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Годимим шШтштъ
на вТстннса: е Н .юда,
пол и годишно 3» 2 лева.
Л«и1Нк1|к1Ниг Гк?.;ъ
предплата иЪия да се
> «яхана.
Неплатени писма
не се прнемап,, р&копнсн
не се нр&шан

Врой 7.
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Нопчво що се отнаел
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днесъ ноио желатин плуп, не е вьвПло.
Нии кижштс 1гь Кабинна. държавпгь кп
исзанодъ за ш» юмрсние на конската раса

сь съревнование, но и планомерно да работятъ въ известно направление,
Ггьлгарекия землсд1;лрць. за своето
и поощряваш* кт.мь това околното пасе
економичсеко подобрение. не иска да му
.1СНПС. послЬиюто обаче си '.кмнуна сь (•«• открива нЬкой нонь пъп. за нЬкон
с.глцата ангинатан. каквато го е ръконо йона Америка, каки» едно врЬмс напра
днла и нрГ.ди създаването на тон коне вило Испанското правителство при отелаб']>■ Дебри ч», .70 Лещена НЮ 1 >.
завод!.. Нтж сггс. за да сс иодигне куку на юнгата търговии; нс иска годишни носнорудната култура на нЬкон чукана въ Ни .гЬйгтвня да да нос вана го говигЬ богатства
Мииистра на Т|.рюш1ита и Демлгд|; динь. се отпори ниеше землед-Ьлческо учи наедно п.П.чс. както о случаи на Англия
листо въ началото на този мЬеецт, бЬ|ие лшце: за да сс нондигне сли царството въ сь ВуригЬ, — той иска да му сс сьздаватъ
евнкалъ единъ земледЪлчески съвъп..*) Кюстендил-!. има вече нисшо зеяле.тЬлчоско с*амо условна за едно но широко съзнание
С|.сюанп. от!. чинпнннцигЬ при самото училище. Такива съшит!. има вь .1омъ. п умственно развитие и съответстпешш
министерство н нТ.коп оть по-извГ.стнит!. Хасково и Тагаръ Цазарджикъ. Поглед
знания по занаята си, за да гьрсн самъ
практици и георптици изч. разпит!. краища нсте вь Добруджата. Инн не ще иам1.рите пътътъ на економическпя наирТ, п.кт..
на Вьлгарня. Постъпката на г. Минпсгра сл!.дн. къдГ.то държаната да е положила
Па да сс учреди още тая есеш. едно
'■ случая е повече оть похвална. При бащинска ръка. Действително, има сран пише зсмле.гЬлческо училище вт. Добришка
лно добро настроение, нскренность и же нително достатъчно нром1;нн. но всичко околия не липсвятъ нито естествснни тсло|ание, приложени нЬкон оп. прЬноръча : се длъжи на частната инициатива, воля вия. пито държавна възможность
идинигЬ м Г.рки. не могагь оевЬнъ да сс от и стремление. Въ нашил добруджанецъ еква сс едно просто само желание и бда!'.'дить благотворно върху нашето земле не линсвать добрнгЬ качества, необходими говоленне изключително само на едно лице:
г, лческо стопанство. Кдннъ обаче иьпросъ .условия: оня храмъ на науката който да Мииистра на В‘*мдед1;гнн*то- и* Търговията.
ндд не нож и хм е..га .еи обаснимь: данш. мъ-длдн см»т кктетвекач-а на зпнятиеп» му * 'Нова нпше зем лед+. лческо училище еднакво
. 1<'бричгката околия б1.ше не зачетена да поука, която да му създаде нуждната нн мо;ке да слузен да разсадиикъ: огь раз
:чд и тя свой цр|-.д«та1шгель? Тона е една телегентноеть въ машипнага работа и го викането на зсм.|сд|;лческата култура по
1<.||.ма гр|.шка. ир 1.сгд.пление е даже оть поощри къмь ннген.швна г1.мност|.. гол- рационалент. пъп. н за дв1;г1; околии До•трапа на г. Мииистра. за гдТ.то се шно кова нему необходима ири днешнитЬ уе.ю- бришка и Валчпшка.
рира една околия, която справедливо носи вия на конкуренцията. Ако е позволено
::чето '.(.'игплна па иьлглрип. земята, раз- единь Вн.шнъ. 1«ми,т1*н 11111.
!*уее.
бира се. и Валчикека околия, които ст. пра владеющата антаиагия на околното
1>гк1гл. кой 1.< )-а ие перст», »а да аосочи
стявляватт. сака идпГ.етната „Добруджа". имъ население щ има ниешн, а п1.кл. г1. и ма миазмигЬ, бои го аролж (ап. оощесглсииото
| пбр\ дз;а га е е цип. КЪТЬ. КОЙТо р 1.1 Ко ер1. ши училища, то не е ли грГ.хг и пре о ипс и-го): и но и укаже падне гага, 1МН го строго
се раддичава оп. всички краища на 1’,тл
стъпление вт. ег.пЬгп.та да се гьр.ки една трЬбка !. < пащ оощестис го ако ю не иска т ожармя. И по своята култура I! IIроегран околия еI, такова Нодающе население бедъ де кг-такава н.ш оннкаиа 1:;ишо|,цм)1 .)араа1мано;
• що на Ироидподеп.ото. II Но своя чара
едно омра.щово етупанствм. ако не поне
. 1еръ. обичаи и нрави на населението си. е |1|о пиеше дсмледелческо училище.
1П.м» друга.гЬ по широки обработваеми
Нуз; 1лта оть землед.е.1Чееко учение е
:ЧНМ | ранетва III. Г»т.лгария. огь Ко.папо съзната оть местното население още нр1.дт.
1обрудз:ата. Населението п ераг.ни ге.шо 1^ч»2 голина, да която ц!..и. е построено
- мно оп. нип ннтчмегентните населения специално дьчние. вт. което днесь се но
ь другите краища на Г>т,.(гарня. Ти е мешана м |;стного класно училище, на Коею
I една е граня. кд. II. го е илй-радпроетра
още шчи хубавия наишеь: м Добри чеко
намашинна тарлоога.
При тона поло- Парошо Вемле ||,лческо .Училище“, Нека
:
| ние тя не само
нег|г1'.ова
дапред ! реепектапмиа
.Миш!е[рт. г. А. .1:оцкановъ
-лилава българското демледелие. к.у.д1;ю Не е:* ръководи оть чиеь.П.та. Че гакьвь
•• има да се обеъ:кда положението на опни. з:идне.чь да местното наседенпс вт.
члсделческия ни кулгь. но тр1;бва да ЧасТНисТИ. а високи екинимическп илепщи
. ■\ч^лсд..мим| ь-рм уо»у.*Ь-т п. Наб.пс, татсл- л.Т |ТГьгг;П1.1 сгр.-Гня. ньприГт, се ш нс ■ и ги'
1. .го ОКО Н)1 скоцомьть, техник ьтъ. льр от ь единъ оргаиь, 11р1И1:и.г1;;кашь на друго
з ияшкьгь н пр. втр1.нчеио и не отклонно по.|итичс(ч:о течение нри Неговото радрТ.
1 1.бва да съсредоточи снпягь лъчъ и ний шаване. Нека тон сс ръкоьодц щ ь вели
мана можемь 11сиогр1;шно да разчитаме К<>|)| начало: Калк»н-ос ни кално ат ти то
| | не много далечно ир1.ме ш имаме оть /т.1'1 шие ни .гарчьп, шо.1кни:1 е н<< с.1и'ш ги!."б|»уджата една малка Канада. По за пипнеш» м нго^хиКимисткти тт ш.юьне|"Г!.мо съжаление. Добруджата е сдипч- и ниши. китни т/ньйна >1.1 Г,л\г)иш\ нрнкиринн
: га огь всТ.киго най игнорирана сгряна. е* иГинтнвенния т ннишл, ню /кота но Ливни
1'1п виждате Садово. Гусс и ПлЪвеш. ст. сшиичшь нзлншенннша. точкова кошче ти,
■ 1-1.ЛНИ зсмлед|,.1чсски училища и модерни се ри.1нчиааШ7> ио ит кълни и отнасяна към;,
■чунанства. а околното население ц до отОн.лнтнн. нинния ни живота КОПНОТО ПО

Ввче напредва духовното развитие У чо

— Да пЛрисува оощт I: и частни пороци и Досоче
ижгьп. иат1.хното ир! махвапие, — да хиракгеридира дината на идаестин иидишии като членоие
иа 'ржаиии га, иди сочите:,-а триП'* 1 и м'.к-Ч( ии
I кь чс*!»о'*нг»ги или амеппта млптин па |11.ит!.та;
сь пи рЬчь, койю са тури ,:т аадачв да
в чнесс сина га .снн, кт, р.И|||ирл1!.о1е гранииитЬ на оГццот (ооро I. уигдче с..моут.П р.кено
сиотЬ п.рди срещу причини пмнгЬ. ииникиици| •• "а оГ.щою .«.и»,
ли такъв 1. чоиЪкъ не
лоа.е 1Я бъде тайна, че той ще бжде прЬдмеп. ш р.чу кой го вакосмициг!;. кедъднгЬ ще
синап. II.: I. ведро «*с,»игI» исукии и ручавин,
ио'*глвт.Л®1о,.„Л|, ц.. мига оть хамалски обраЩевни. аащою нр1. п. ситата на истината и
доказа гедст вата, шар 1атппи)па се радвига;
той се въоръжава съ ио си.ша батерии огь
I безчнрно атакува пот исницш 1, и ;;.юуиогребнтедиг!’., защиго .шие, че тогина само тЬ&ЦОГО
число намапна, се унищожава, а това е
именно неговото желание и удовтетвор-.-пие.
Ьосива в тЬмъ нодобои мисли съ ръког.о (иди
и иась ш шината общесгненна и иуб.шегиЧ'ска дЬите.шость. Копичт разгле(В»ме нЬкое
тю. чий посочваме им неговото начало, иами-

ртм,- негови гЬ :кианеслособни коренчета и г!>хъ

*| Коппоразполагаме сь протоколите на то« вена, ТОЛНОва ПО-ВвЧв ИЗЛМза Н8 лице СПО
посипваме съ смъртитолна течносгь, погато
Ьтъ, конто в1.рваме да се отнечатать. тогава
I
напранимъ едно подробно разглелваине. аащото собностьта на хората да дъйствуватъ ИЪКЪ ще има да иокктме сь нЬкой адоупое.кду хтбаввг!; мисли имаме и свособраацостн Ц1л1сьо0разио. съзнателно да се стр1мятъ грЪбитель на власть и положение, ний насочнъиъ усъществяване на идеала и ие само . пале пашит-ь батерии примо въ него кит* 1*ьрди
пр.

Стр. 2
н па халоспитк патрони ннй отговаряме съ
разривии гранати. Нь личностигк ний разлика
ненравимт, лащото често пати и най дребна
витЬ нищожества еж поставени въ такива бла
гоприятни условим, които ги подпомаган, да
кършать невъобразими алостирства. Сь такъв*
типичен ь индивид* има да ее занимаем* сега,
така че нека не ее вижда чудно на читате
лите ни, за гд-Ьто едно огь първигЬ мкста
огь вЬстника ни ее попълни съ материаль,
откосящх се до едно такова нищожество, което
е об.гЬчено вь снЬщенната мчнгия наТимищ.
При все това. огь отвръщение и да запазим*
досто.гЬниеп» на органа еи. ний нркзри гелио
ще избкгваме огь да еиои-кнаваме името на
това метаморфози рани сега. „гонче“, като ще
отправяме натиск факти, бклежки и възрази
да надал* върху съдийската мантии, които,
то гьй безнаказано скверни, а низкото чоикче
имеиуемо Меда ров * ще го оставим * да и шита
положението на Хигръ Петровото животно,
когато го бимл I* но чули.
Вь II брой |(а в. «Добруджанецъ- бкхме
запитали 1 Добришкий Миронна Съща. защо
още не се разследва дклого но нанисинето
посмъртен* бой на съгражданина г. Калчо
Свинаровь огь Дуранъ Кулашкия герой и Кат
кина Иачалникь I! Арсеиевъ. Това дкло е
отъ широко общественик и съдийско морално
зиаченне; огь него обществото ще разбере
като какви башибозуци Радославов* имаше за
съвктници и раболкиии послушници пркзь иеговото управление и какво можеше да се
очаква огь такива разпасани екземпляри, ако
не Дуранъ-Кулашкигк к.шнета. които като
без!иастнн могат* да убиван, свободнигк граждани. и юрнсирнценцияга сь черни букви ще
отбк.гкжи като въ какви низкопълзнщи ....
могат* да се ионкрятъ вкзннгк на Ти ми га.
Отъ чести нонълзновенин и развиване въ лж
агата и шарлатанията се е създала втора
нрн|н»да, която е сформиропалц- постоянния
вндь и състав* на душата на I Добринки
Мировий Съдия.
Който не вкрва, нека прочете брой 17,
на в. .Новъ-лисгь“ и се увери.
Ннй ще го кажем* отъ пежливость, ний.
драгий читателю, го кажете, позволено е. огь
бонтнь. не иравимъ извод* оть достойния за
внимание отзивъ на съдията, за което ще
имате пълно основание гьй да нн|шчеге иащата „слабост*“, защото Вий ще се обосно
вавате върху декларацията на уважаемия ре
дактор* на „Новъ-лисгь“ „че всичко се нре
цЬжда и което е въ съгласие съ идеигк и
възгледа на редакцията само то намира мкето“
въ казания листь, толкова но вече. като юриегь
какъв го е уважаемия г нъ Д. Чехларовъ, той
ще разполага сь но-широки мнршпзцкния и
специални познания, за да ирицкни съдържа
нието и укачественностьта на кадийския отговор*. Още но „безстрашен*“, съдържателен*
н достоен* за внимание се явява г. I съдия
въ бр. 19 на същия лист*. Ако въ 17 брой
се характеризираше като худулъ н враждебниикъ. тук* изпъква горд* и съвършепно
невкжа. Четете и сравнявайте, ще изкарате
правдивостьта на нашнтЬ твърдения. Горд* е.
защото въ 17 брой на „II. .1.“ въ полза на
своето оправдание е пробил* една голкма
дупка въ въздуха, худулъ и глупав* е, че се
води но умът* на заинтересовани нодстрккатели, които чркзъ него (съдията) П|н»карвагь
своята ненавист*, злоба и умраза към* едното
отъ и-, шитк сътрудници; невкжа е. че ие може
да напрани разлика между „заведено углавно
дкло“ м „възбудена елкдетвениа нркниска“;
официален* шарлатаиинъ е като чрЬга печата
(брой 17 на „Н. Л.*) твърди, че гд1лото иа
г. К. Свниаровъ било делигирано по искането
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Съобщават* ми огь с. Каралезь, да
попнингели (К. Снииаровъ)' на Силистренския
Мириннй (ъдин за разпитване под* клЬтва обърнемь вниманието на тукашни! к Финансов.,
елши. свид ктелъ“, косато ний съ положите.!- Административни власти, върху обстоятелството
носи» знаемъ, че дклото е пратено по у голата гдкто бившитк чиновници но продажбата - на
на обвиняем ни 1>. Дрсеиевъ или на брата ‘му държа вунгк имоти: Ив. Маринов* и Сг.’ ГунАлександра. за да ее печели нркме; ако г-нь чень сж продали на публичен* тьргь държан
Съдията е шдриан.п, ний му напомняме да ниви вь е. Каралезь, без* да се биле-IIIрво
прИгледа протокола огь I!) Лнуарий м. г. и начално нзикриани; така нивата „Кьойлюкг
там ь ще намЬри и еди и* силен* унрккъ огь мсрасж“. купена огь Юрд. Даскалови Еш
, адвоката г. Снисаревски церили своеволието бейекии общ. кмеп. била продадена »а 200
на с*щия съдия да изпраща дЬла въ Цилн- декара, а при кьнкждипието му вь владение
592 декара; нивата зад* юрната въ
пра, нднчдругадк. Още по-важното е. че еж- излкзла
I
диша е илнратиль. призовки на страни|Ь за мкедностьта „ Палазлкрь-мерасъ* продадена
същия день. а дклото не било отбкйкзаио вь на Апостол* Георгиев* -за 200 декара, а м\
придадено за владение 584 декара. Нека се
списъка, на д’Ьш з» него день*).
Педнажъ имате любелнипъта.. г иъ ('ждин, разузнай какво станали наритк, на ионечепда нраниге достеание за печата и публиката продадени декари, събрани ли сж огь купуВашата съдийска архива, какьвто е случаи
вачитК или не, и. ако сж събрани гд4 и с|>Ьщу
съ г. В. Коленото дкло. мека ни се да н криаЛе какъв* .V-квитанции ее ниеуч им. Ако ли иъкъ
че не ще ни лишите огь същата любезность ; пъриитк купувачи, споркдъ условнит, не искал*.
д» ми отговорите. ако щкте по същяя редъ да нриема!ъ но същата цкна пписчето. нека
I се обяви търг*, куноиачи има много за гкхъ
и начин*, на елкдующитк въпроси:
1) Какви съ протоколнит1» ркшениа но Има думата г. главина ни Бирник* ....
ЗвМЛедЪлЦИГЬ ОГЬ с. Ези-беЛ но у пгьрдклмта .V .V I НД8 96 г , * I *• 117 г.. 767 97 г,.
денигк вече цкнн на зеленчуконигк проишеде
за които гьй нахално твърдите, че не сж
прекратени.
ння за минало-годишния радославовски деся2) Кпкъвъ .V: носи углав. дкло на Ге
гькъ биле обложени съвършено своеобразно
днкгора на в. „Новъ-лисгь“ г. Д. ЧеХларо:*^ така нанр.) Ат Иванов!, за 8 дек. фий.
за псувни и драние очи на един* свой колега? дек. борча въ. 1. 2 дек. бостан* и 9 ара бооь
3) Познавате лн Пванъ Медарова отъ г. съ 11 л 15 ст. 3) 1>екир1 Хасановь за -данСевлиево бившъ тамъ писар* и ако го позна- оомр;, б,»бл
12 л. 70 сг. -41 Велико Колен!
вале цвете какъвъ -V: е углавното му дкло
за 8 декара скио (от* нерабопиа нива) и за
аанкдеио нротино му за оГаълчгстянане дкви1 дек. бобъ 15 л. 25 ст. 5) I е >рги .ЗлатеВс
. и колко иаполеона е дал* за 21 -1 декара бобъ н 1 2 дек. бостан* 10
цата .
бабалъка му да се прккратн дклого н се вкн- 35 сг. 6) Георги Пи. Мниафовъ а 32 дек
скно (огь неработена нима) 1-1 лева: 7| Дим.
чае за сегашиа^а си жена?
4) ;4а какво ноторно престъпление е Златев* за 2 дек. бобь и Ч-> дек. бостан!
9 .1. 95 ст. 8) Желю Андркевь за :> дек
уволняван* същия Пванъ .Медаровъ огь Ке
борчакь н 1 з дек. бостан* 1С» л. 28 ст.
маиларъ?
5) С* какви думи е псуваль В. Павлова Желю Нг-йкокъ за 41 з дек. бобъ н 2 ар
вь съд. заекдание, има ли запкдено дкло. н картофи 15 л. 14 сг. 10) Пи. Мичалевь .ь
I 2 </ек. ОчСь с* 14 .1. 30 сг
11) 1»олв> 1<>[•
ако има, какъв* А* носи то.
0) Какъв* .V преписка носи оплакването дановъ за гчпнь арь бостан* I л, 40 ст. 1г
иротиио му но настойническото дфло .V 19 99 г. Огмзнъ Хасаноиъ за единь декар* бобь 5
за безаконнигк му дкйстиия, което се намира 50 ст. 13) Петрь Желев* за 1 2 041. Спч
въ прокурорствого нри Русенския Анелатикень 5.1. 90 ст.: 14) Руси Тодоров* .и единь де*
и 2 ара бобъ и бостан* ст. 5 л. 88 ст : 1
Съд * ■
Прочие, чакаме отговор* за да кажемъ и Стоян* Колев* :;ч 21 з дек. бобъ н 1 2 дек
•бостан* съ 13 л. 95 ст.: 16) Петрь Д 1Г
ний иоелкдинта си дума.
новъ за оставените му Д4 1 дек н>-/шСнтнн
•> ПоД|П)6ЯОГ11П Ь II" Г"Ш1 Ск И ЛоЖиНП НЬ Л|И»»| 5 н:»
ничи сь 202 .1. 6п ст.; 17) Свещ. Паскал
I
н. яДоб}»удаип11‘П1>ь.
Атанасовь ла л7 декара нралдна не косен,
нива съ 51 л. 30 ст.; 18) Аидрел Юрдаиовг
за 18 дек. празна нива, 6 дек. лудо про<
1 дек. бобъ сь 37 л. 50 сг. н още мш»
II още имат* хората сурагь л
други . .
обвиняват*
Ппгн.шн
въ злоупотребление
Пазаря, за едъръ добитък*, който става
не съ лн \зна. ‘II
нам*
какви
си
Гимакпния:
всЬка Сжббота въ градът* ни. на 25 топ» бк
юва.
кое
ги
е
л
писало,
е
набавено
на „мили:
растурянъ, защото върлува болкстьга „шанъ“
иародъ“
на
гърба,
и
намъ
е
гркбвало
гьй в
но рогатия добитък* изь нкколко села на окосе
товарил*
земледФлцитк,
които
въставам
лията ни. Нь брой 5 па вкстннка си, ЦОСО
чихме селата, гдкто върлува болкегьга и сме нротнвъ десятъка, кавшгго бкха и Ези-бей»
уведомени, че тя не е толкова широко раг- за да се плащи 111111101111 по 120 л. да въртя)
колилото, гдкто се печата „ Народни нрава'
пространеиа, за да може да даде право на
Ннй пък* мислим* че тая, вопнюща и| ветеринарната власт* да растуря един* ц-кль
назарт. и да лиши толкова земледклци огь правда, г нь сегашния ни мае. бирник* моз.
продажби — покупки и то именно сега, копоправи, ако и да е късно вече. за .а
гато се има най голЬма нужда огь работни
заприличаме на турскиг 1. чиновници, КШ-.
добитъци; добрк би било да се не позволява много .гксно отхвърляха отговориостьта ог
искарваниего на рогат* добитък* само огъ т,е си- сь д> 1?НТ^:
'■ бозулмасъ.
3 — 4 заразени села, до като върлува болкстьга
ПояучмСб вь редакцн)1га ни чрЬзь До .
, огь колкото да се не позволява на цкла око- !
*‘аса> брошурага „СвЪДвИНЯ но ,щч
1 лнн състояща се отъ 187 села да не продава женнята на зем.мдп.щнтп, кът .чинаран <
— купува работни рогати добитъци.
. Съжеливаме много, че поименния списък* •
Ний обичаме да вкрваме, че ще бждег:. околията нч е пропустнтъ да се огбЬлк. л
чути отъ когц^се слкд:,д, и сутрк I Сее,- “
ще се поза ни нае мъ съ нея.
I темврий - Сжббота пазаря ще & «став., сво- ;
Жй «нГр^въ^тГ^Гн ерт
боденъ, защото е непристойно да се иоставя нецъ И К0ЙТ0 1)Л|Ча честнчк0 да СИ носрьбаа.
въпроса, споркдъ сухото тркбва н суровото да ) пркди 4—5 дена той стомлъ на една маса \
изгори.
1 кръчмата на Плия П-кева съ двама наши до<>|
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Брой 7

ДОКРУДЖАНЕЦЪ

Стр. 3

[раждани, прфдъ които на лАво и дАено е пеу- рецъ* съ слАдтющетп лнтрафиле, почетено иъ в.
0 Тсиграт —фр—иии.
|Ь иа
г- Каравелова, [>. Метрова и др. България: пОтъ С/тцт-Замра ни еъабщачатъ. че
До
Окрлм ниппь Управители.
11111
***♦*• Ний ироего се възмутя наме отъ нъпр/ъкн чичнопм ошъ народното еъбранне ртше- '
деференткостьта въ случая па двамата ан съ- ни, т ениранш „,н»)„.*Гшти на секчсстиранитн.
АгеятитЬ по десятъка. (шнионитЬ б. р.) наз
..клани, .м гдАгб >ж го търпели на масата си, ■ л‘.и.н;^илчески именни, нриетанитп, мродъ.ъжава.ш начени отъ Министерството на <(1ИнянсигЬ, ся въ
и<‘ с* 10 изгонили и пянно не защитили поне | да нродаватъ тжт имоти. Тъй. чъ шьколко села распорЬждание на Окр. Управители. ТА ще нз[Шонилнастьтл сн ...
! сх биле продадени ничя но 60 ет до I левь де- нълнниагь стражарскн длъжности, съ постоянно
ЦАльта ни на тцва не е. Да поправлепис на : коря. к<шито ши, ели биле. купени но 30—40 леча стоеине вь онуй село, дАл» е необходимо. Настаяналяния ерменецъ —‘младоидеалъ, зашото. гой уври та. Обръщаме вниманието ни надлн.шнитп, ления ще имъ се дачи да е.иьОяшъ аштаторит*
поправимъ, но забАлАзпаме на почетнитА си ! власти върху това съобщение... (В. Бъмария. Яюй иротивъ десятъка. Нека ностжпятъ веднага. .V 1486
р .-.кдаии да не дозволмиагь къткано ионе при- | 100 отъ 7 Атуптъ). Ние ие знаемъ, какво по сил- отъ 31 Мартъ 11*00 гбд.
1нн«; на какьнъ нпгъкт. ерменецъ да скнерно- но доказателство 6н могъл ь да иска г. министръгъ
Ниииетръ Рядосяавоаъ
ш!. петва публично дз ржявнитА ни .чяже. биле на финансигА ;• редакториг!-* на негонин органъ,
на власть. или въ онозиинн. злщото г.сАки ! за да се обадять, че тнърудА оригиналннятъ мора- .. . _
рр!.. лошъ
като Ьългаринъ ще доде едннъ ториучь ( да се секвестирн, а не предана селския !
ЗЯЯЯСВЯ. До чснчкит1ь Окр. $'п1>ичншеАН.
I ли принесе полза на отечество то ни; тава , имотъ) е съсипаль много граждани бел. да при- I
Безъ мое съгласие пАма да п|>ел.ставлявате
нгдостолЬино е, срамотпо е да се остави едра ннее никаква полза на селннигЬ; нь много случаи надзиратели но десятъка (шнионитЬ б. р.1 на тволиска . • • }<г,а 1:1 сквернослови ненаказано и той .е излАзалъ съсинателенч. затЬхь. защолонрн- |
въ Министерството на ФннанситЬ. Когато
1 111,1 ъ най оезобразень начинь държпннитА ни ! станитЬ не ще н да зш<н,ъ че нива, конто стрт- : трАбва да се тволиннатъ, нека се съобщава мепъ.
ке. а ний да го слушаме и поне да не му за- па 40 л. се продава за Г>0 ст.
«■---------- ».............. ..
ннваме мрА.дь лицето пи да върше това си.
Чнръа
н гцл***
Събяраиието иа даждията т. г. става но не„ .
.
,
III1 Тепе граня шифрована.
и. до сега строгь начниъ. Бирници гЬ изч. се- !
Н|^ лоста на -*ъл,ч> 1П* ^
' «роеве на
постоянно проданагь и секпесгирагъ храната ! В,;"Т11ИК:‘ с" "нсах1,е "‘оони ста™» » Доказахме
До Окрх.м-нитн, Ун/тчители,
.«•мледАлцитЬ. Въ сегашно най работно врАме, ! К;":“'ь ** е 1*:,г,та™. /,гь «росл-вутия морато
За да се ие шшркчк на правилиото н точно
чето отъ аемледАлцитА да изпЬгингь ненринт- 1,ИУМ1, #° считахме яз д, ъжкисп. да приведем.- и
приспособлепке
закопа за аемпигЬ пр.нешкления
пъта — червения бирниковеки печал. иа вра- *орпьодт» за да се зпай какво миша и органа на
отъ страна на служащигЬ, да внимавате да не бж. си. напущан, врАменпо харманитЬ си. ути- 1,,)Лсигг,11й чЬмтрия по сятия нънросъ.
ъ ч. храна па скелята Балчнкъ и се наилащагь
' НЬ ДИв Тодоровъ Вквшн фнпнац. Датъ назначавани за контролъорн лица отъ опози
цията. ако и да с.к и.търкали и.шитъ. .V 1814.
кко е томуна. които се не ианлати ... И още М"““СТКЬ " "оДпрс.и Ьдатель на Цеит|.а.1ния к.1убъ
25 А па нл и й МЮО г.
хора. кои ю твърдян., че г. Караве.щвъ не 1111 , |,пл,,итн Па1*т,,я се е занърналъ отъ 1'усия
Мииистръ Радославовъ
I. за, и съ зеиледЬ 1Ц1ггЬ‘‘'
"ь (
Т1,я ДЧ*1 "0* се завърне н Г-нъ Ив. Ев.
Лични. Пристигнаха мъ'гра\ъзъ ни и заеха ,'1-ше,гь “Н» "и народната партия, който е „ъ
Записка.
|атт1 си г. г. иод||олкош|||Н||тк Черпниропъ и Австрия.
[и.къ. като командири |»н 1Н п 1\‘ от.тклин
ВъпрБии ув-кр» ннята на н1.кои вксникн. ииГ. Ларзонъ.
мернйски девизнонн, както бЬхме съобшили й»Д*‘ита н#Тур:ко-11ъ.1гареката граница при селоI' брой на нкстннка си.
то <^«Р* Таигь не е сцьршеаъ. понеже нравител.
Оть надзирателнтЬ по десятъка въ ГофийОтъ 5 6 дена нркмето много се прохлади, стното ни счита, че случката е станала на Бъл- ския окр.т.гъ. конто сж уволнени, да се назначатъ
|,|||птЬ почнаха да закмиявать. и отч. влагата, нарека територия.
'
I °ть 1 1'ентемврий, конто още работять, (ако ся
• пада нощно врЬме, много малко снопе се
Вследствие на една покана направена отъ работили, нкмало ефинан. власти да ги уво.шя.'ять за вършенне на денъ.
името на правителството на фрянцузекатп респуб- ' ш,тъ'! б. р.) слЪдуднцнтЬ: 1) Мишо Стояновъ. 2)
- ВЪнчавна. Па ]!* нй тогосе извърши бра- лика, отъ Фраицузкин Дипломатически агенп. въ 1 *’■ Вернковъ. Л)-1ашо Маноловъ. 4) Д. Михаиловъ
•и'. 1аннето на Г ца Ганка Ат. Начена, дъщери вофин I иъ Де Ла Булннисръ, двама офицери отъ
•** II- Ваионъ. 0; 1_т. Марннсвъ. 7» Стойко Пешевъ
I г.каемня ни съграждаиинт. Г нъ Ат. Иачень. пашата армия що нригьтствувап. на гп.гЬмнт Ь ма1т- И- 1'срщевъ. !*» Т. Кклжповъ. 10) II. Пи■ ит. Есета Пнколовь. Нашит!, най исвреннн «еирн. които ще станат», около Генмсъ. Тази миколовъ, II) С. 1». Иойводовт.. 12» .1. II. Ьалкантении и благопожелання иа младоженците. ,;ня. която ще се състои отъ едннъ иолковннкъ и ский, 13) К. 1еоргиевъ п 141 Пв. Бклнеевъ.
щ
Народимтб им представители. Г. г. Де- огь '“гинъ канитанъ ще замине веднага, да може
В. Радославовъ
в п Абаджиевъ ее завърнаха оть Сш|»ш|. Гъб- ! ла се нам+.ри ва 5 идущнй въ Геимсч..
|с|о е постановило да се дадатъ подъ еждъ
Главния А.дмнрллъ на руската <|>лота Великия
Тил липа ся се явявали да си получавать
1пгЛ. мишп-ри: Г. Г. Тодоръ Ннаиченъ. [I. Га- Киазъ Алекси, ще ириежтетнуяа на Герман - кит Г.
;
заплатата,
кои ся, <>гь гдЬ ся. каква нмъ е била
ршоиъ, Д. Топченъ и М. Тенев ь.
маневри
морски ирк Данцикъ.
работата -- това никой въ Окр. Управление нчто
1 — Лични. На 18 нй того иъ градя ни нркВ. .Санпетфсбургсии вАдомости' отхвърли ^ знаелъ, пито знае!?! р.).
лаха Г. Г. Александръ Днковнчъ и Георги
енергмчески ши инуациитк на .Пестч. .1ои гь". че Еаква е била снаснтелската длхжпость на назна|ревь. Парнеиски адвокати. дошли да участ
гь При разпита на свид1;те.,.1гЬ по спорната ! Русия интригувала на Балканскил Пнлуостропъ. чаваиитЬ чиновници по десятъка ще се «иди най
III; тннкн. казва, че руската нтгочна политика, добр!; одч. долнитк рапорти, конто печатаме тек
I между град. ни общ. унрав.1ение п с. ОнанД «но се тури вече край иа това дфло, което както н общата и иностранната политики на Ру стуално:
сия ся дали достатъчни дока лтелпва за доброст^•поло 15 години насамъ се води.
До Гш-цадина
— На 20 ни того нрЬстигна вь града ни иБез ннн си начниъ на дЬйствин н за умЬлостъта ;
Довченекин
Окрхмеенъ
Управители
> II- Марков-ъ. окряжния нн управител-ъ, идящъ си да пазят ъ тишината на Балкани г!.. щото нс:1>а.1чикъ — 1к.1 вярна и при заминаването си кустн-*||шгг1; агитации, на какъвто и да било в1»сРапортъ.
ТИИКТ.. да не моп.дч. да хвърлятч. ни пан малката
|у|'Ть—Бунаръ получи телеграма,.за да се за
На 20 кечерьта силнитк опознцноиерн Хрив1 въ Парна, понеже бизъ прт.мЬетенъ въ сЬнка върху руската дипломации или върху шиломатическнтЬ сближепин мФжду Русин и Австреун- сто Геновт». Никола Поповъ събираха хората и на
I пол..
8ъ редакцията ни постоянни се Получашпч. гария. вГстника не се еъмивва. че Пненек.ш ка- сила ги караха да иодниснать нккакно з.аявление
||’КИ.
ие придружени еь иуждиитк подписи, , бин«‘«*1. е далеч-ъ да сиипатизира на подобни нае.»- «тъ страна на даска.игИ; да моллтъ Мннистерлното да не ги уволнява.
иььь «■»• нридружаватт. съ 'пЬкон нрЬпрово- ' чеии иротивъ Русин нТ.стннкарскп статии.
двама
•|«и писма. Принудени сме но случая да оба
че дописки безименни, нкма да публикува
II хола*' на н Ькои дописни ци не е

...........„т:;

па нн съ особи.» писмо, и въ такъвъ «му- и пето на »»»ъ »»гь Иистерсбтргъ буритЬ шгтб1пи '
|Мо. ако дописника ии е позна гъ и фактитЬ , 10 убити и 140 из 1; ннн и и. отъ конто .*»•• биде па '
11’""- «Д« «хь даваме мЬст* Въ това нрави- неин. — Лннмичаннт1. нмагъ 8 души ран. ни
• е придържаме вт, бяДЦще най строго.
ми**,,'
Пп нпашЯага
... ..
"милей застрЪлянъ Па 24 того предп Гп.,
!
°г ИЗВЪР‘ Г,,Л14Т,МИ на американската ресиублива, като билъ
I
‘ Ь < ННа "а Ии,и Хаса,,ъ ,,ть с- Калн1‘ш’- нъ Буфало на ..'..оженило, едно лице срЬлялЬ
' ю б|.хме замолили въ 2 рия си брой на
п(.отпит, иеп», когото нарапнлъ м дв1. мЬета. Ра> ка, 1]-нъ 1)яле6ним с.г1.доват«*.1ъ да племе
,1. м-южи нн.ннянттъ ..............................
,,нг|> Лнлв смъртоносни. Нредс-Ьдателн билъ пъна!.голн по пея кражба могатч. дз се <-вик.тгь "Ил, :"1а аа мРиката. ко|ато лицето ДобрЬобл кчеИ.п-т «инч- IV, пк. п..т„ и1Д‘ .
ИЬ
НО и съ нилиндръ на глава хвърлил.» 2 няти.:
»

дтуутхГ...............

л'»г“”>■

»

. ’ Л0Лмха нъ ь1'ъчмата ,1а(тоя"а Дамянова
Г"“ 1“<‘Ш ,,а хо1к,та’ '«е причината е друга. Миииетерегяото е искало с.гЬденил ».тъ свищенницитЬ
*и“ 1Ч‘ЛСК,“1; >чите.ш хадятъ на черква н.ш не.
Но тьаи причина ги тволиннатъ.
И хората дойдоха въ съзнание, че наистеиа
номФпатитЬ учители ие ся ходили въ черква и още
толава захванаха да мъмрнтъ. ТФзи хора много
няти ни лт.жать н сега накъ ни излъгаха. А Министер< твою, ако уволни тЬзн хора ще ли иратн
други. Патето село н4,ма да остане (>езъ учители.

.............. ......им,,

« мч>""01ч, печрь .чарм.вь и ла- , |-ьрдитк, когото .тЬкаритЬ го извадили, а другия
Хкиешшвъ оть с. Калиево Мострадавитя , ц0,шдналъ въ корема. Лицето — убиеца еарестуАгеитъ: Геио Нммяъ
.ъ X. Джафе,и,вч.„т|. «щото село. ГЬ щЬ- нано. Ци.д110.1аП1
че 0Г1. ТИ)1 ,;ан„ Макъ Кий- |
• 'спшовять. какъ е станало помирението оть Лед 1пе уа,,^
Албански
( Поповъ.
1
• 1
Младоидеаяничество. Вя да се увЬрн всЬкн
УЧЗСТОКОВЪ ВаДЗВ^аТбЛЬ
| че вь блажен но почившия (з»Ш|Джийски режигл.,
№ 4
До Гоптднна
шпионството е било на върха на своето безобра
4 Май Г.*оо г.
Дочченски (*кржженъ
зие, ще цитираме н!.кой телегримми и писма, ко
Албаника.
Упрачитель.
ито чамираке въ дпкгала иа парламентарната ко„ м
I миссин до Х1-то обикновено народно събрание
Раяортъ.
4а Мораториума. На прАкаленнтЬ хвалби за (първа извънрЬдна сесия) по предложението за дателнитЬ следствия отъ дадения своеобразепъ вание подъ сядъ министритЬ отъ кабнн«>та на Т.
Съ настоящий си Би якмвамъ. господине уи'!>иумъ, нне ще отговорнмъ на',;. щ11рп,те- Псянченъ С 1е В. Гадославонъ.
•* ранителю. че :«а сега владЬе пълна тишина въ

Обща хроника.
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участока ми, само въ клгба плроднншки на братя .чанне семенни бекораци*— б. р. и от. нравите дства- дяна пастарма м суджук». Научава се за юва с
Маркови миза свЬщенника Лдбанишкн Иилтековъ, 1 та на съсЬдиитЬ държави, ст. Софии, 4 Февр. 18Л»г. та, отива личио ори Камитаиова и му казва. ч«
Сдкдватъ нодиноигк на всички мдадоидеални никой нлчннъ нкма да му по (воли да стон въ т
който извършва нечернитЬ н ут|н'ниитк си нолитМинистри,
които и опи на Военни. Ще продължим». дюгенъ. Г-иъ Канитановъ, ирфдьвидъ иа тая К»
ви като евкиденникч. вече|гь късно и угрф рано.
ска запо1гкдь отказа оть дюгеня. Какво е аит«
Чокчо Станевт. не се събира съ Маркови и нищо
ГовярЯАО
се
ИЗЪ
София,
че
Петко
Кяраиеловъ,
сукало Таиш да кош при г. Капитан ом и да
не говори за сега. само е против» началник» стан
ция, че добавя вкегиици въ клуба па Марка, като предния крваль да внисе още нь сегашната извън- запрЬщана иаемането на дюгеня? Ний яисдимд
се оплаквал» н занвивалъ че не му минала думата, ркдна сесия на Народното Събрание. законоироектъ, той не отмъстява туш. на нккои партизани, а
който да ограничава И. Ц. В. Княза само но слу- копана интересяггк на църквата. Неужелн з.и
азъ самъ забФлкзахъ в. ,11<>пъ ВФкъ* на начал
нива вь |1а|ю.дняткш1 клуб» брой 108. кзкго елфд- жебнн работи и съ онркделе ъ маршрут», н по рЬ- се избнрип. общ. кметове да удовлетворят» па;
вать ту кг. Мнко Марков» е най голФмия инициа шение на Мииистер. съвкть. да натупа шдъ грани- запски канриции, а да игпорирать общинска
тор» н много се пркдназва, а колкото за брат» му на. Повод» зя такъвъ :<акопъ дало, че Н. Ц. В Питаме Кмегн Ташо. защо не разркши V ну I.'
като той се приет руни, като капна, че не се м к- Княза постоянно огсътствгвалъ оп. София, и сега танову да продава въ въпросния дюгенъ наета)
ши въ нищо, такз също п Цою Станев» ио ще косато Министри. !, са се уловила за косигк. н1.ма когато мнимата година позволи на зетя на о.
г;: лрЪслФдвамъ (к. н.) и своеврЬмено ще ви до ло кой да ги расгърне, ила нагнои, но домовегЬ имъ. таря си, да продава въ сащия дюгенъ пастор)
За парламентарната номяиссмя. Минало гоД» коли добитъци? Н защо му е позволил» тил
нася. Отъ селата още не съ се явили.
дищниа деенпкъ на повечето мЬсга се събра из- дмна еркщу черковния дюгенъ пакъ да прави
,
,
„ надзяратель: георгиевъ
еУшенъ, но шип. се взима оп. иНиш земледклеиъ стармн и суджук» вь зданието на Юр. Стои
(страници 20», 210 и 211 на доклада)
г;0 0 Ш1|н.че за
Когато .тапа обаче при да- &№» иаи-сетнк е мознолилъ «укшу самото гра
Оп. гопньото всЬки вЬгчаше иде се гдосговЬ' н;,»чего на гьрговцитк (чифути). той се придаде об|Ч- управление та Петко Станев*, ияеумма та
дпъ «орньото ЩГ.КИ вг.рзаше пи съ удостоиь
... '
И111 м1ит ., оп. мамата да нравят), стджукъ и настарни
ри, че народната пара се е пръскаш безразборно „хллилъ хай яъ.
'
-О
тили. или мт.ри.
' .
.. ... . ,тй
....
' .
н. „ .пгГмигГ „отш т конто тожовз както бк по книгиг!; на склад> -цетк. 1оворн сече ■,,па на 111,1111 показва гъ до колко гои
зл
оть малкип. и юлЬмитк « Ч< "<■ к иг толк I.
пчбота една нанамника Не е иФ да ! и еммгкнъ чтж.дъ къмъ общнискитЬ интерес.'
много сълзи иролинаха за смФтка на „милия народ» нма вь таи рлоота едра панвмяш.а, т
мт да
... ........ .... ........... „„ ..Т(.,
се расчепка гоя въпрос»...
I т.игьвъ човъкъ. зл «рямь на 1рл.дьтъ ни. ст<.:
до. като докопаха власгьта...
I
чело па тия интереси!
Мкстото му е тука да иуб.шкунане програма
Грч.тОинч»
та на 1’адославоно — Иванчевскня Кабинет», която |
намираме въ бр« л 26-й оп. 5 Феируарнй 180'.) г. !
въ ,/ьржавенъ шм-шникь, та нека всФкн прави срав
нение мкжду голн обкщаннн н извършени дфла:
I
Отъ Министерския съвФтъ. Като приема ти- ;
равленнето на страната Министерството обявява, |
I. ,{о/>ри'и, /ч‘ Лт^пт, 1‘НЧ иш.
че ще се ръководи оть слФ.дующигк начала:
БЪЛГАРКА
I. Строго придържаиш; у конституцията и !
Гни 1>1макго|к*.
закоиигк. и еднаквото имъ прилагахме къмъ всички
Български граждани, безъ разлика иа ткхнигк по- |
Моля въ един» оп. нсП-блцзкитк б|юеве на
ГОДИНА. XV.
литическн убкждевня. (м.им транша тел? >рами -V- вФстника си, номЬетсте настои щата ми.
№14 < ши. .25 А ирили й 1900 им), какво ииги им-1)ъ постановление отъ 1800 год. .(обрнчекин
Гедакгори: А. П. Кжршовсна в П. С. Кжршоес
п<м)и млиОотЬ-али ??!! р.)...
градско общински съвкть е разркшнлъ да се от
ГОДИШНА ЦЬНАДлъжпостьта по разнитк отрасли на управле вори един» касаи-ьи дюгенъ вь Ш-й участькъ на
нието ще се ■ювфрнватъ на честни и опитни лица града, като е онркдФлпль за такъвъ черкоиння
2 лева в в») ст. за Ньлгарш! и 4 ле.
(само ни 111)1401110)41. и. рА
дюгенъ, койго бкше такъвъ н мркзъ миналата го- )
за еграисгН'1.
Като почита на пьлно гарантиранигЬ нрава , дина. Общинското управление при отдаване т. г.
на граждаиигк, правителствота ще прилага съ всич- цодт. наем ь каеаискитк иогепи. дава и тпросния
Лбопиранисто става само въ прфдпяата
ката строгость ра.-11оркжданннта на закоиигк епрк- !черкоиенъ дюгенъ нодъ наемь на И. Димитров»,
в напран' вь Редакцията на списаниет
мо лицата конто гн нзрушавать Нарнаикоти сшри.лСтоев» съ годишен» наемъ 27» лева, па когото
въ гр. Ловеч».
бищг, Шибленскшиа м.ишна— Три-тснчшка битка, търга е утвърден» отъ г. Нарнен. Окр. управнтель.
това влрно! 0. р.)
)Съ черковпин дюгенъ разполага настоятелството,
Относително нзборпгЬ за общински гк п окр. което каго се научава че е отдаден» нодъ наемъ ^???????????????|??????????????1
сънктн и за народното събрание, правителството оть общината, поканва (цьр. н ствш наематели,
обкщана (маиме, че обмкпна, но не игиъчнячи р.) Прфдц дц-е в.гЬгь.гь още вь дюгеин, да се спорада усигорн на избирателнтк предоставената имъ I зумке относително наема сь настояте.н-гвотч, ноаеПродакамъ собствените си дв^ к
отъ закоиитк свобода (или кори ор.шнекин, ш. иа- ! ж,> нмога е цьрковень. а не общински. Кмета Т.
иаходящи
се вь Дооричъ I й уч. № 53:
зар. и Ор. ево)1о0ни избори еъ шийки » уйпйпива А. р. I , Ивзновъ се докачил» (?!) оть това. че църковното
11. Правителството ще полози всичкигк си | настоятелгпю се заело да защищава интереентк на
грижи за да се въве.дъть но велчкигк отрасли на : църкиати н не го оставя.ю по неговата вола да се о — 14 — 2
управлението на.длежащитк и необходими нркобра- ..кси.юптнрагь цьркопннтк нмогп сь нзсмоЛ* 1 **73
зования и подобрения (нимичачиню нлрамошнчцп еьобишна па пастоятелсгвото. че общината отпуща
к ириптиниии ни оьр. и общ. служ-би. уничншжа едмо 50 лева наемь за този дюгенъ, а остатъка
нанис ц.нли ли пратил:иючии и иа.шиччваню ин 1220 лева тркбвало да останат» за поли на общи
спектира сх Г класно обр-> нишние чъ пниНии•, киЧи. ната. Настоятелство го сь писмо .V 14 мг иннна.
('мн1|ца11ам1. на ншчки г. г. и.»)'
ни. има //чинили че, 5 — 0 сь висиш образувания и. ц,. отстъпва дюгеин за 15» лена наемь. а горни- на досегашната фирм.ч Соиневъ Л
пр. и нр. б. р. |
цзгз—12» лева—за общинско п]113 ». Кмета сь ннемшпи да не давагь никакви сучи с|*
Ш. Относително финап. уп|тв.1енпе. прави- мо .V 2155 съобщава иа настоятелството, че не е
съдружническа
счЬгка на Алекси Мп'
телството ще изправи венчкнг!. пг.можвв икономии съгласень. Пимкдното като нвжда. че ще напои,
до
като
не
ар1;детави
нуждното ралд
ам
>
1»»
лена
оп.
наема
да
бъвъ раехо дитк, (н< изключим но■ Г.‘о л. мжп чно ни отстъпва, вдого
шпиониши., р. I като прилага съ най го.гкмн стро дать за църквата,
17» л. за общ нита. Общин- те.ши идн 1П.ЛНОМ01ЦНО ОП. .чснь. н»н
гость закоиитк за бюджета и огчегиосгьга: I Цп.ли- \ еква сдагкть бил ь се съгласи и. на поелкдното услоне сме се ралд 1.Дидн и. нмачъ лавГ
ти емнинни низини/ вън>,. заи/.нии " не пи.шеи сь ние, ощепркди да се размкнагь помкиагитк писма,
д1;ло
вг. окржж еждн ер1лцу чу, за
сопачжнйскнтзь бемконня б. /. ) то ще. нма неот- но кое е заставил) нунъщия защпшннкъ ни общннменната грижа, да се иокривагь рк.довнв гк расходн, скити, ининр. сп ла ве .дава 1»» лена иезннн. и около 1Н.1МИ» дена. оп. съдружшп'
само сь пре.ишденнт1. вь бюд.к ,з редовни приходи, своеволно бель знанието на еьвЬга разркн1апа на ! ечктк.ч.
а взвьнркдиигк расходн за но тройки в др. дьр наемагелитк 1!. Димитровь в К. Спим» давлкзать
Който оть длъжниците орои. 1
жавмв нужди, ще стаиагь по специален» злконь. въ собственици сн дюгенд II уч. улица „Ферди- ч«н^ съгласие, каквито и да било с»
/кин)" ннн]н)мн./>ъ: погш1>оявинн.- 1ъ.1мба]шнци вмн.г- нандока.“ Църковния дюгенъ. опркдкленъ вь по- иа Алекси Мочовъ. н1;иа да ми Гьм
по хамбара, /к/с/навяше бе.и, шьр>ь оиин вишни, станоилението на сьвкта за тая цкаь остани без*
«оенцтявиние публична бомочевьСчфня, „нжунуниние наемь. Наемагелитк свободно си упражниха запи- нрилнаги. и СИ МИНЛВаМЬ пра!.11.1 ..
Самовнннкаша *. и. шили линии, отешънвчни. ти е то вь собсгвеннвя си дюгенъ. мимо ркшеннего ГИ СЬбИраМ!.. !!•• К.аКЬВТО Н.ЧЧННЬ ВИ.»
30о.1)оо а. ни клас. .Ъннария. <оннивинн. сь 1‘ЛЮОО на общ. съвкть. а главно вь дртгь учзсп.къ, безъ добр’1«.
леви но Чо.ов ио.п, наемь (‘офингкити. минерални да нлащатд. на общината НИТо стотника.
I
гр. Добрич», 16 Авгуогъ 11Ш1 г.
бани. иехарчамие на )'.ш)))по<> .нви ли ол/юниинне
Пнгаче г-нь Кмета: така ли той защпщзна .
на глуч1'бо1онн1)нп1.снирн,1)ъ1)сгянг..ка, наемана' шие- всички общински ингереси: о1Ъ гдк и оть конна- '
Оь ночитаинс:
пот. куиувание кантара, исканас руи)ве1нъ оть ,\ру- раграфь ще допълни прихода на общината съ 170
жествпит но нт'н)1‘ойкитп Нарю-н. Лнманъ, иава- л*чо оть наема иа въп[юснан дюгенд.? II друго.
Иойчо Хр. Сеявелиевь
в» щ.Ханче .Ъ-вана» Линии' >>Аеебчание така ли илзълпзна той рфшеиняга на сънктн.
2 — 13 — 2
ние еучеиЧни ни
Нека яви бай Ташо не съ ли биле съгласни
чапннн юрниниюнн/а, и нри сьОинявание учил.
Оворове кьмь с-юа и нр. и нр. б. р.) само когато гьвктнннигЬ. и не е ли държано постановление отъ
се обкзнечагь ва кькю иавънркшигк еркдетва за сьвкта да се плати на цьрковинл дюгенъ 100 л„
—■
покрииание на тия расходн. /вл-манпс ерн.щу за н. ако е имало пккоц отъ съвктвици|Ф да гласуОтмворникъ: В. Колевъ
.101 ь ми бинЧцролииш. .-5ооопоо леви оть чш/и/т■ ват» против» ркшеиието, го кои < ъ тк?
скит», банки б. \г.) в
Н ичко се мина и църковния дюгенъ остана
с ~
I \*. Правителството ще има за задача да по празен»,—църквата изгуби 100 дева. а общината—
Печатница Д. ТодорОВЪ С № Вария
държа вай добри н приятелски отиошенин сь им- 170 лева. Наемателитк спечелиха 270 лева. На
пера горското руско прави»-легво, (ами Русекита шия Кмет» Ташо и съ това не се задоаоли. Цьргуберния?, б. р.) съ правителствата на всички други ковиото настоятелство дава наново дюгеин па г.
велики сили, а особено съ «замерения дно|1Ь (завзе- II. |{апитанова за 100 лева (за 0 мкееца) да н|ю-
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Мисечно Домашно Илюстровано Спнсапае.

КРЪСТЯ сивковъ.

г. Добрячъ. 8 Оотоприй 1901 год.

1ИЙЯ I.

Брой 8.
Всше.» »> «е опаса

тнйаа: с в маа,
(ипио 3* ! лет.

■ ■ нирааас впп
I !.«га а * ма ха ее
миааи.
пхагева аасва
клепат*, ракоавса
, сс «ржшатт.

ДОВРУДЖАНЕЦЪ С
аа

по 3 ст. аа лула.

ОРГАНЪ НА НАРОДНАТА ПАРТИЯ
■» Доврш

ИЗЛИЗА ЖАН ЛЛЪ

С1ДА1Я ДДТ А.

НИЖАРНИЦ^

ОРИЙ МАРКОЛЕВСКО
ПРИДВОРЕНЪ ФОТОГРАФЪ
I

егово Д. В. ФВРДИНДВДЪ I
I цистигна тука и те престои гала
:.олко дена.
Ксдающите да ее фотографвратъ нека
отнесжтъ лично до него въ домъгь
гь КГЪСТЮ СИККОВЪ.
Добри чъ. 5 сеитемврий 1901 г.
1-15-1

^ г>

.V уяг *. -0
Ч/?.
д Ч;
г>
?г< ЦЕИ Ш
П
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АВРАМЪ П. ГАЧЕВ^звй

.1»

•а Добрич». српщу чра^ската община
Щ

!

X

Само въ моята
жарница се намиратъ:
I. Всички учеб
аа класните и основните училища;
II. Всички уче нцаес ки помагала;
III. Всички ка нфлаарски принадлежности и
IV. В«'ички излгфи на Български книги за прочвтъ.
Въ кннжарни пата: ученици, учреждения, библиотеки и любители на полезно
и забавно четиво, ще «мерять потребното иодъ най износни условия.
Правя отстжпъ Ю о. който купи за повече огь Ю лева
'юбщаваме ма «. ». аГюнатипт см, че
Въ книжарницата «и се намиратъ всички издания на г. г. Е. II. Христонъ
/иКвСТа Еиааъ ояп краоь Добрич». е
ч< трптор» на тьстника мм. Том е ма огь Търново, н лр. Г. 1Дановь ОГЬ ШоВДИКЪ и др.
ма м <>а помра абонамента. м да за
Намиратъ се п>рфанъ вейчти книжа за градските и селските общини и др.
чена абонати.
учреждения, като входа|ш. изходящи, расииски. описи и пр.
1 — 10—1

средство за ямдмдвадивчасм
обогатяваме.
я ь падането на младоидеадиг!.. об;ите кметове въ околията ни безя.
са на партии, получаватя. и продъл|. да получаватя. п<кгганок.1ения отъ
ио**тоянна коммисия за некакви не
|ни израсхо.явани суми. които наир. *
шнъ общин кметь п<* пзпьлните
пи ть и по екм-кушмвгнъ огь е*днбрнставт. начинь е събрана известна
>гь самия еждебень приставя.. обаче
тната комисия не «.-рязнала тоя раз ,
защото кЪмало нодробенъ сииськъ
во еж броени нарит!;... Друп. ку«ща печка зь <» лева сь 5 кюнка.
'а не му се признавал ь. защитя н1.
' юнични цени На кюнковете; треI.- изплатили срещу разписки, за
нЬмали трЬбователни ведомости, |
зганието на личния съставя, на слу
1 !•• сега имъ се иекагь подобни да
тя., или жс да внесагь сумите М!
: «ть служащите отежячтвувагь не
" кжде, други по каприции не ие
подпишат!, требонателни ве.юси взематъ обратно разписките...
> ■ платили на<*мъ на зданието, гдемещавало оощин. управление, но
нема.ю препи.;!, отъ контакта,
д. се обратно сумата; пети по разомети ма са та комисия броили
ми за благотворияелни цЬли. но
пм ь се признава |шхода за праи редовень; шести платили за не
ищци споредь параграфа на |ш- ;
си бюджети, сега не имъ се при-1
11 НР и »!>• неразбрани постанов
па които бившите, или сегашните
■

71ИЕ"
„

..................... '

1И-ЦГ ||Й||1ИМ1>

кметове гребна да дадатъ обстоятелствен \ жонъ. Слъдъ условието за пъзиагражденн обяснения и разяснения, придружени : нието. знаете ли Г нъ Нерлинговь какво
еъ нови документи, ако не иекагь да бро- ' е извършил ь?!
Далъ на Ха.ячла една
ягь сумата . .
, черновка за шм-тановление. по която го
Ний не еме иротнвъ водя него на1 задължилъ сегашния общински сьвЬгь да
строго, точно и редовно счетоводство направи друго постановление за удобревъ селско общинските управления, но но- ние на всичкия разходъ и да моли но»«ъ да въставаме противя. тая анома- стоя ината комисия да обяви Хал яла за
лия на комисията ни даде възмутителни- издължень. като признае, разбира се, че
тЬ действия за уреждането на подобни всичко израсходвано огь него, като кметъ,
постановления огь н1,кои мдадоидеали е законно и одобрено огь съветниците...
тукъ п вя. гр. Парна. Знае се. че поето |
Владнмировските общ кметове Яняннлта комисия е още в-ь ржцЬте на мла-1 к** Иванчевь н Андрей Костадииовя. еждоидеалите на чело гь председателя на що биле обявени огь комисията за неизокр. съвЬтъ Г нъ Нерлинговъ. за когото, дължеии сь по няколко стотини лева прЬзъ
какго и за други ще има и да поговоримъ. общ. каса. за уреждането на конто, щрЕкизченския общ. Кмегъ Халиль Му-! вия дан. Ж л., а втория 1Л1 лева на
етафовь. Радославясть отъ турско време, бившия ни младоидеалнически началникъ
бившъ народень представителъ въ бла- | V. Иоповь (добъръ приятеля.) на Илия
жеинит1. времена на младоидеалнг!.. но- I Кировъ, членъ вь ностонн. комисия, и
стоянната комисия го обявила ;за неиз на г нъ Мерлянгсва), и се осигурили, че
дължень ирЬдь общинската каса на сума следя, това комисията ще имъ прати друоколо 1400 лева .за неправилно изразход- го чисто постановление, че всичко е завани суми. или сь ве|>едо1ши (неформеи- конно изразходвано и редовно извършено...
ни) документи изршходванн суми. Халиль.
Ний знаемъ, че |гь постоянната ко*
щомъ получава посгтановлението. отива мисия се подвизава ;яа счетоводителъедно
въ Парна, среша се сь Перилиигова ка „сойчелнборалче
социалисче*. и възт*» председателя, на окржжпия сьвегь п можно е да гледа на нещата идеално, яли
адвокатъ и му поисква съдействието, да ш* внушение калъпи гьй илюилно постаму се поп(>ашггь сметкигЬ и се изкара новленията но не ра:|бяраме. защо иосяачистя, и непорочень. Нерлинговъ го за новленията нисятъ подписите на Г нь
пигва: .нани. ли е сега Екизченския об Ок/», упранитель. за което повече огь
щин. сьвегь?“ Да, отговорил ь Халиль. сигурно сме убедени, че нито ее ноглежнашь е. „Тогава ще ми бройни.
ле- да. нито се участвува ври произнасянето
ка за труда(!?) азъ ще оправя тия нере- огь „О.ойчето“ за нередовностит!с на кмедовногги още сега. до като съвета е въ топете к при написването на печатни гЬ
наши ржце\ Халиль немало що да вър- * носянновления.
ше. съгласиль № да брои 200 лева Г ну
Ако но-горния начинт се уреждатъ
Иерелингову. ;яа да направи потребното, нередовкостите на общ. кметове ст. нови
да го обяви комисията за чистя, и издъл- постановления огь сегашните общински
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Стр. 2
съвкти, които се ОДОбряватъ всичкигк
извършени оп. ГнИНИ1 иII имъ кметъ раз {
\оди. защо стани тогава това експлоа-|
тиране ^ Или се иска нЪкоЙ чесТеНЪ ЧОдгЬкь за вт. оа да ще да не влАзе на км»ч- |
ека длъжность... Ако казване съ едио ао
во Постановление на общин. ГЬВ+.ГЬ. по )
стоннната комисии изминава своето, то
защо счетоводителя, па заедно съ него
ВСИЧКИ ПОДНИсавШИ гмнтановлението НС
СИ отворятъ ОЧИТЬ И ВИДЯГЬ. че при ВС+.КИ годишенъ отчеть ЗЯ вейка отделна ОО
щина И НеАки отдьлеиъ бнажеть. оГициН !
СКИТ1; съвкти нрЬглеждать всичко изразходили»» отт. кмета си и ако но намкрягь
Не|ИМОВНОсти. постаииаяьатъ. че всичко е !
законно и епоредъ оюджета И Правилника
е ИЗВЪрШСНо. Гнмъ ИОДтюно ШН*ТННовле- >
НИС Нс се праща НИ КД.,!!. оТЧега. Това !
като се знае и като се заповедна оп. самия нрави.1НИКТ. за счетоводството и ’к
ЛОВОДсТВоТо на селско общнн управление. !
да се 1И»Ьглежда вс+.ко бюджетно упражпенис всестранно отт. об|Ц. еЪвФ.ТИ И се ;
държатъ постановления. за рьдовность

мнелимь всФ.ки ще се съгласи съ нась.
че цГ.льта на нескончаеми гк ностановле
ния. издаваеми отъ поет. комисии протинъ
кметовегЬ е ексилоатагорска. и че това
се върши, вижда се. да можап, шип»
младондеалигЬ да се отхранвагь на гър
ба на -милия“, за когото гьй жално ялачать. до като поне и постоянната комиСИЯ е вь тф.хпи ржцГ,.
Като ИЗЛПГаме ГОрНИТФ, фаКГИ. Които
ВУЖДающит!. се могатъ да провЬряТ!. ко-

се отстрани. ТА се оголиха съ каменна зилоне, ако и на ио кечето мАста да не се доградина. СлЬдствието отъ огражАиего 6А: вравославната жена почна редовно да иали егАщьта н кандидцето на гроба, почна се пбчестото имъ носАщяване отъ родианитА на
умрЬлим вь изнАстни дни, като задушница,
МосАтмтеля по дига вркме остава вече
При гроба да оплаче починшии, защото и зида
ГО запазва вече .. гь нАтъра и слънцето. СвА
щенннка съ охота изнАкм нужшитА трАби,
защото нЬма Що да го спипана. Почитатели тА на покойния нравственио се счита гь отплатени къмъ него, п* като всЬки иряносъ
иа надгробното мАет<» го заварва уцАлмлъ и
добрА запазенъ Появи се желанието и се тур
1атъ надгробни плочи съ тАхнитА надписи.
Какво желкние . 1о|ш е вродения инстинкта у
човАка да отрупа гроба съ цвАгя, да запише
на камъка днитЬ иа рождението и гмъртьта,
името и фамилия 1а на покоен и к а, да опише
живота му. нодвигитА, добродАтелнгк му, да
постави образа му. да то ььзиАе и отрупа съ
слова: да покаже и на другитА. които са днесъ
к-ь свАта и на ония що ще дойда1Ъ подир 1;
му, че е сащесгвува.ю такова лице и че то
си е има.ю своята история. Това нарАкохме
инстиактъ у човкка. Да, иистинктъ е. защото
гг.Й е човАкъ днесъ, гьй е било и в-ь миналого. Но саркофазите, изкопа нн при Троя на
! борцнгА нодь Троя кан» на Александра Бели| кий н неговнгЬ п<»лководци. се вижда наглЬд
но но нздълбанигк образи на изящно израбо
теиата гробница войницитЬ всадниця въ боевъ
иорядъкъ — облЬк-Юто нмг. цвЬта ва това
облекло, оржжието и арипаситЬ имъ, самигЬ

Ьр. !

фаиилм, годииитА на ражданията и смърт
на нрадАтнтА ся, занятието имъ. забкд»
телнитА дАла »п живота ммъ, иде се <
лАзва мзи Ьнения га пъ ркчьга, ще
ви» <
скулптурата,
каненод Ьлието на вАкя
прочятатъ историята на миналото. прАсп,
пълната свАтлнна като на настояще. 11|
нека се иотруднмъ тк.«а ианягнацн за ч
щего потомство да ти запазимь. за да не
даденд, иоводь да ни обвини въ нехай» \
// С
невежество.

м.» с т н и

р>>___ дкптвливсть Градския нн 1
Ташо Нвановъ. въ надвАчертнет*» на издание
^ п»>чнялъ да развива грЬгкавл дАятел н«» я
пппранкнтА на улипитА изь традъть пи. Така 1
нуждпи принад-тЪжности. за улицата, която ч
ва кран кашата на сек|>етаря му А. Тодора
въ оная — К|м1й циганската махала — кад!,
кашата на любезния ии кяегь.
Идете слАдъ това. че го обвинявайте в
до6|мпънЬст11ость, бездЬятелшвть и най-сет
бламирайте . . .

Грязио ЗрЪмИЦВ Яре ктавливатъ Лозя
градското пи землище. Като че не наближнн;»
добе|ть. а прАдставлявагь като че се нам
нь Марть мА»ч*ць н принадлежи да се |»Аж
нодтотвять :« новъ плодъ .... лютата ич
капа.1И, почернели, а трозди за л1.кь не мо.ч
се сам).ри. Понечете огь съграждавитк ни
пръскаха съ ирЬхвалеиитЬ прьскалкн иротж в
|ншоспората. но пикчкк » почти полза, всичк" 1
горЬло; н|в дполата се. че идущата година и \
то огь притЬжателит1. нчъ ще ги ензим
работени.
гаго и КАД Г.то искатъ. ний се тбръщаме образи на участнующигЬ въ историческото сраПйДИ 1Ц,.МЪ ла.ш даждията имь. и«»до<,и
КЪМЪ I’ III, Ок|>. Унравитс.н. да ра:ип*реди жеиие и до нЬйдс поякщнината. Тия гробища нед„борнтЬ. ще се събиратъ вт натура,
щото, когато едннъ П&гь съвФ.та се е С» живата история ик тая епоха. Въ КтиСваяии — 1ИМ|кЩ1 нрисгнгнн.1И в>
Произнесь.гь. че известни дребни разходи ! петскнтЬ надт|к»бни камънс съ гЬхнигк образи
дътъ ни |шскаанагь. че държавнитК бирници ^
СА редовни и правилни и съ тЬ.хно «-ЬГ и ероглифи се вижда днесъ ясно нослЬдова
нищо ио се спирали за събирането даждията
ласие и удобрение са извършени, за коя- телната см Ьна на фараонит>. и частичната ти на всички земде.тЬ-Ши- и ьжницн :*а м.
То цФ.ЛЬ са държали нос-таншиение. кое- история за нрЬзъ кскко ца|»ствуване. Въ над- |П,КЬ и др. недобори. биле секш-стирани па ]
Тт» е приложено къмъ годишния отчетъ треби итЬ камъне, ос гали огь Славния Вимля- крьсцитЧ. на иеовърханигЪ се още зърнени
ПОИ нсТ.КН общ. бютжетъ; не тпфбва та нннъ, който най-много памяшици е оставилъ веления, а това що се намЬри причистси
‘
за себе си и величието си, оснГнъ това. коесе подава ,-ъ неимокЪрнамние*. I
позволява да се нздаватъ никакви носта'
, Сега вече и най-аасл-Ьпеиия демокрап. нов!
ноиления. оснкнъ ония, чр-Ьзъ които се ТО се чете. ао други гЪ надгрооия па другите ч<> МОрат<|)|ИуМЯ :ш :,емле тЪлцнтЬ не е :<а
констатирва явно злоупотрЬбление. и са- стари народи, ио негивитЬ монументи се че- ЧЙЩ„. освиъ да усигори държавата земаикан
мо тогава яладоидеалить ще се ЛИИШТЪ татъ високи изражения па мисъльта, Носв-Ьте- .. каь-во ще стане слЪдъ 1 и Октоиврий едиит
ОТЪ безаконно обогатяване, а <и'»шин. кме- НИ на .1к»бим( ца. доста характеристични обик- знае. Ини на вркмето си много снолучли
произнесохме за като каква полза мораториум
тове, бивши И настоящи. нЬма да си да- новенни любими изрЬчепия на самин покой- прин.-се нч земледЬлпигЬ. и каква на есна!
вагь спестената пара никому и нЬма да никъ. Като четемъ това диесъ. аий се във и всичх ч»аквото писахме по Т(1Н нъиросъ се ебт
губят». нрЪмс да се разправять ст. дълги душевлянаме огь високитЬ мисли на този елаПрЬикстеиъ. Контро и.ора при тткзшнат
венъ на|и»дъ. Разбираме неговитФ понятия за
и Гюзвъздаржателни иостаноиления.
лодки--- ка каса. Г-нъ Хрштовъ е П|г1,м+.гтс {
11ий още знаеме. че оп, като почна- живота, цЬльта на живота му, неговия вкусъ елшата .(.тажность въ Силистра: иа негово >
Ха ТЪЙ необмисленно да се фабрикувать и иак.юнность къмъ полЬзиото. Въ Добруджа е щ.^мЪстенъ контрольора отъ Силистренска
подобни шк-гановления огь постоянната туга често е открин.иъ цЬли тр<»биици отъ са Г нь В. Шоионъ.
комисия. почти всички кметове си угла- Римското завоевание, добрк израш»тени съ пеСкаидалчета. пи. какъ въпроса за рл
дихв см ЬткитЬ. защото е иф.мало з.юуио- челни» Ь останки въ прьстеии еждове, съ пръс- него на младоидеалнин ни Общ. СъвЬп. е 1'
ТрДбления. като само останаха лишени тенигЬ иа умр-Ьлня и др. Мнои» каменни ило» ((.( дН(.„0Н1, рьДъ, обшинскигЬ служащи ночт
ОГЬ нФ.Колко ра«и»тни ДНИ И ОТЪ нкколко ЧИ с* открили тЬ и огь Византийските. врЬ• К;1В,.Ч,.||Ъ произвЬждатъ скантали, било въ
гр1*.ШНИ левчета за шшраттелит>ь на нопна- : мена. и кръстове. сномЬпи огь Българското нит* домове, бяло югь кръчмигЬ. 11ин ми
1
че това не говори иикакъ тобрЬ за ш.-фа на
старо царство.
нчв.нннята . . .
ни управление, затуй го поканваме да посви!
Така започнатото дЬло огь бившия нн
1Це се повьрнемь ио тоя въпрос»..
дитЬ на р.ъ.внлкелитй му ся подв1*домствени <
Окр. Упраинпль, Г-нъ В. Иоиовъ, който ве шото отъ кагь всичко младоитеа-цю е ва з
роятно се е въодушемявалъ отъ ирЬкрасвата « канлатн изъ градьть не се чуваха; сега си
и благородна мисъль да спомогне за спазва- че ще ги извадягь оп. общинската тране.з
I
нето тЬзи намятници за бадащето, защо се- ствтватъ. та какво ли ще стане, като ги язва .
Вижда се врЪмеяата огь 1896, 97. 98 тод. ■
Гробищата по Добруджа ирЬди 1894 г. тишини пи у-ль да не се погрижи да доазгра- жиха .... пусти службогонци, пЪма да с-‘
имаха изглед-ь, като че е мииада по тЬхъ ди тЬзи гробища, (въ Добруджа камънитк са равнть ....
неприятелска войска. Безъ никакви огради бЬ- въ из»юмлие) като заповЬдя височината на зи- :
М1ям лтъ съгражданиг1, ни злопиж »а1
ха оставени на произвола на добитъка, който доветЬ да не е помалко отъ I 40/нш метра съ
,
Г-на М. Абаджиева. за гдЬто той като стач
тъпчеше гробовегЬ ;ш буйната имъ растител- едииъ входъ отъ врата. Ако се чака частиа- ВИГП на посл1.дъвъ „0 всЬ 1ИНИИ хва.1И _
носгь. обиталица на селскитФ кучета, които та инциатива да стори това, то у насъ за ; ДОидеалигк, 1што и въ Народното събрани»
ненаказани често изравяха саорозаровениятрупъ, дълго врАме не ще се ностагне. Ако 1'-нъ ралъ П1ктп« д«наяието подъ садъ В. Рад»<мзночуневл надгробни плочи отъ момчетитк на Управителя се нагърби и сполучи за огражда- ва и ц.»апаний . . . Съобщаваме на подоби
«..,0,0, уяичтожонн дггчеии
. пр. | «то ДоЛрЪ »• Л- ш-Р, «»
мт™Г™Г“.“«,п
Съ ириказа на Г-на Варнснский Окр. .'пра- вА сн съзижда най-добрия
памАтянкъ. Ще ше „р4зъ ]899 г ла се НЗЙИрагь ^ дец]
внтель отъ 1896 г. съ който зановАдваше о- дойде врАме слАдъ вАкъ два потомцитА ми по Арсеиевъ. Момчо н Ха-тилъ, а това като с
граждавето иа гробищата; това зло до нАйде надгробннтА камъни да нрослАдятъ цАлата си ; нАиа сега защо да иу се зловижда . . .

Гробищата изъ Добруджа.
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ДОБРУДЖАНЕЦЬ

1р4ИСТШЪ. Околийския ни Началник» Г-н»
Ний ирепорачааме том училище ка ония
лезовъ е иремФсмм» за такъв» гь Варии, родители, които иислитъ доброто на свокгк ч«да.
когото е назначен» ж. огь с. Кършен»
_ „
.
вско! Ик. Ттмоаровъ. Гоиори се. че Вал~ В' .ХоН4еиВ*е а^емеию /еИшцг*. като
я Нячалнигь е тиолнеиъ и нанегово мФсто '"“Р" ,а смждамието на Ииператора Иилхелма
аченъ г-иъ Юрдан» Н. Пека рев». епоредъ л ^с1" **Р*. «““г сърдечните 1И..шеиии иежге ни сведения, г. Пекаревъ е отказал» да
двамата Императори са яяио доказателство за
, ^,„5 Сц назначение.
тяхното решение, да не оста вята да се расклатя
тЬхното традиционно политическо приителство.
|нчиа. Пристигна в» града ни Г-н» Бончо
Граф» Бюлоф» и граф» Лаисдорф» ще се
бивши главен» секретар» въ фннан. мини- поздравят», като сътрудници на една и сита пою. а сега преподавател» по финак. науки литнка. следвана <•» убеждението, че инте|ич-итк
шето ни училище. Той е расвиишдъ много на двете страни, са чест<* еднакви и никога иегентвенно н+.кодко селяни — земледфщн за съвместими.
ка нмъ и въобще за всички приходи ,
И на егно ерфдньо селско стопанство виж“ Ь,ГМ<*" Диплоиатнческ* Агент» въ
и научна цфль.
Цариград» г-н» Гашвъ, на 30 в. м. е направил»
енергически постъпки и» Илдъзъ-кьошгь. като ироовиа Вирнем. Ом. Упрамтмь Г-нъ II. В. тестирал» против» н|>оиаволите, а|мчтонаниата и
<■«» на 30—м. и. е пристигнал» въ Парна повръщанията па Българите, които пристигат» отъ
вь гъшия ден», е поель управлението иа България.— Лащото тия мерки не биле прив|геменни по случай пряадника за нъашествието на
: Султана (И> Август»), кат ге трдФловгь турридварим па Н. Ц. И. фотограф» , въ ската полиция, а напълно съопгетгтвующи на мКрМарколеско, пристигна в» градатъ ни н китЬ. които се предлагала до сега н|«>тин» ернечГ. |Ч1 само ие колко дена. Желателно би ба- цитк. — Вследствие пое тънките на г-н» Гешева
1зжданнгЬ нн да ие нспуснатъ сгодния елу- имало се падеж та, че тия мерки щели да бъдат»
. да се фотографирал». чрФзъ най-нови и отчЬнени в» скоро време. ако до сега не се и
понствувани фотогра.рически машини. Г-н» отменени.
еско по покана ще извършва фотографи.........
......
снимки н» самнт!. домове на пожеланПн Дркмсмт! КНамета в» Муш» ст.обI
а се фотографират».
шават», какво гнккгора на наперат, рскнт* имушества
в» Гнириен. кин кнлкат» Фч»п поям, изревога Огь Балчик» нн съобщават»,
п.. б1-'а.гь вь Бирена.
.»а да улФсии бкгството си,
пия <1>с.|дшсръ< бил» почнал» да отравя
Фаигь поискал» отвтек» ;ш да доди в» Цариград».
>рно кучетата и.п. градъть, като гнотрфза таи цЬль .триханъ“ в» «кого голфшс
новиии‘ Ь :,а
кланета в»
|.р1.лигЬ ктчета надлежно не бивай, зара- '
“ "1^ТН2,ЖЛ*"Т** ^ ТУРС“ И,ТОЧ‘
• мишкит!.. които и.юби.птвтвпли край тьр1
твьрдн. че нрненскиг!. ревсихжненврн,
пи. нктеявалн от» ктчешкитЬ тртпове и 2®^'"’”, т.Ч^вия^ кнзртзл» в» г. Му:и». и че от»
мо количество почнали да мрягь. което Г,
Щнш.и Ь.ио збивани.то, *+-*Д» т*** и ту|ккиI. др. страна повод» па медеинвекнтй в.«а- | Т > ВОЙСКИ " 1 ево.и.ционермт* изоегплм въ напра% тсъмнят», че имало симптоми иа ,чум ‘ ' “ гм*в11
~ ДРУ™ и*
нк». Донесено било иа Санитарния нТТГо- :
Т>'|И'” ит,чни,,и' КааиаТЪ'
1..,+^,
,-,т„ _______
били хвърлили на вьзггх» миря
< ьнЬтт., който
инкорноре се 1 отзовал» в» арменците
в» Сасунъ заедно с» нахохящите се и» тех»1 вой
за да вземе нуждинтЬ строги мкрки про ници '*•!.*. но отъ друга и.почнини всичко се
спа . . . Обаче се констатирало фелдшер- отрича.
в!,з;ество и с»в1,та се в'ь:1Н»рна.гь обратни.
— Искът» Турфммм уродм» нанраво между
(овшн-гьтй »ь случаи на санитарната ни
тастл. е за похвала, като гь причина на- , портата и кредитора, така: Портата ще изплати
та бърза генерална репетиция; но ний ние дългът» си в» продължение на двФ години, с»
? не требва слуамщитк помедицината та- мЬсечио изплащаиме посредством» делегации върга гледат» на едни» такъв»сериозен»
ху нриходитк. от» митннниле. Искът» е намален»
бщественио значение въпрос», защото само на 1Г.2ДИН) ли|>и вмфето 250.000 турски лири, коух» .«» „чума“ н» Ба.гчикъе достатъчен» иго искаше кредитора. — Но повод» на това с»ю ва скъпо и пок-сггкпо на тамкатното глашение. главния сек|мтар» на м-ното иа външние. тъй и зп държавпите ни кнтрресм въобще, те Д-Ьла Пури бей съобщи лично на съветника
при френското н» Царнптадъ посолство г. Бвнеш».
вонратнчееннте г» ликът» на II. Ц. В. р1>шениет<> на искът» /уроннн и го поканил» от»
I1 чарки, отъ 1-й и ду ший се ь»н|.ждзгь. ново да пригътствува па банкет!^, който ше се
< че всички до сегашни марки где г» даде въ Цлдъзъ-кммпкг, но Баиеш» отказал».
‘|»пгь п*ма да бъдат» валидни. Не можахибирем» действително- на Бай ПетковигЬ
Арестоваинте анархисти на чели на К.ма
I защото ще бъдат» изгорени суммл то- Голтмань по покушението живота иа М. Киилей.
мГ'! и защо като се нустнатъ в» употреб- ще бъдат» дадени под» съд», за устрояваиие
интЬ . )гмокра ши чгскн — не се запазят» кемплогь нм1;>)Щ» за иФль убийството иа предгкп употребяват» до като се евършат»!дате.ти. Годтманъ отказвал» да е възбудил» Цоли чудо шии !
тоса да извърши покушеинето.

Стр. 3
см в» които се
м граф» Лаисдорф» ма
яхтата , Лодсмммзсрми»*. Двамата монарси се
поздравили най сърдечно и се прегърнали, с.гкд»
което тиало представлението иа свитите, тЪхии
Величестм останали в» ожммлемъ ра «говор» до за; «трака, на кои го пркгАтсткум.<к: Великия княа»
: Алекси, министрите Вплов» и ЛамсдорФ» и Висши
те сановяици. I лФд» заит|«ака два мята Ниперато| ри направили сиотр» на ескадрата. Царк носел»
1 фориата на Германския Адмирал», а Император»
| Вилжеи» на Гусския Адиярд:». Царя посетил»
н-йкеико чть германскнгЬ вгч-иня кораби.— С гйд»
това двамата
монарси
визитите М
.
, си разменили
,.
"хт,,т* с":
- Лтттлеръш погктили
задружно иФколко гериански кораби. Пи перещи»
тФ се разтоварили дълго време <•* принц» Хемрих» Прускн, а след» обкдъ Техни Ьйличества
ост—алн до II часа на яхтата .Щандарт»“ да
гледат» великолепната илюминация на ГериангкмтЬ и Русеви кораби. — Царя предал» лично на
Графъ Бюлова знаконегЬ иа ордена за заслуга и
назначил» Император» Килхелма за шеф» на НарВенския дрмунски полк», един» от» най-е.шините
1 и ний-храбригI. руссм полкове. Император» Вил: хелм» наградил» Царя с» униформата на 2-й Гмрдейски др гунскн Полк», носиш» името на Царннита.
На 30 мнналин сутрииьта започнали голкмит+. морски маневри иа които имп*-рат*,рцт1. Пм*о1ИД и Лил^ит, Нрнс.т>твсвали от» брош носеца
„рнь-р* Пилхелм» Пи Царя награги.1» феддмарП|,иа
(Ъ (,|иенп св. Андрей с» мечове.
||нперато|п. Вн1хеди» приел» гриф» .1ан> дорфа
на-продължителна ауденция н му подари.п- пор
трета си.
На 31 скщий ц!иата събрана флот бал*
представена на двамата импе|>атори. конто след»
т„на „оектнли русскм» к^т нз.р» .Пзрягь“. кзгЬто Император ь Цмхелм» изда.гь каб,-нетна :чпо*Фд» До флотата, а < д1дъ това, Вмлхелмъ криел»
Царя на Адмиралейскня кораб».

— Раздор» маду демократите. Научаваме
се от» положително мФсто, че п» дяп-ра на Б.>раве.юнит I. иартнзани имало гол кмн иезадоци к тна м
раздори. Софийското б»1|м> иа демократическата
||*1*т,'« вземала мотивирано рЬшевне изложено в»
един» п;м>токол» и било съобщено на г. параае•,0|М- че ЛюР0Т0 прфдстьвя да съществува и га го
1ЧИТа :,а “"'<1<ъ на партията. Членовете на томи
,|*,1м> биле »» спора имение с» мночим демократи
";гь провинцията, нюте постепеми» г. Кяравелоп
1!|
ил"тн1’а и и*,|,"т" ,и’5 ° 1л
назначен»
1 • ГгЬлииов» за шеф» на демократнчегкатз плртиа.
Иартааанят* нз Каранедовя го обнииявади, че той
стъпкал» при рачата иа пар)ията, че адкзал» н»
позорен» 1»»>з» съ ЦанкониститЬ, че бил» станъл»
закей на Княза, че ои.гь п|»1явява.1Ъ консерватинни тендецпи. че бил» занимарилъ интересит*
на партизаните си и се грижал» само зп (щч-то
лично благо, за което праши» все възможни от
стъпки на сиоиН. съюзници и даже кършел» нарушения на законите. ПетомилнигЬ демократи се
заканвали, че ако дочакат» идущата редовна се
сия па Нар. Събрание, щели да изкажат» в» Ка
марата своите изобличения и ше бламират» Каравелова. като заяквт» търз еетвенно. че вече ие— Бюлетина от» 2Ь—л 1 миналип за положе мат» кг че ниши общо с» него.
нието на. М. Кнплен гласи, че лека|>я Макбърней
заявил», какво председателя ще поеме наново ра
.Нов» В1.къ‘.
ботата си. след» три или четери седмици, ако
От» мФволмо демя иа Черногорската гра
никаква |«-икиня не се появи. — На сега имало
доста безпокпите.ши симптоми М. Кнн.тей се помина. ница. между черногорци и турни имало силни еаге„
дневни сблъсквания, които н|шизвели много кръвоВь гр. Пломднм» е основано частно тьр— Нравене пжтумине Сръбския крал» Аде- „ролмтия. по тая причиня Австрийското иранитт-лиище под» название Търговско училище кеандръ и кралица Драга на 29 минялий заминали ,ТВо разпоредило д.ч ее мобилизират» войската в»
■ "Оргнееъ. на което цф.тьтае: а' да под- за едно иътипн-ствие из» западна Сърбия. Офици- |и><1И4 и Херцеговннн.
пи търговци, добри служащи ио мнтни- циа.тния сръбски нестпикъ .Дшвмнкъ“ заяиява. че
1>зниинтк .н»м.теде.1 ческятЬ каси, банко- датата на пътишествието
на кралевската двойка
.
— ДИря иБрма. Францсското нраните.итвое
П1ТЬ кредитни учреждения ; б) да даде в» I уссля. пге се опрЬдели, след» за връщани.-то изгонило зад» граница вгичкйтЬ турски шпиони
на ония ученици, които искат» да про- на Царя въ 1'уссиякоито Султан» Хамидъ поддържал» в» Париж» за
образованието си в» висши търговски
— Отъ Цариград» кимат», че Бице адми- да с,*де,й Действията на аладотурцит!.. Това се
р.ъть Фанк» паша избени» в» Мжиа. Говорило от-1авя ил конфликта м.-жду франция м турния.
!<*ницм се приемат», тин младежи, които
се.
че той представил» па Су.пана един» мемоар»,
и! 111-й к.1асъ в» държавни иди '.бщип— В. .Новости" ге извФстави от» Македонки,
13. Таксата е 400 л. 3.1. ндатнма въ върху лошото положение, въ което се намира тгр- че албанеца Микнк» бей. заедно гь своята ч>*та,
200 д. при закясванието и 200 л. в» ската фмота.
убил» 7 души турни първенци въ Горица, и заз второто полугодие. Тия ученици които
— Срещата ма Царя съ Гмрмисммя
бил» там» недвага байрака на албанската не.шви1-имерно поведение н нрилежание в» ратар». На 29 мишимй нъ 3 часа елфдъ обфдъ симость. Валията отъ Ямина — Едать паша бмлъ
* ;е на годината повръща!» нм» се 30 Императорските яхти П]1нстигнали пре.г» Данцшъ, ис11|1лтилъ много войска поди|п. него за ирнслед| |кгати.—
посрещнатн от» ескадрата <ъ топовни залпове, навие и заловяпанието му.
тр» стопанин» иа училището е г-н» А. Двамата императори минали прфзъ фронта на »тсансие на политическата економии и кадрата. Богато двФтЬ Императорски яхти се
— Явяват» мм мтъ София, че почти всичва
науми, бивш» учител» на държавното срещнали, музиките сви|>ели народните химни, мииистри се пръснали и;гь п|*онинцията уж» нм
•цлище въ Свищов» и преподавател» Корабите дали обичайните поздрав.!ения с» иоз- служебни работи, което им» расхожднннеие пред1,1'То училище гь София.
дравителни залпове. — Царя отишелъ съ свитата нещина.ю никаква си1уриост» за въ бадащето.

Обща хроника.

■

Сгр. 4
Саадйм въ Иядъаъ Кмииъ. На 24 м. м. ста
нали въ илдъза три свядбн: принцеса Хадиджмдъ
съ Насифъ Ней. Принцеса фепиме съ Галибъ бей
Принцеса Емине съ Мехгздъ Г«ем, а на 29 сжщий
въ четнъртъкъ е станало обичайните окончателни
церемонии, както и тържествата.
Барате В о 11 съобщава отц Некинъ, че окон
чателния протокплъ за миря, подписанъ отъ ки
тайските пълномощници на 25 миналии.

ДОБРУДЖА НЕЦЪ
век кой чииовнигь, който дкйствтва противъ тия
заповкди ще бяддлъ строго н акязаиъ V! . . .
АастряйСМП послапикъ въ Цари градъ Г.
Сароиъ Каличь. на З-й того придалъ на иортата
една нота, въ която кстъкналъ. че отъ няколко
мксеци нагамъ биле констатирани кражби на стой*
ностьта, отъ ЛвстрийскятЪ пощенски чанти презъ
вркме на орииасанието нкъ отъ чиноннинитЬ на
Турската поща, отъ Содунъ до Нибенчя, на Сръб
ската граница, и заяви.гь че държи па това от
говорна Администрацията на турската поща. Но
тата съобщава, че Австро-унгарското посолство си
запалва правото да вземе нуждимт1> иЬпки за да
тсигори пркнасянието на пощенски чанти мкж.у
Солоцъ и Мибивча.

Работинчасни паисмя аъ Русия. Съ Пиператорскн укнзъ се узаконява наредбата — за даваяие пенсии на нов|гкдси!1, или ааболклй и стари
работници. Габотническлта пенсия по аналогия на
чиновническигк пеисии, ще се нриквърля и на
яалолктнкгк дкца на работниците, сл1.дъ смърт!.-та па техните родители. Тая наредба скоро ще
стане окончателна, като ще се облече въ формата
ни закоиъ. Работата се касае до работниците въ
оредприятията ръководени отъ правителството. Цк- ;
До ГогтмПша
дата руска преса отдава го.гЬя > значение па тая
1‘пШтора на н. „ Добру&жинець *
н-Ьрка. защото <■ гУ.дъ каго захвачагъ да се пенс1с«я.-.-ин< ‘Т«5ак >«гр«.
снонирать работниците въ държавните рудници и
др. завадения, не ще бяде мъчно да се при<тьпн
Сдава вече неколко пати се пише нъ
къмъ една наредба конто ще изкара и частните
господари та нарЬдяп. пенсии за работниците си. | издаваемитк се тукъ вкстници за нашия тукъ
Оть подробните правила «I работническите пен- пазителъ па горското дкло Г. Добришко —
сии, се вижда, че въ пккой отношения пеисиктЬ Ьалчишкий ЛЬсничей Ст. Петровъ. като се
на работниците се поставял, н. но добра основа, ПОСОЧ№ „ на мноп, не|Ч)|Ш упУ1Ц„нин и нере.
отъ менените на чиновниците. Отъ това се раз,
1 ■
^
бира, че участьта на работниците, може да се 1 Д°вн,к-‘тм по службата като и на нккои дребподобрява и ще се подобряла и бел ошкутствомо нави злоупотребления, обаче незная .нцп до
ми Ч!ресната знаме.
сега не се е позаинтересунало Почитаемото
Русвмя Царъ Николай II йа е издалъ указъ. министерство на търговията и земледЬлието да
съ който се позволява, безъ никакви предварител провери до колко ся те истински, та ако се
ни условия, на всеки Българииъ и Черногорецъ, установи отъ днкгк едно, да улови ВИНОВНИЯ
да може да постъпва нъ което и да било военно за ухото и го постави на приличното му мкето.
училище въ 1’уесил.
Кдна ревизия отъ Специн.и-нъ Чиновннкь
Въ Русия се привели сериозни прмготовде- в-ь министерството е достатъчно; стига само
ния, за въ случай на избухиание революция въ да му се иопрмгледатъ дклата. разелкдватъ на
Македония и тя щ-кла да бяде готова да възбраии саме сгражарнтк. както и нккои други гемгкко чуждо нахлувание мътня славянска м|ювимция. На избкгвание обаче на нккое сериозно из заиитересувани лица. и ще се установи не
бухвай не на революция въ Македония, царя въ сано всичко писано за него. но икщо по
време на снижданието си съ Германския ямпера- вече даже, кзего е невъзможно да знае едно
торъ Видхедмъ И-й, съ Английския кралъ Едуардъ вънкашно лице. Тогава вкрвамь, че не само
VII и съ председателя на ф|я*нската ]>епублика г. , уВ01Н1>ние отъ служба, но и ще ноекдне на
Лубе, щклъ да направи предложение да дадъть цодеаднмата скамейка.
н тк пълното си съдействие, за свикванне единъ
На да не се състави понжне оп читак»
европейски копгресъ, въ които да присадствтватъ
и представителите на Балкан, държавици, :за да- щия евкть. че пису|цитк ткхъ редове въ ка
вявие на Македония автономно управление иодь манитк вкстницн оть злоба къмъ Г-па Пет
су:»е|я,Ц| ТВ1»то на Султана. — На предварителното рова изтъкван, пркдъ обществото факти несъгласие на Австрийския Итператоръ францъ Ио- в1.рии и доносничегки само за нккакво отмъ
сифа но тоя аъиросъ. Царя бнлъ съже.1ЯВ1иъ, че
не му било възможно сега да се еркщне съ неп» щение къмъ него?! Азь като гражданннъ нено че щклъ да испрати канцлера си г. .1ансдорфа заинтересуван ь въ нищо, счетох в за ну жно да
въ Виена веднага с.гЬдъ заврящанието си '.гъ II»*- задамъ Г*ну Петрову елкдувчцигк въпроси по
трелургь. Дано се усаществн това сикто наакре- негови злоупотребления, които ако счита за
ние на Николай 11-и.
оскърбление и негЬроятни нкка запоикда и
Паиъ яомпяотъ противъ Суятаиа. Нвнватъ тъ поиска удовлетворение чрклъ садъ :
Цпригрддъ, че Мухидинъ «“‘И. чиновниш. нъ Ми
I Сь какъвъ н-ръ и дата обяншние или
нистерството на иъншнвтк дкла и Суби ^н>й чи- писмо е виесьлъ нолученитк отъ 1'орский Стра
иовникъ въ мииистерегвото на и|н»свкщението би
ле арестовапи па 22 того по политически нричизн. жиръ Георги Христовь пари, които Христовь
е конфискуиалъ нъ разни вркмеи.т въ града'
Армейската патриаршия поиска на 2 ! того отъ осемь души селяни дървари имената на
отъ илдъза номилиание на нккои арменци ос яде
ни за политически пристьилеиия. Илдъза отказадъ. които за сега примълчавам в, кои го нали ако
но пъ замкна па това искание. биле нлг|1адеин сь бяда закононарушители тркбваше да имъ се
ордени нкколко духовни представители на патриар- | съставятъ актове и се изнратятъ надлкжно
шията въ провинцията?! ...
| заедно съ сумитк?

ДОПИСКИ

II Какво н колко |гь.шаграждение е пла
Единъ Английски патраулъ състоя щь се отъ :
2Г> души ндящъ огь Оудтехорнъ биль изненаданъ тил ь на горскигк стражари Ст. Христовь и
отъ Буригк. командира на натраугла и дваиа вой Ив. Ппсаронь. за гдкто имъ е яздилъ коньеници можели да избкгагь. трима войници биле тк. но цкли мкееци ? а тк принудени да го
убити и четери ранени, осташиитк се придали,
и.. Буригк на 26 м. :т. ги нустиалн на свобода, чакнтъ вь града, бездълничатъ и се скигпгъ
слкдъ като имъ взимали кдктпа за неутралност!.. но кафенетата и кръчмнтк. а учасгьцитк имъ
оставай, въ ц|юизно.)а на браднитк; Така ли
По причина на Ф|»еиско-тургкигк недоразу
мения, заповедано е отт. портата па Турския по- се иа.шгь горигк?
111. Какво възнаграждение е платилъ на
сланнкъ въ Цярижъ Мюннръ бей, да се занърне
адютангина си тр стражаръ за гд кто пркзъ
нъ Цариградъ.
мкеецъ юиий т. г. пркзъ забранено вркме му
Портата на З-й того е испратила една <>кражпа заповкдъ до веичкитк воени съ което имъ се е убилъ една гургурица вч. с. Ени мнхле и
зяпоикднало да упражнякатъ пълна справед-твость челъ ли е той чл. 3 отъ закона за лова, койкъмъ населението безъ разлика иа акра и народ
то подобни ловци прнсгЬдна?
ИОСТЬ. да локализирватъ исЬка с»учка, която би
IV Ио негово искание лн е опркдкленъ
могла да се повдигне отъ буйгтвуюшигк елементи държавни# нкши гор. Стражаръ иа 'ГокчиларП|н1тнвъ о.'ице1Тненння |н*дъ: да избкгватъ неещтведлииостъта и приследванинта и да дкйствуватъ ский участъкъ, да му глкда и храни кобилагъглясио законнтк. Нъ змпоикдкта се прибавя, че та на |ч*кпезиция въ с. с. Токчиларъ и Ша-

Крой ■!

хинларь и тяковч ли е назначението иа
ските ггрижарн?
V Съ колко и какво възнаграждещ
оста и а.гъ доаоленъ горския стражаръ ,[|
Андреевъ, да наточим му вшъ I. /кц
мобой мри изпълнение с.ъуже^мишм> му . •'
магми, на когото раните още личатъ? Д,
бн работата се е изгладила съ нккое по ,
ние. или за гдето му е разрешил ъ отпу :
VI Съ кякькъ Л*-ръ обявление н
три пушки си ония продадени ужъ на ,
отъ лесничейството още нрезь мкеецъ
за 6 л. и 30 ст. а тъкмо сега да се р;ц
ся оть горскнй стражаръ Г. Христовь
давателиия лнсть, на комисия (Гл. Бира
Гр. Кмегь и градели глашатаи) за подгн
ние, които защото не ся участвували въ
га. и защото извеел не нкмягь кога ги е
давялъ, отказали да подиишатъ? Толкоз
са негодни пушвитк та трите нродадез
0 лева и и кколко стотинки, и защо до
не са иенълнени формалностите (поли
яадгавателния лнсть и протокола) да да н
едната надлежно?
'
VII Назначението на лксиичея I
„
Негровъ е да ходи цо селага за агетац 1
и,и До размножава пари и урежда вг
но горите? и кой му е далъ право да
дели за общинско екчище нас. Над!
Държавната гора въ мкстностьта „Ингли
VIII. Какви ли са аджеба ткжки I к
стъиления на уволнени! I. въ единь ден
колко горски стражари когато е биль I
грезвеность въ с. Кара Башлий. а нос
заповкдъ .V 55 написана на 22 Авгу
уволниль само дваиа оть 15 сжщий м
като повечето отъ ткхъ са съ миогочп
семейство н съ доказана способности
по пече даже отъ си мий имъ началник!
не би да се е боялъ, че тк иу неца;
! кирливитк ризи на лице.
IX. Метена ли е, че като иорача
писаря си-гор. стражаръ, че тия страж,
уволнени да иредадьгь нему, т<>Й дезер
въ околия? п мркп. Семнзь ала е зау.
за Парна, като е обещаль на Семнзь .1
жиде.гь Димн1|и Добревъ .-.а завеждани*
вь Парна н обратно-вг.ша1 раждение I
нари-една горска служба, който и ус
думата си; като при занръщанието си I
пачи за общинекнй стражаръ въ Кад
община и му обещалъ, че езкдь нккоз
на ще уволни нккого оть Лй-ормански
мангкитк общински гор. стражари и
нркмкетя гамг, зиир.го селото му над
района на тая община; и за отнванн.
въ Вярна имали огнускъ разркни-нь огз.
то си Началство?
Па сега толкова, по сетне още; а
чакамт. та видя какь ще погледне н<
началство и тотана ще продължа,
1’ь отлично почита!

Едииъ ,Горо-Л»Феи
Г*. Г.) Даваме мкето на настоящ,
не сь нккоя лоша цкль. къмъ Г нъ II
но защото пъ редакцията ни има св!
че П0Ч1И вгички служащи но юрскоп
въ околията ни. пристрастно си върша н
жебнитк работи, и намл. като иубли:
евкщеиъ дъ.11*ь нн се налага, да иск
истинскитк виновни на лице, и нолучал
ветствующето наказание.
Името на дописника е на расио. ■
на ну ждак.щитк се отъ гею
I

Ом тморнит: В. КоЛвВЪ

Печатница Д. Тодброкъ С № В*|■*

г. Добрите, 15

шия I*

,ши**: е « 4Р»а,
гшаям З1 : лешл.
п«|иаас бои
1ип »*>■» М се
. ншам.
>и.чт»ня наема
мюмдтъ, рлкоанен
? с« ирааип

вряй 1901 год.

ДОБРУДЖАНЩЪ
ОРГАНЪ НА НАРОДНАТА ПАРТИЯ

Брой 9.
Всмто яо г« опита
»« |Имн, сг адргсара
ю ргшмт му.
»к г Добра,, уа. „Тот
Т(

аа

>чи. гаатааегръ
аа I стр. — : « от
иа IV . — 10 от.
1а арапам-аа и ц>
«блисиаа аа IV « граааца
ао 3 ет. аа «таа.
■м>

а$ла«л адалаъ »ъ бхдлзцитд.
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ЮРИЙ МАРНОЖКО
ПРИДВОРЕНЪ ФОТОГРАФ!»

;

егово Ц. В. ФЕРДИВАВДЪ I
(риетигна тука и ще престои само
ко дена.
ймающитЬ да се «ротографиратъ нека
отнеежтъ лично до него въ домътъ

нг Добрич». I рпщу {ратната община
I

гь кгьстю сивковъ.

I

Добрите, о сеотеяврий 1901 г.
2—15—2
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мбиммк мл I. !. абонатишп си, че |'
* Кост* Еиевъ от» »рао» Добрич», е
тратор» на опетниха ни. Той е наг и па обира абонамента и >)а за1"" абонати.
|

ИЗВЕСТИЕ.
>д писаните предупреждаваме Г. г.
щигь на покойния Ангелъ Каба
о. отъ г. Добричъ. че пълномощното
отъ покойния ми мжжъ и баща.
1‘ксн Момовъ отъ гр. Добричъ гь
ча на покойния, само по себ<> си
и нема никаква валидност».: така,
ниредъ Алекси Момовъ нема нирава. било да п.бира земанкв. било
масата на това наследство.
"гь длъжниците извърши за сметка
тия. или за наша сметна, каквато
•перация съ Аленея Момова ще
|>че за недействителна.
• I съобщаваме за знание на инте*|гте се. понеже имаме сведения.
Ромовъ безъ имианъвъ сраиъ про
й ’1Ъ и следъ смъртьта иа поиойиия
йиничи съ общите им имоти.
•брич ь, )> (4‘птемврий 1901 г.

(.'.ъ почитание:
Наследниците иа

Авгелъ Каба Ивавовъ.
[••бричъ 1.) ('ентемврни 19и1 «.

й
"й
И
й
■‘й
й'

настоящемъ въ ржководяншИ.
ки кржговс и началници на ин
п котерии. преоб.пиава течение
жавння прот«‘КЦНони.гьмъ. Изка
’стран«1ние дей«твията на дървсичките области на общеоткономическия живогь 1»ъ ироиз
[««пределението, кредита, пла

АВРАМЪ П. ГАЧЙЪ^М

П7
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Само въ моята книжарница се намиратъ:
I. Всички учебници аа класните и основните училища;
II. Всички учеМНески помагала :
III. Всички канцеларс ки принадлежности и
IV. Всички нз.тЪзли на Г>ълга|к-кн книги .«I прочитъ.
Въ книжарницата: ученици, учреждения, библиотеки и любители на поляно
и забавно четиво, ще намеряп. потребното подъ най износни условия,
Правя отпжпъ 10 0 о. който к\пи за НоВ«*че оть 10 лева
Въ книжарницата ми се намиратъ всички издания на г. г. К. II. Христова
отъ Търново. Хр. Г. Д&новъ отъ П.юидивь и книжарницата „Наука“ Габрово и др.
Намиран, сезавродань всички книжа зя градските и селскигЬ общини и др.
учреждения, като входящи, изходящи, расписки, описи и цр.
2—16—2

шанияга и техните ограничения н даже летнори нуждите имъ. Но въ състояние
семейния живот.. Икономическа та свпбо* ли е държаната да направи всичко това
да е подъ кракъ. а економическитЪ уроци и не ще ли после тъкмо противното на
по економическата философия сж захвър- туй що се гони да се постигне! Иска се
лени като непотребна вйщь. Вчера мора- и се създава законъ за челядннтЬ имоти,
ториумъ. днесъ правилници за касите, но гь него се убива кредита иа землсдЬутре закони за челядвите имоти, за зей- леца. Дава се нревилегии на земледелледелчески общински хамбари, за земле- ческитЬ каси, но где еж нарит), да мо:г1.лч«*ска машинария за. за и за.. . Гта- гатъ да задоволят. всичките нужди на
нало е заразителна болееть. че не с ос селянина — земледелецъ, и ако ги има.
тало почти съсловие да не търси държан- да предиоложимъ, го колко години ще
Н:1 протекция, превилегня или субсидия. утраят ь. понеже материалната гаранция
Нема да е чудно, ако се отива по този Ще се изил ине отъ ржцкге на земледЬ.1наклоненъ ижтъ. следъ време да се поня ческите каси. за да станат». челядни. Из*
оп> мнозина грижата на държавата да ка се преди неколко време оть Иармснимъ д«>ставлнва и представлява утрешния: ските граждани наркъ на х.гЬба въ града
обедъ, облекло и нр. и пр. По добре ще имъ. При нарка килото на х.гбба бе 20-25
се разберат, хората около в. „Земледел ст, отм Ьни се нарка и подъ силата на
ческа защита**, които първи и най-много сонк\|н‘Нцията. хлеба « падна на Ю - |Г»
претенции явяватъ за държавна опека? стотинки единия килограм!.. Но пап|н‘дъ
ако дигнътъ явно знамето на социализма* гражданите вероятно еж мислили, ч«* х.гЬI нрЬпоржчать и ноизкатъ комуната. Клин-; ба на Фурнаджииг!. не изнася по долеотъ
СТВСННИ
СОЦ!1;.ЛЪ
демократическите 20 ст.. но сетне излезе иротивнош.
партии сж, които мислят», п дей«*твуватъ'
И«*ка» се и се създаде законъ п|и>въ СМИС1.Л»., че до като настане техното- тивъ незаконната лиХва и се при** макцарегво, до то1ава требва да се изка по- сим\мъ 12°», год. и се верваше. ч<* лихстоянно за всички и за шгЬкжде дьржав вата н«* м<*ж«‘ да бжде по дол1, или но горе.
ното покровителство, което по скоро ще а тя съищствува <»гь N—2Л на и самата
отв«1ри вратигГ. на ожидаемоп» имъ цар държат» за нуждите си плаща ио-вечеогъ
ство. Там», е злото, но го «* днесъ пела 1<>"«. лихва г«м. Отъ всичко горЬизлож«>но
истина. Такива хора »»•> искат», да знаягь и мш.то още примери ще се \ вЬри в«Т.ки. че
Що е
индивидуализъмъ. надирекарваж* .н р.каната особно въ сегашно креме въ
(конку|и‘Нциа| и економическ.а бо|»ба: но много случаи мри. с*кономическо «>б|щчтима и други. к«»ито постоянно в». св«>»пТ. вснптЬ интер«‘сн е «кмсилна да направи
не«ч|олуки никап. за дьр:кавна нрс»текция. ' и предприеме* нещо полезно за земледе.1Те въ своето ма.юдушие. поради л1;но шие. осв1;н!. ако имъ намали даждията.
сп.та и некадърностьта «•»» «ж убедени. Частните и съсловни интер<ч-и се най-доч«* п.ржавата всичко може и вс«* отъ н»‘Я «бре з:1шитя11атъ оть ча«тнит1. липа и
чакат».. Пскап. държаната да имъ под ст.словип. Въ мно»'о случаи държавата но *
1‘игорн економическиге интереси и удов требва да прави това. защото ще повре-

2 Стр.
ди тЯзи, които ииели да повровителству •
ва. Много нЯща по идея изглеждате лЯсно приспособния, но въ практиката се
указвал, несъстоятелни и невъзможни.
Дали това е непонятно на началницитЯ
(мс) на земледЯлческия съюзъ и на нинЯ
управлнницитЯ иинистри! Мисли ли еж
нЯкотпъ. че законитЯ. които изкатъ да
създадатъ за покронителстнуване селянитЯ са възможно полени за селянитЯ. че
държавата има срЯдства да направи това
и го реализира ( Най катетрически зая
вяваме. че не и никога. Но с-ь обЯщания се залъгвате телнитЯ. които отъ това бнвагь достъпни депутатските, столове за гЯзи. които са изоутали огь тЯхъ
самиг1; селяни — земледЯлци. КОИТО трЯова Да се.ДН1 ь на тЯхъ И сами да си .затигявагь ИНТереситЯ; защото само ПОгакьвъ начинЬ оивать тЯ водители на
веЯкакви еьюзи. но ст. тлъсти заплаши.
Ако хора)а нъ|нчакциата На „ЗемледЯлчески защита бкха л<и!ро«-ьн1.стни. истински доорожелатели иа земледЯлцитЯ. вЯрНИ На тона. което СА «и»!',щипали и ГО порИДИ. не биха помогнали на сегашното
дема)о|сМ1)юще правителство, Да увеличи
ТЗЗИ година поземе.шия Дант.кт. З-ь ОЛИЗЗ!
ЛИЛ МИ) лева: защото само с-Ь »1абунов(ЬН||> и КорманоискнГI. гласове се ироКЛ|К1 но,{«‘.челния Данькъ. а ВЪ друп» се
'**' -**1 ШИИДЛН^ДТД. ЗСМЛедЬлЦИтЬ..
Кой е КрИНЪ ВЪ Тз>ва! Нии не хожз*М1.
З)б..ини обществото, коет<» се подмамва
огь нг.кои водители — демагози, които
въ опозиция обЯщанатъ златни гори и
пламини. но кат»! дойдагь на нласть не
могатъ нищо да наиравятъ и много нЬща за които са писали въ органит1; си
и публично са проповядвали сега или
отричатъ. че <‘А обЯщавали н писали, или
же чрЯзд. разни неллодотнорни и не ириспособими заю1Нй и жгкончета. и-зкагь да
:замазнагь очитЯ на народа, когото тъй
позорн!) лъгаха и съ когото сега тъй нахално се иодшравать чрЯзь натуралното
еьбиране даждията (единъ видъ Радославовски ушуръ) чрЯзъ П|М)дажбата неднижимпгя имоти на данонлатцигь отъ финансовата власть. толкова прочута ПО своята безт-ьрдечР^кт. и отмАСТИТелность. чрЯзъ
уве.1ИЧаШ1Не иоземелния налогь (десятъка),
въвеждане мораториума и пр. и пр.. ;адкончета, направени само да се каже. че
правителството взема инциативъта и се
грижи за „милия иародъ“. а въ другь го
сам!) се осигурява. Ги*зъ да помислюиа въ
дЯй«твителносТ1. за истинскигЯ нужди на
П(» голЯмата часть огь населението.
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(■роплаеме оп броА Ту
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19 апрн.1» 1900 г.
с. Вши.
До Господина
Довчемскнй Окржженъ Унравитель
Рапортъ

I

Съ настоящето си честь имаиъ Господине
управителю да Ви донеса слЯдующето: вмета
вь с Владия настоятелно иска да си даде
оставката иа 2!1 тото, по причина на малката му заплата, въ този случа! то! щомъ си
даде оставката на първо мЬгто ще се вьсползува оиозиционера Ст. Христовъ, който е
членъ въ съвЯга, и безъ Дево Найденова той
(Стоянъ) много лЯсно може да влияе съвЯта
и ще баде нзбранъ за кметъ. обаче за да се
не д<ц|устне това требва или заплатата да се
повиши на Д. Найденовъ за да си ие дава
оставката или да се дири случай да се отстрани отъ да е членъ въ съвЯта Стоянъ
Христовъ та на негово мЯсто за членъ въ
сънЬта да влезе писаря Сгоянъ Тенавскн,
който иде но редъ на гласовете, който (нослЯднин) непременно ще баде нзбранъ за кмегь,
понеже въ случая той ще влияе въ съвЬга.
Това Ви съобщавамь, госиодинъ управителю, за знание и да се направи Вий, както
благогсмотритЯ.
Надзирнтель: Ив. Комвъ.
(Б. Г. Вижда се тоя Надзирнтель е снекалъ вомоне огь общ. членове и кмета).
До Господина
Ловчански окр. унравитель
Госнооинъ Управителю,

На 4 того бидохъ новиманъ отъ 1'осполина Министре 1’адос.тавова. да се явя нъ
София. с.гЬдъ явяванито ми бидохъ назчаченъ
°тт. господина Мииистра въ е. Албаница. Те- I
тевенска околия Албалнйски участокъ падзоръ
надъ контро.1 ьоритЬ по десятъка, (Б. 1'. атимсунъ), който ми придаде пакегъ до Тетеженския окол. началникь. който нридадохъ и
се аввърнахъ въ участока си, господинъ Миннетръ УЗ даде наставления да донасямъ Вамъ
и па околийския началникь. кои отъ околнитк
села с* нротивъ десяп.ка н правителството
(В. I*. ани нали за туй ти се плаща). Моля
отъ Ваша страна расноркжданнето Ви да мн
се дадътъ по обширни наставления, както за
донесенията на иротивницнтк. така също и
кореспонденцинтк какь да ставатъ. частно лн
или официално и чрЯ; » кое учреждеиие, (В.
Ето защо ний заявяваме, че държав I Р. защо си не ниталъ бай си Василя). Отъ ;
ната пнциатива. не че «• б«‘зп«*лезиа. ако «»бик«»лката ми конто наираьихъ въ пккои
тя иекренпо си подема, но о даже и вре общини никой не говори и и!.ма раси равня
дителна въ сегашно врЯме при едно мно- както по десягвка гака сащо и вървежа на
г«и*б1.щав»ще иравипмство. което н«‘ мо
правителството, освенъ Митн» Марковъ отъ
же да разбе|м> к««и си об|;щаниа
най ш.р- с. Албаница и Ваенлъ Нваионъ огь нашето
.
во да реализирн, или ирЯоорази въ нЯкои Села 1’0лЯмъ Изворъ, за митингь се чува
закончета. за да изкара сс«»е си прЯдъ слухъ. че щЯлъ да стане въ с. Албаница на
На[илда, чо с отстояло (к»с) на думитЯ «'И
Албанишкня сгборъ по това нЯма да излЯзе
и които закончета стоятъ далечъ огь да вЯрно, хората си сандисаха, като нмъ расн«!Могнагь на конто и да било. оскЯнъ на пра ням», кт.къ ще е гане ониснаниел о на лисами гЯтЯхии вдъхновители и съставители...
вагитЯ, сноието и т. в., п.й щ«.т«. елкд» ва-}
Ще н|юдь.1жимъ тия си съждения вь то минатъ контрольоритЯ да се онишътъ снопитЬ. земледЯлцитк ще се бавять гами сноединъ огъ идущитЯ 1-и броеве.
нит Ь но нивята, защото описванието ще стане много бърже н така веЬкн еи глЯда сегд
работата.
Много попрече на Марковци нашето
пристиганн н установявани въ \лбаница, .«а, тото огь гкхнитЯ ? ! като ме видягь не смЯ-

Бр.
т да се свотааап и отбЯгмгь един;,
други. Постоянното ин стоеии въ Албз
ли дм е влн обиколката по селата и то »
но вом?
26 АпралнЙ 1900 г., с. Албания*
Вашъ покорепъ : Гсорш-

За райтата иа иадмратамП р
онитп р.). За сащинската работа, и-ь..,
отъ надзирателигк, се гоиори въ егЬдн
| само на трииа окр. управители. Тьрн |
унравитель съобщава: „Въ сащность м<>]
се каже, че отъ надзирателите са бц
работа само но врЬме на оорЯдЯляваве ]
мето, когаго нмъ било възложено да но <1
на десятъчнитЯ контрольори и да надзи[|
работата' . Шуменскиятъ управител!, яв. |
надзирателите, само „сегисъ тогмсъ са .1
да надзираватъ вземаниего на ноаонето* |
ювекия уиравнтель нъкъ донася, „че ,
I отъ надзирателите не са работили спец
по десятъка, а са биле распрьснати да
1 тятъ — да помагатъ въ нЯкон учрЬз ;
и/из всичко, че е* поельднипиь че е и
никаква нужна отъ пиьтна то помищъ |
Отъ тЯзи, съобщения, обаче, явн>
че риботата. за която се спомЯнува въ |
не са ония специални работи, зарадт. |
са назначени и надзирателигк. а са
случайно уиолзотворннанн на тЯхнитЬ I
направени но б.1ап>усмот|>ениетп на |
управители, а може би но игканието на |
нмге финансови власти.
]

Сащинското назначение на падзирЛ
д Ь, до колкото може да се схване от I
каси бклЬжкн, кои го се повтаригь ьЛ
ления « а на нкк«>и огь управители! Ь, • ■
— Оа смьОянп Овнжечиета щютнвъ • Л
ка изобщо и ой Оонасят* ма аоман Л
таената власт* за отша което чуят Л
Оята, — е» друш думи, назначени» щ
наозарателиниь е. било Оа шнннемвов"Л

Ето и иодтвърждение на нашия й
Кюстендилския унравитель, като явя Я
единъ огь надзирателигк по вече врЬм Щ,
карналь въ София, за останмлитЯ със
че „ако и Оа биле но участъннтп,
еж вършили друш, осети* 0а е.топни
конто ГД .ш и нротань Оееятъка
Рак радския унравитель съобщава, че
от* ниозирателитт се занимавалн еъ
сничеетво. противь шккон лича, кон ■
творили но закона за оееянпка~. — *
се и на лице. пострадало оть ш-гонотЯ
сничеетво. Русенския унравитель като I
че надзирателигк нищо абсолютно не й.
шили, добавя, че Тно ус.южливитт оп I
еж се занимавала е* шпионство*. 1Ж (
скня унравитель явява, че но и1>мани< ■,
да вършан., на надзирателитк е било §
чано да ходятъ измЯжду населението 1
увкщаватъ да не роптае нротивъ закй
десятъка. — Сноредъ енкденинта на 1Й
«кия управител! : „повечето оуъ наъшД
тЬ всЯка сутрнп ь ходЯли на док.1адъ Ж. (
гавашния окр. унравитель, пр«>чутия !Л (
|м!нь, и ся нолучава.1И особин зановЯЙ
то кръстосвали селата и >раОовстт. гй
еж за тайни шентн на властьта*.
ч,
Сливенскин.славенъ Гирникъ. съ
г
.у. 3201 оп. 12 Декенврий м. г. ка.'#!,,
ся на своето началство за вървежа и.
титЯ во описванието на земиитЯ прои.»
мкжду другото изказва мнЯние — л
ватояп. натзирателигЬ, понеже „ ниь »1
заоача Оа г.иъоят* за движението кй
дтлчеекото незаоово.*ство противъ ,|Дд0>
нисшо закона за земнншзь произвпоен
тъй като в-* сливенско нЯмало такок»Ге;<ц

9
) но. то „им* сд разтакавали по околиънгпмъ беп работа*.
[..следната чаеть отъ съобщението ни
I. Гя1. Бирвякъ, — че надзирателят!
(ставали ио околията съвсемъ безъ рае твърд! характеритично. Действително,
к* е ииало везндоволство протикъ десяI, следователно не е имало, кавно да
ирагь надзирателиг!, тамь пое.гЬхннт!
не са работили. Това гащи е било и
ики ония надзиратели, които не са и■ ,'>ость или наклонности да шпионетнуКзкто едните, тъй и другите. ако не
1е накарвани огь окр. управители на
специални работи, г! — или са кръсн селата безь работа, като са често пиа ;н и правили скандали, или ш къ са
.< домовет! си и се гледали своята
като съ се явянали въ града само на

ю за да получатъ заплатата еи Гор
е потвърдява огь св1.денияда на ио
отъ окр. управители,
оргаскин уцравитель-съобщнна: „почти
Iти, наи.шрашела не еж вършили нищи*.
не е имало друга работа за тЬхъ. то
пил окр. управители ги е употребили за
агенти по прислЬдванието разбойниците
ргаска околия н въ I. Пургасъ.
кюстендилския пкржж. управигель. като
че надзир&тк не иършели друго, ос
на слЬдягь ония, които съ за и прогянь
жа. добавя — „и гледали своите частни
1 иждивския окр. упранитедь казва, че
на<)зирачили еж ек скитали ии
Птваивъ белъ оч работятъ*.
*\сецекия окр. упранитедь дава по пълни
.а I •-« прически сведения въ туй отношеИмии отъ наотрателитн, сж гийили
ируш е* гравиветт и нищо а беине сж в&ртили; ннннетпцвалн по шкш
за кръчми т>ъ, сами сж чакали първи чиеси пищчатъ .талашита*. Но услуж■ огь |Ьхь. какго вече казахме съ се
.131.111 съ явно шпионство.
По оскЬнь
.усенекитЬ надзиратели, спорЬдъ свЬде

за същия упранитедь, съ имали и дру-.родио назначение: ,,Т! служиха за

!(ание шайки денемъ; надЬто е имало
произвежда изооръ. събирали с« се
да тероризиратъ избирателите“ (какю
)

,
I

:
|'

1

стеникь р.).
ивеиския уцравитель явява, . че <шма
щели нъ Капаклии ирн,.>ъ Юлии и .Iв
I. никаква рабите не вършели, и
'ннетвчва.ш и шляели въ >рааа ; Ш1Н
кеЛинии*. Каква работа съ вършили
надзиратели вь (.'ливеиъ, това пий
I въ рапорта иа Слип. 1.1. 1>ирникь.
ь Старо-Лагорския упранитедь се х »надзирателитЬ вь Чирпанската околия
ьршели никаква работа", а сами сж
въ 1/>иаи и околията .
|сконския \ нранитель съобщава, че „ дру-

ь надзирателите нищо ие сж работи7по по иБной п*ть излазБли изъ се
и не е било вече по назначението
да правя гъ ревизия и пр. а просто
> зхранватъ, отъ оголилото земледел| население и да всЪвагъ страхъ у
ГО \

I!

продължим!..

ЛИСТНИ.
коназначеиия Окол. Пачалнпкт. Г-иъ Ттмз 1 того пристигна въ градъть ни и кое
1 п-то иа околията. Него день случайно

ДОБРУДЖЛНЕЦЪ
беха събрани п околийското управление венчайте
общински кметове, на които г иъ Туипаровъ обстоателственио разказалъ какво ииалъ да върви
за уреждане иа околията, а тевъ каква е обязаиностьта.

Отъ С. Иарамй ни явяватъ. че иладоидеалната ни постоянна комисия щчггила за връчване
постановление за непризнати разходи иа бившия
преди 13 години Общ. Киетъ г. От. Ллатегь. съ
стоящи се за около 1<ЧЮ лева, произходящи отъ
разходь за обозните кода. доставени още пре<ъ
18Н8 година?! за че венало формен но постановление отъ общ. съветъ. Ний се заинтересовахме
и узнахме, че #*о
пюрс.а-Щтг на самата Окр.
П»ст. Комисия е станало това набаняне — обозии
кола. още на времето см, к мястинъ. ако се разтворять добре архивите и ще се укажагь всич
ките нейни разпореждания и всички селско-общив.
постановления. Дола се е пакостило иислниъ на
сънгЪмъ невинни хора. Ако чел ма е, г-иъ Иерлингова да отла.ди сметките му ср1щу прилично
възнаграждение, тогава другь е въпроса . . .
Счетоводитглчетп за въ бъдяще. осп1.нъ че
требна да знае какво върши, но и членовете на
коммиеията требва да му обършел. сериозното си
внимание за по правилни действия, като същевре
менно му доставял. и закона за „дааиостьта", за
да не става смешна самата комисия, понеже сче-

тоиодителчето е неотгторно преди никого, ос вени
П|е дъ свмйгЬ дехъ.
Слоредъ после тиН. сведения дадени ни огь
ветеринарния ин .гЬкъръ г нъ Тюлевъ болестта
„шяпъ съ копнтно азболеваяе" била разп]катра
нена въ неколко десятки села изъ околията ни;
по понодъ това ний поканваме селяните — земледе.дцн да взематъ най ст|и>ги мерки, каквито вЬтериварната власть имъ предписва, за да може да
се ограничи тая опасна за добитъка бо.гксть, още
п*>-вече, като се знае. че нкиа никой интереси,
билъ Д ръ. ИЛИ ПОЛИП, власть отъ сТ|Н1ГИтЬ мерки,
освеиъ накъ саингЬ земледЬ.щи.
Околията ИИ сио|»едъ чмслеяностьта на насе
лението. узнато отъ последното пр4.б|н1яване. което
стана на 1 М(парий т. г. ще избира за въ бъдпщс
четирима народни представители вместо трима.
както беше до сега. а Балчишката по същата нричина ще избира Очима вдгЬсто единъ. както беше
до сега.
Понеже сегашните законодателни избори ста
наха с.гЬдъ преброяканието населението С_’8 Лнуарий т. г. I требвало би било-въ всички околии, въ
които но нарасване населението припя межи да се
избиран, донъднитедни избори нъ но вече. требва
още сега населеният да си избере представители
толкова, колкото допуска основия ни законъ (на
2<>< и И) ж. единъ предстявитедь) за да може спра
ведливо да бъде нредстав (яванъ въ събранието.
Имагь думата ио тоя нъпросъ нашите висши за
конов).дни и конституционнети.
Трима отъ абона1иг1'. на вестника ни въ сра (а
и околията, огь злоба, къмъ вестника ни като разб
раха. че н).ма (а имъ постезимъ дебели дюшешедва с.гЬдъ излизаш* па 7 бр. се сЬтили че немили
възможност.. . . V! да го получаван..
Ний имъ съобщаваме, че зя тбегване тая
невъзможност ги отписахме огь списъка на абонати
те си. по ги поканваме да ииесать всички по,!(о сто
тинки из администратора ни. за получеиигЬ и не
възвърнати броене, инт.че ще бъдемт. принудени
да имъ публикуваме имената, .ъ нужлниг). имъ
беографин.
Г. г. вЪтерииарнитЪ ни лекари: Д ръ Кла
дене. и Д-рь Тюлевъ съ се заели да понътнятт.
една празнота въ кашата ветерннар.-медицннека
книжнина съ редъ б|к)шури. Пт.рния .V отъ тая
библиотека иодъ заглавие: „Наръчна книжка но
петерипарната медицина за скотовъдците", заедно
съ другите тиЬ .V .V които съ подъ печатъ. гьлържатт. само описанието и .гЬкуванеио на боле
стите но добнп.кз.

АвторитЬ твърдо убедени нъ факта, че ско
товъдците у насъ не умеятъ да се нолзуватъ оп.
ветеринар, медицинска номощь, когато забо.гЬе
добитъка имъ. а прЪбетнатъ до най нримитивни
средства.
иоднасятг редъ книжки, които тбедени сме, ще пренесать I рвмадна полза на ско
товъдците. Единъ .V огь „ветеринарната библио
тека" ще бъде посветена нсключително па хигие
ната. друга на скотовъдството, т|и-тя иа разпи въп|нн'и. откосящи се по подобрението на нашите
раси: четвърта на ветеринарната ю.шенрюденция
и пр.

Стр. 3
Ний горещо препоръчване тия бровтри
нашите читатели, а особенно на сиотоиъдцйтк.
Г-иъ Юрдамъ Пааарааъ, за когото въ миналия
си брой уиовестихне, че не приемал длъяиостьта
Окилийеки Началникъ въ Балчииъ, иа 8 того в
встъпили въ длъжности; ний не можеиъ въ случаи
отъ да не ооадраввмъг-иъ Министри ки Г.ътреншнмте Работи за добрия и еполучливъ изборъ съ иазаачението на г-иъ Мека рока нъ тая ирогранична око
лия, а отъ друга <-п>аиа сърадваие населението въ
балчишко, че прие да отиде за началникъ лице,
което то много добре познава отъ дълги години.
Разбойничества На 4 срещу 5 тото. часа
около етинъ но ту|кки до самото село Каралезъ,
близо до г|>алъгь ии—10 километра—четирма души
разбойници въоръжени съ „Кринкови* пушки съ
заловили 5 души селяни, връщайки се отк г. Балчикъ (скелята), като ииь нанесли силенъ побой,
вземали ниъ парите (около 400—500 лева), навущата. поясите м нр. ,'ледъ това същите раз
бойници съ прЬсрещн «ли жителите отъ с. Юргпчлеръ ЖелЬзко Станкови и Арифь Хаса но въ,
оп. които пърнин сполучиль да избЬга, ч вгории
при опитваното (и да набега, му убили коня. хва
нали го. нанесли му смъртоносен), поброй и иу
вземали нарит!. (250 лена).
Разбойниците още не съ заловени.
Избирателите — данъкоплатци отъ Ай-Ормаиската община съ направили заявление подпи
сано огь около 4оо общи нари. ал|н*сирано до на
Нарненски Окр. У пранитель, съ което модятъ да
се отървать о1ъ младоидеалническия имъ обший.
съ»еп.. Ний имахме случая да прегледаме това
заявление, което съдържа необорими доказателства
за да може да се разтури съвета нмъ. молбата
имъ нъ скоро време ще бъде удовлетворена отъ
г-иа Окр. Уп|>авитель пмФстЬ съ пост. комисия
Твърди се. че градския ни Кметь Таиш които
е и още съдържатели на пощенския траки. 1>алчикъ — Добричъ —- Варна, като му западнали копетЬ. конто той впр1.галъ за пренасяне иа пощата
позволявали си да ннрега за тая и!ль общинските
коне. които се подържан, за пожарната командни
снето носачите.
Обръшам.' вниманието комуто требва, зящото
чашата на търпението е вече препълнена . . .
Бившия ни Оиол. Начал. Г-нъ Жел^югъ при
заминаването си огь гральтъ ни, билъ срКшнатъ
огь стпиболовигта Г. . . комгто казали : „полу
чихме писмо огь Берковица, въ клето ни се съоб
щава. че и твоя заместиш, билъ отъ нашите1*.
Това е говорено нрЬдъ самия полип, приставъ.
Ще ви димъ.
Адиинистратора на вестника ни г нъ Кшта
Кневъ ч отговорника ни г-нъ !!. Колевъ изл-Ь-юха
изъ селата на околията нн. да сьбирать абонамента
и заниск.чгь нови абонати на «1;стника ни. Умоля
ваме I. г. сьмнпмснницнге и познагитЬ ни. да
имъ указватъ нуждиото съдействие.
Нехайство. Нътпиин иднщн отъ Парна ни
съобщаватъ. че помежлу ки.юметръ л и '• на шосето Парна
Добричт. близо до С \.1ЖеМ.1е|ГЬ
мостьть са широчина три метра билъ завлечеш,
отъ наводнението още прЬзъ Май м1.сецъ, но и
До сега не билъ направекъ. Пемле гЬлнит I.. особно
сега при 1!рЬво.пии(ие храните си въ Парна, съ
принутени та минанап. нрЬзъ ра ни хей лепи край
тая развалина, гдЬто костоанно имъ се чупЬли
колата.
Мий чнелнмъ. че Постоянната Коммнсия, за
едно съ Окр. Пнжинеръ, трЬбва да се «ктавятъ
отъ тона си нехайство в зематъ веднага м1.ркн за
поправинието на тоя мость. зашито доста се земледелческитЬ теглила; па и требва да се зиае, че
не се плаща пътна повинноеть по |К л. годишно
за черните очи па . . .
Варнеи. Окр. СъвЪть на Ютогосе е събралъ
на обикновена |я-довна сессия. Нидищемъ, кзкка
благодатъ ще наиравятъ младоидеадигЬ за „ми
лия НЗ[м»ДЪ".
Нещастна случва. На I»> того. пр1-ть пони.та
около ;{ часа въ гр-цъ Каварна, вь нолинейскня
учасгькъ билъ шдържапъ иекои си Днмитръ, умопобъркапъ. който зималъ шашката на единъ пражарь. косато последния си1.лъ. наеЬкадъ разсилния при Кавлр. Общ. Упраидение Димитъ Костадииовъ и единъ ромъиски дезнртьорь. а наранява
стражаря ( т. П|». (анон.1. които спЬли въ една стаи.
Костадин но, и де «ертьора издъхвали. ст|м1жара може да оздрави.
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Отр. 4

Обща Хроника.

' чай ши надувания . . . Т-*ча е то да припиши полнтика «ъ кратуни или ст. кожани бенон|1еци . .

лак>говтЬ вогятъ да се евять нъ канцеларии!:
прмсатственмтк дни и часове :<а яадгявание
гр. Добрячъ, 10 Септем. 1901 г.
I
, и. Нил-тн*
I Сждеб. Пристав ь: Пипе.!]
1--21
—
1
ЦВМВВВМстммв в. „Граж ьчиимъ“ който излиза
нъ г Илоодннъ. като гонори зя изораната конниД. .V 4М 1901
сия. която щ1.ла да помери двФтФ нранителственни
.V 3463
партии казва : .Ние знаемъ. че колкото усилия да
Съобразно нспълнктелний листь .V 299“
се унитрД.бять за това помирение, то не е нъзможно. И главно не за туй. че са се скарали сега даденъ огь II Добри 1нки Ми|н>вий Садия н.
Юйий 1898 г„ нъ полза на Найчо ( винаровт
днЬг^ партии, а зандото ■Н; М СЯ С* СЪГ,
нсареммо ината <к. и.) и за тото н|гЬиеинпто имъ гр. Добричъ. противи П*трь Николови отъ
съгласинание 6ф една грешка отч> страна на И|н»- Добричъ. за 750 дева. обячянямъ. че отъ 15 I
часа до 5 елф. д
гр+сИ1ТИгЬ. Демократите по снонта ма.дочислен- тен в. до 16 Октомврий т.
6!.ль
и
нос.
Ь
прнвоиаддавани*
5°о на сл1 ■
ность имагъ твърд!» малко право на участие въ
управлението. Ако днесъ случая ги е въздигнали шия день въ канцеларимти си въ гр. Добрич
нроданаиъ слФдующмт!. длъжникоки недви;.,
на първо цЬсто въ него. т!. ие требва да забравигь. че тоя сащия случой може да ги смъкне. имоти изходящи се пъ землището на гр. Доб
II I, що повече. Па плещите иа прогрФсиститЬ, днесъ именно: 1 > Каща въ II учасгькъ огь дв!. *•
демократиг!» имагъ влагтьта. Ако щюгресиститЬ се
№НИМ -,яживхни и еднакухни съ салонче д
поклатятъ. демократите са загубени за винаги...
’,и'м " иаза:иа,Ч'авеиа ,,гь Ка'*;"гь и 1ТХ,И
крита сь керимнди. съ дворово нрштранств
Ние подържане мигьвьта. че г. Каравеловъ требва
кв. метра, съ граници: Нбрнамь Мехмедов
да подаде оставка на кабинета, та да се образува
Чясановр Парналият,*, Тодоръ Т. Боичевъ. у в
' едно правителство. дфто личните интереси на де.Миладинови“ и притежатели. оценена 300 >мок|*атит1. ще се пркнъзходстиувагь огь тЬзи на
21 Каща нъ II учасгькъ съ три «таи за жив!е
на|н1да*.
съ мааза. тоже вазата състояша се отъ три ■ т:
ЛрЪдсАдатем иа Нарвдието Събртмм и ления, които служагь за кухня, направена
Шсфагь на На|минзта партия г-нъ Ни. Кв. Ге тухли и керпичн. измазани съ ки|>ечъ. покрит I
шев ь. на 2 того се зякърналъ въ София заедно кернмидн. съ дво|кшо пространство 120 кн.
съ семейството си. Па станцията билъ посрещнати съ граници: притежателя, улица .Миладин т
отъ близкигЬ си роднини в отъ мнозина видни Нсмаи.гь Кииновъ и Тодоръ Т. Бойчевъ. оц1:«
членове на народната партия.
350 лева.
Над.даванието ше почне отъ 01г!>нката. а
Отъ Пармия явз вегь, че на обеда даденъ
лающите могагн да се енлиагь въ канцела{ и
на 6 Того въ Дьонверь. Царя и г-нь Лубе разме въ присятствгниге дни и часове за наддавай.*'
нили само поздравите ши благопожелания а тос
гр. Добричъ. 1о Септем. ! ’*<» 1 г.
товете съ политическо съдържание се произнесли
I Садеб. Иристзвъ: Пиневъ
на п того на обеда, които се далъ с.гЬдъ парада
1—20 1
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Двгмйсия в. Тамсъ се учи. че нъ засЬданнеги на държавния съвети нъ Цвп* -рцдъ. на .41
миналнй мФсецъ, единъ огь съвФтницигЬ, а ииеино
сеньгь на Шеях-юл-иглиминл, е силно «(иггестнралъ
нротивъ .пхнърлянието отъ съвЬта. предложената
«I ь не го н1>рка нъ полза на християнското насе
ление въ турции; като нар!.кадъ безчестна и вар
варска системата на турското иранителство, и мявилъ. че то водфло страната къмъ пъ.мо разруВ1ение и правело смФшнн империята. Той били
прибавили. какво/ знае, че неговите думи щели
да бя.датъ предадени на Султана, но него малко
го интересувало, зандото били штовъ да ||.>итори
твърденията си и нъ нрисатствието на самия
Султанъ.
ПвслФдивгк извФстин на Парижкия н. ГеН1
Иен. тнърдитъ. че Черногоискни Кннзъ Мирко
нгФлъ да се ожени нрФзъ идущий Октомврий за
Госпожица Константиновичъ, братовчедка на краль
Александра и ще стане тон наелкдникъ на С|гьбскин тронъ.
Новъ сиЪгъ. Нъ личалото на текущий месеци
въ Унгария е падна! ь доста дебелъ снЬгь но нлавиниг1», който се ир1»д||одага да дочака зимния.
Низ: 13 се за това и по насъ вр!.мето доста се
раехлади.
Интересна «статистика. Пнае се, че когато
Каравеловъ беше въ опозиция, не пропущаше ни
едииъ случай да укори битият!» прзиителегва въ
слабости и неспособиость, за д!.то оставяли Дър
жавния глава дп се разхожда често по Квропа.
Ви!»сто да стои въ страната и да се занимава съ
държавните работи. Наивните хорица б!,ха си съ
ставили отъ това мнение, че ако едтть день Каравеловъ''дойде иа власти, то между мишото други
об!.шаии и неизпълнени сега работи ще направи
и това. да ограничи Княза въ неговите *адгра
нични патишесть/я. Между тока ето какво ни по
казва горчивата действителности.
Каравеловъ I <н‘ прн.дението на 19 Февруарий т. г. и е у пра вливали до диети 2 Септемврнй
19.» дни България. Нр!»:п» всичкого това време
Н. Ц. И. Княза е прекарали въ България само
КЗ дия въ столицата, и Кваси посрали. Н.юндинт»
и Чамъ-Корил, а всичкото останало нрВме отт. 112
дни е прекарали и прекарва га п. границата, вънъ
отт» нр!»д1».1иг1. на княжеството. Така. 11. Ц. В.
е из.гЬзъль задт» границата на 11 Марти и се е
върнали на 1> Априлци за откриване комитета на
Ц. Освободители, поел!', е дно кратко пребиване нъ
столицата огь 12 дни е заминали на I Май за
Чамп-Кория, огь дфто се е вирнали на 14 Май и
на I* същия заминали повторно задъ границата,
отъ д!.то се *■ завърнали иа 4 Юнин. нр!.сед4пъ
въ^стишнага -■? дни и заминали за 11оср1.1цането
Иа Великия Кннзъ Александри Ми.хаиловичъ.
Сл'1'.дт. изпращането на този последния II.
Ц. Б. Княза е пристигнали на 3 Кипи нъ столи
цата пдящъ «ПГ. Квксиноградь и бе си да се спира
въ Софии, е заминати за Плондинт» огн гдЬго се
е вирнали кт. столицата на следующия дени I
Юлии. приели г-нь Каравеловт. ма ау денцин. и
съшия дени иечернта отпъту вал и гр!ти пати задъ
транниа гд!.т<* се намира и ю сега. В ичкн тия
гн1.ления са офи1!И.ини 1ючер1ша1И оти нзв 1'.стията
нзъ двореца, напечатани въ „Държавенн Вестнякъ“
броеве. 1.0, >1.94. 1«>2. I'»:,. | |'Л. 126. 1.35 и 143.
М ри преде!, д. Каранелопд. пр1.зь всичкото
свое 7 мГаечно управление е били само 3 пати
на ау денцин у Н. Ц. 11.. ч-рт. Даш-вътож*' 3 паги,
а другитЬ министри н1»кои но веднажь. н1о;ои по
два пати. изключая Цоенннн министри. II. Ц. Ви
сочество Престолонаследникът!. пр!»зт всичкото
вр1.м>‘ огь оздраняннего сн насам и е 'н.п. задъ
гранипага и никой **гь министрите и ю сега не
е били удостоени ла му се иредеданн. Отъ I Май
до I СепТеМВрИИ. за I III,.11111 мФ еЦН ИЛИ 1 з оГЬ
година. II. Ц. Височество с ирекаршгь въ сто
лицата само огн 14 Май до 1> Май 4 дни. отт.
4—12 Юннн > дий, отт. 22 21 I
Н 2 дни и на
4 К 1.111Н н 1.колко часа, или всичко 14 и половина
дни. Всачките надувания на II. Ц Височество
надр!. вь страната са били съ специални тренове.
Оставяме сега на г. К'араве.1о1П. и на офицноза
,Ире ю|и|ги" да пр1.брояп. натупа пиша и отежтствията на II. Ц. Височ*чтво преди идването на
Караве.дова иа власти, да ги гранили, съ сегаш
ните и като пресметнати точно стойиостьта имд.
да ги минати вь бюджети, нодь ааглаиве рс;иизнрани «‘Кономин огъ специални т|м>ноне и виси-

Брой '

Парижсмя в. .1»»* Тетре“ явява, че висока
та порта назначила единъ офицери, които да пред
ставлява Турция при Францу ските маневри, но
француското правителство отказало да го приеме.

■

На вечерята дадена огь г. Лубе на 3 топ»
В|, чести на руския Министри на Иинщииге дФлз
Графа Ламсдо|>фа. биле поканени М-|гъ Пре.дсАдателя В. Ртгси, М-ра на 1 !л.кшниг 1, дАм Делкасе,
Гусския въ Парижи жн-ланники князъ Урусовъ и
Фрпнчуския въ Патербургь носланннкд. I|рафь
Моитобелъ.
Новия предебдатечь на Съединените Щати
Г-нт. Гозвель' на 3 тото е ноложилъ клетва гь
прнсадетвнето на министрите и др. висши чинов
ници. елф гь което казал и м»янш >иьлъ т< б.к*и
Н1“"1ь.1Ч)ЧЧИМ г. НГ11.1М11.ЦН'
•
1>1НЬ
п/н
ннчка мк М. А«яа< < 1Ч‘лчн)НК‘1 ш «»[>ЬШЪ. (>ЛН1'1'1н,Н1 И1’.КГ1ЦЧ ч ЧЧ пикни МП миниШ'! .1Юбн.цо пшгчч тчо.
1>и

Тържествата кт. ч*чтп на рум.нскиг1. сту
денти вь Виена. Берлин и и Копонхантгь н|и>дъ|жавагь. Кдно полско увФселие било дадено въ ви
лата на Баш,'срина Пестмаглоолу. Слуха че сту
дентите биле викали противи Българите <■ безосповени. Много допети оти I»>•:> реш в нара,лвали
признателно!*п. II.. руманиге. I ерманскня печати
огбБге.ша пол и I и'1*'1*ко значение на това посе
щение /! . . .

ОГЬ ДОБИ1ЧСКПЛ ( Л1ДКБ МГШТЛВЪ
ОБП 11.1 КИМ II
Д. .V 450 1 ->90 г.
.V 31 I
Съобразно иепт.лннте 1НИН ЛИСТИ .V 791 И.ЦЛдени оти II Добришки Мировий Садия на* Феврдарии 1499
ви полза на Алек.ан.фЪ К. \а
везовь. с. Пчеларево, и,н„.шь Стойно Христови
отъ с. Пчеларево. за 1о4 лева и гр.. обянанамъ
че оти 15 Септемв. до И. Иктомв. т г. часа до
5 следи обели и после нравоиад.гавание 5"о „а
следующия денъ нъ канцеларията си вь гр. Добричи иде продавачи елфдтющит!. .глд.жникови недвижими имоти находаши' № въ земдищего на с.
Цселарево. именно: 1) нива „Уздарски пати“ 32
Д*'кара съ граници: Димо Петкови. Ат. Колеви и
Хр. Иванчеви, оценена 61 л. 21111:11.1 „Ку ванлжкъ“
24 декара съ граници: Каичо Иванови. Д. Стоя
нови и пати, оценена 48 лева.
Наддаванието ще почне огъ оцЬпката. Же-

Д. .V 390 19'
.V 34112
Съобразно непълните!ний лисТ1 .V 26*
даденъ отт. II Добришки Миропии Садия на
Марти 1901 гид. нъ полза на Ьасилъ I'. Са:
жиенъ огь с. Семетъ. нротивъ Гачо Цветкови
с. Бояна. :«1 256 лева :м. обявявани, че оти
|>итем. до 16 Октом. т. г. часа до 5 сл!» гь о> '
и пее.; е правонадданание 5 0 е и а слЗиувпция
въ и. ицеларията си въ гр. Добричъ ще п|
лами (.гЬдующия дльжниковт. недвижими и>'
находище се въ землището на с. Ги лна. им* г
нива . Курп. Де|н'“ 36 декара, съ Iравини: Г *
или Ахмедови. II. Георгевъ. Чеирп Ко.джа ,\ »
долу, оценена ьо лева.
Паддаватнт" ще почне отъ оценката, л
лаюците могать да се евявагь вь нзниел» | *.т
ви присаптвените дни и часове за наддавам
гр. Добричъ |о Септемв. 1901 г.
I Садеб. Нриставъ. Пиневъ
1 — 19 1
1. V |ч7 Ги
.V 316 1

Съобразно испъ.динтелиий листи .V 2»»71
даден и отъ I Добришки Ми ровий I адия ш
Май 1901 г., въ полза иа Ияги.гь Георгиеит.
е. Семеть, нроднвь Стсраии Минчсвъ огн с.
на. .щ 162 леш» н др., <мбниявамт», че оти 15 I •
темп. до 16 Октомврий т. г. часа до 5 с.ге.дъ оС '
н нос.г!, правонадданание 5 *' „ на сл!, дующия
вт. канцеларията си въ гр. Добричъ ще прода!
с.ге.ду»*щия длъжииковъ не движими имоти и а
дянгь се въ землището на е. Бояна, именн*
Кдна к|гьчма сн дюгопь при дъ-джина
27 м
широчина з*1о м**тра. височина . 60 м.. шк'т
ни огь п.деть и измазани сь ка.п., а покрит,
приети ви общи твори оти 9**0 кв. метра,
Мм
цена 40 .д. •*» една ката при дължина
, ...
а‘‘т1'=‘ » "«сочина .'.9 метра,
,гП> |,л,>т' ! и-,иа,:1,,а гь калъ а
1Ъ ,|1,ь'г|;' "I1" гж'Г^* иро.транств.. отъ 400 Л
метра, оценена 20 лева.
Па.иав.лшето ще .ючне оти оцФнката.
,а|"»»'гЬ м"'хп- 1а «' еш,вагь "ъ каШ1ела',;
,,г
■<енит1. дни и часове :« на.иавани
Т
.'п г'
..
1 ........... "ри^авъ: Ини . I
1 — 14—1

Ошшнорникъ: В. КоМВЪ.
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