъ билъ нападна.» подпоручика нк- кага и но причина на полвившигк се мъчно- 
1а1а криза, и ие намчрание источници кадк . . . пркзъ нощьта на 1 срещу 1 того. тии, икжду Франция и Отоманското нрани- 
Йраниего й, доведоха работите доми- заедно съ другарите си — младежи: Петко телство, носланника замина диесъ отъ Царм- 
|а кризи. .1но1о гкжко е положението Марковъ и Нванъ Байковъ. Целия Г|>адъ билъ градъ. Азъ остявямъ тукъ иатоваренъ само 

| ~ Управници, затова вижда развълнунанъ оть това грозно убийство и да водя текущите дкла. Тьй като за сега
»тра иа Ньтркшнитк Работи г. Са- всичко роитаяло противъ само/шзп/ншията, нищо икиа измеисио, въ Пашите ятрн .уции, 
ь«а замаскира поне вркмевно положе- която огь нкколко време се въведи на „мода“ ' 
щк кабинета, нредъ своите съпартизаии у насъ, и че се говори, ако се почне така 
У * сг "Риказъ (защото княжеския да се ваиадагь безащитннгк и бе;» оржжеяите 
У* гнъ Бяравеловъ не се съгласилъ граждани внезапно и въ най многолюдните 
Рие указите) следующигк лица при- улици, края ва краищата отъ тово ще бж„е 
Ши почти исключите.1ио къмъ прогре- много нечаленъ и за офмцерството н за самите 
| партия а* и. д. окржжни управители:

Ято Бръшляновь за въ Търново, 2) 
за Бургазъ. 3) г нъ Ив Райчевъ 

мъ, 4) г-нъ II. Рачевъ — Ст.-Зж- 
Дучиикогь — Русе, — 6) II. Чер-

моуправника пгкъ иодпоручикъ. военнтк власти

трите

то продижавайте, да испълнявате длъж;, стьта 
си както по пркди“. На 15 того въ Илдъзж 
имало Министерски съвктъ, относително Франю 
— турските конфликти.

На агенция „Немкг4* оть Вимбургъ иа 
14 того съобщаватъ че въ Канската колонка

граждкнн. Ний вкрвмме, осковайки се иа ос
новния ни зикояъ „Конституцията“, която не 
дозиолява бъ.»гарскигк граждани да се делятъ 
нж съсловия, 
самоупряввикъ, безъ дж се гледа на неговото

Бурите обикаля гь иощемъ полетата. Те имала 
достатъчно храна и коне, две голема команда 
отъ 700 души се опитали да премааатъ р. 
Ораажъ. а да иавлизагь въ Канската коло- 
вви, ио би.1е отблъснати.

ще се взематъ противъ всеки

■
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ПрцщТ4 ЦЦЩИМТ1 УираиМММ 31 вшмпо правителство. Нали не е ('(щмикп, Ат. Тодоров», Янко Киров». Васил» Тодор»»»,
дцич|и ТрЬбва заоонЬдьта ип Со^н за св, "4 ^ ги пшть. Д**о А.И‘Ич,11Ъ, Димитръ Нммп, I яйно А-
би|>.*ииеI<> на тантит* лл е твърд* строга, Ианркд», Г-м» I аЙ1амджмсв» Едаи и*Що дексев». Плати Жеков». Янко Тодоров*. Ив о
аа това бирници!Ь са започнали да се свести- 1И иркшшваме а» ухото: Далекъ е още де- Теодор..»..., Петръ Теодоро*». Начо Тедаро*,, 
рагъ цьрковмит* украшения и да гм продават» н»гь .а» социалната револвщмя. Петръ Тодоров», Добри Баеше*», Георги Сю-
иа пубжчнигЬ местни за тажтия. Вчера един» Н»що и да 1-ца Р. Петранова: Имат» яиов», Ст. Ллатев». Мити. Донев». Янко IV-
отъ бирнициг* отишель вь църквата _с». Нтко 1 дуиага Слмвенци а Ьояджмчане, Лмоо.тско.
.ши“. свел» нкколко скапи кандила, и лоно- I умиски.
вЬдаль да се продават» на публичен» г»ргь ^ ^ибртчя. 17 Атуст* 1У<>1 *.
за събирание една сума от» 1Н0 лева.

■

иодинов». Нван1. Господинов», Киро Й>рду- 
нов». Мнгю Пено,.», А. Петров», ||« яо .11- 
зарон». Цаню Иванов». Богдан» Колев», X 
Иванов». Делчо Михнев». Васил» Илиев..

Прочетох» в» вЬстнициг*: „Добруджа- Нпр» Минчов». Тодор в Колев». Динко Т 
иець‘ и я11ов» лист»*, че нашия даскал» доронь. 1Кечо Колен». Димитръ Жечев», Ми 
1 осиодинов» се занимавал» е» книжарстио и чо Стоянов», Пенчо Виде.юв». Илчо Стоянов, 
още най» с» какво си. Кои ли са аджаоа Д. Недков», Георги Иванов». А. Петков,
Iня хлапета, гдЬю .акачат» без» правда го- Марко 1'еаргнев», Ми1в> Георгиев». Геор »

Стоянов», Д<*чо Иванов», Митю Стон йон ь. 
Денк. И*рдянов», Георги Иванов» и Пет 

даьагь книги, а учителит* ирЬиодаваг» това, Иден».
Коего пише в» киитигЬ. оначи иЬ.ча разлика и.. - ■ ----- --- - -

КОНГО

рЬчената игрива дължи на хазната за данък».
Ако случайно иЬколко граждани не са се на- 
вЬрили, котато пристана изнасял» та продан» 
ееквегтиранмт* кандила и се възпротивили на 
това невидено до гега кощунство, го за срам» 
и 110.Юр» на българското име и па цьрквата, » Ж|мкшгь човЬк», гозм ангел»' Какво сан-

ким», че е бил» кинжар». 1»иажарИ1* про-

I

с.тиненскят* граждани тц*ха да присагствукат» 
при възмутите люто зрЬлище: да глЬдагь да 
се иродяват» огь българскит* бирници цьр

между едииг* а други!» — все за иросвЬ- 
щение се блъскат»! .«що тогава дигат» ядо- 
вет» на оай Димитра .' Гой най-сегн» бил» и

Съобщавам» на всички г I. клиенти <„ 
досегашната фирма Сслиелиень «V Моно 
да не тавагь никакви суми ср*щу сьтр\ ж: и 
ческа емЬтка на Ам-кея Момов». до като н- 
ирЬтетави вуждното раздклителио или пън 
нощно ог» мен», понеже ие сме се рат*лг« 
и. имам» завЬдено д!ш в» окр. съгь ср1 . 
му, <а сума около 1*.1ИИ> лева о|» сьдрт «• 
ническа емЬтка

конни) 1. украшения за данъци, секвестирани 
на които самнй закон» запрЬщава, които 

украшения да се к\и\ва1» :а нищожни цЬни
евреи.*. турпит* и други иновЬрци. ТрЬб- училищен» мнсиекторь. Ако закона забранява

таково и*що. ХеЛоете Ще то знае. Какво се 
заловили с» човЬка.' Иска си поснсчсли мал-

I
его

от»
наистина, да дойдат» на власт в цанко-вапн-

виеIи11* и каравелистигЬ, та да захвана! ь прис
тави! Ь да продават» за данъци не само най- *•> парици, дамо си
необходима 1а т.къшнина на сиромчеит* но и хубави раоо1м! 11», напр. К. то обвинявал», 
църковнит 1» украшения на православни!* хра « 6“-,к )*к •ЛИсс<иь “«каф» на учил. ин- 
мове! Иодобй-нь скандал» едва ли се е едуч- ! снекция в» кащата си. Чуден» скЬгь 1н>же

Бьлгярня. Нека. «Лаче се *уй! Ьрифина има хуоааа каща, та иска да огласи»’, каквито и да би.юсумми на Адекся V
си я на.руфи. 11*ма оправия на този свЬтъ'

избави кащичката. Не са

Кой.о ОТЬ съ.др\жницит1, боиш. <И*ЗЬ V
вал» до сега в»
знае. че сь търпение го на граждчннг* не 
трЬбва да се злоупотрЬбява. Всичко трЬбва да 11^« “>« •>»« Господинов».- 
се върши съ мкрка. * щС.пшч»л

Досегашния фракцузки шмманик» нъ Ца- — 
ритрадъ г. Констань при завръщанието си в» .
Париж» е имал» на 16 гого дълго съвЬтца- 
иие сь Минисгра на Външниг* Д*-1а г нъ 
Делкасе. Г-нъ Копстанъ заявилъ въ оаровер-

на един» английски

лов». н*иа да бадат» иризнаги. и си .,гпазкв«т 
появата да си ги събирач», но какъиго и 
вилки» видя за добр*

гр. Добрич». 16 Август» 1 ДО 1 иц.
<'» почиивнис :

Аоичо Х(1 ('е.м< лт чь.

/.

ДиаМЛ яХсТО иа протокола, за които 
6*хме съобщили в» брой 1 на вЬсгиика си. 1 -13— 1

Продаеамь собетвенмт* см двХ нжгз 
иаходя1цм се ■* Дейричъ I й Уч. Яе 533

гр. Добрич». 1* Август» 1ЯО! г.
КГ'ЬГТК> < Ш:1.И1ГЬ

ПРОТОКОЛЪ.жение на твърденията 
в*сгпикь, че гой ще се завърне нъ Цариград» 
щом» се изгладят» изосталит* сега мъчнотии. 
Една телеграма оть 16 гого из» Цариград» 
съобщава, че Султа не е направил» до сега 

съобщение на съвЬгпика при Франц. 
Цариград» . нь Напегь.

Днес» 21)-ий ЮииЙ 1 1 год., подписа-
ниг* жители на с. с. Каралий и Ьогдалин, 
Каралииска Цбщив», Добричска околия, съб
рани на централния площад» по мЬжду дзЬ- 
т* горни близки села, С.г*дь като размислих
ме въпроса, относително вьргнжа иа раооги 
г* ьъ България и иаргивни.» движения, до- 
дохме до зак.1в>чение, че на1и*днага партия 
под» шевството на покойния Д р» К. Стои 
лов» е била единствената; която »нГо б* на 
власт», направи у.пчшенис, както въ самоу
правлението ии, т|й и нь намаление даждия 
та на нас» земледЬлцит* и. че и се1а като 
е провъзгласен» за шеф» на гащати партия 
Г н» Ий. Ев. ГешевЪ. ний единодушно изка- 
ахме желание, да подържане програмата на 

На|И1Днага Нар ия и да се числим» нь пей- 
ниг* редове.

!>а да бадем» и» течение на всичко, 
каквото става из» отечеството ни и вь нар 

ката Г Петранова, к.то сь дрмо шатанов гийнит* движения и борби, ний си избрахме
ленне назначи за учител» младежа от» село Л>‘Ф" п, а.нч.лютио вишегласие сл*дув.щи.Ь 

'^С^.ТадРГтморЖндооя^ ^селяни: Ир*дс1.1ат.ль. Алек-
Сливенската Гимназия и издържал» зр*лостенъ С|ГТЦерд-в1Тпо,Я!рвЯЯЯтя«*Я,

I 14—1

ги>БЩКШ1К. !
До сиФдЬиве на Вкрховния Макед. , 

Одрински Коми1етъ е д<лв.ю, че н*кои 
нам*рд*ии лица са събирали пари в» имен* 
Комигегска1а ор!ави ация : умоляват» се н< 1 
кч български (раждани да отказва!» ка! 
рически да \ ювлетворявать ирозби, коии- з 
идат» оть тица, редовно уптлюмощеци ; 
това оп. Макодоно-Одринския Комитет».

никакво 
посолство въ

Д 0 II И 0 К II
('мрн-Юти 11 .1 •/''/< ш?> !)>11с.

О I. Н 11.1 К 11 II К
.V .127»

Тукашното Училищно настоятелство, вь 
засЬланието си на !1-Й К>ний т. г. с» ши*та- 

ПоДЬ .V :» уволни по сл*дующмт* 
разиространнвание брошуркн про-

отк.юиява

На основание 
14*»Т4 '•*!) юд. на Вариеиский Ок|>. 1 адъ 
полза Българската Народна Банка, г 
тииъ 11: I и Костадинов» огь гр. Добрич»

ИСНЪЛНИ 1С.ШИЯ ЛИ<||иомлепие
ь^ичинн :
тивт. сегашния (И.щестпснь строй.
ние и неводяние никак» съгласно инегрукции- 
г* д*цата въ Църква пр. и нр . мина.югодиш- 
нит* ни учители. Калчев», Дабевъ и учите.т-

1200 лева по ипотека и вь допълнение о> - 
лението ми .V 26Ь6 т. I. публикувано въ ,,1 
жавкин НЬетникъ“ броеве 17Л и 174. 
вя вам», че продажбата на д.пжниковия в= 
вижимь иногь ще трае до 1.1 Септември: 
1,-тмя д» А Ьг
воденица под» название „Иолъ Башлийка*член»-касиер», Петко Стоянов» и дЬ.юводи- 

‘ тел». Димитръ Мянкон», които да мо)агъ да 
влизат» в» сношения сь др. ктубове.

!1а у лостов креиие на това се със лави тоя 
прогоколъ, иъ два едно<и'|разни ек.пмплярк, 
отъ които единия ще остане въ бюрото ни, а Продан» Денената воденица; 2) Кдиа гр 
друлия да ее изпрати иа Клуба иа Народи.
Наршя вь гр. Добрич» на завнеяще разно- Доре, воденицата и пат». оц*неви всички 
режтане и сьхранене.

Незиаемъ по какви причини, видиизпигь.
се. да ее сбъдне волята на инспектора Гай 
танджипн» — Бургазския окр. училищен» съвЬть \ 
въирЬки рЬшението на настоя теле т мото, оста ч| 
вя поелЬдниг* двама. Дабева и Петранова, за

Мио-

р*кага .Св. Марина“ въ землището н 
Ботеви, съ долап». един» капак»,
Iраници: |мггевската Общинска тора р*к^ 
Бентовите на воденицата, «Орда Дерие I

учители гукъ. а Андонова не назначава.
го ЧУДНО
образование не ее назначава, а Дабевъ сь ни- 

назначана !! Нащото е

па отъ 3 декара съ граници : гората. .наистина’ Андонов» сь гимназиално

* 1700 лева. Наддаванмето ще почне отъ оккакво (юразу ванио се
социалист» и брать па извГетния Дабевъ. а На първообразното подимса..и-членове на ката.
ток послкдния другар» на инсиекгора Гайтап- Народната Партия: Недрь Милков». Петко

Същия Гайтанджиев» Стоянов», Петръ Насилен», Алекси Щеревъ.
:пц. Инспектор», тщ»чъ Тодорр Д. Йонов». Янко Бояджиев», Тодор»

Насилен», Пваиъ 1'еоргев», Димитръ Милков», 
Андонова, защото Иван» Георгевь, Стоян» Господинов», 1Церю , 

Бойчев», Георги Манов», Димитръ Цонев»,

гр. Добрич» 20 Август» 1901 г.
I Съдеб. Пристав»: II. Пшсоциалист в.джиевъ

в» качеството с 
1891) год.. на Ямболската околкя, е уволнил» 
оть учителската длъжност» 
воелфдний уж» бил» говорил» против» тога-
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