Година

II

Барна,

3

Авгус1Ъ

год.

1902

Брой

31.
-RТRi

z

В. nCBo6oAeHb Гражданинъ" ще И:J:шза веднажъ въ седмица-Четвъртъиъ.

Ц'1пата му за въ България: 5 лева па годината, 3 леuа за шесть мъсеца, а за въ странство

-

8 лева на година и 4 л. за шесТl мЪсеца. ОGЛl!леlll1Jпа: па 1 стр. 10 ст. па дума, 1Ii\ 2 и 3 стр. 110 6 ст; приставскитf, оGЛlJлеНlIЛ се ПРИ'3матъ lIр'вдплатепи и по 2 СТ.
Единъ брой 10 СТ.
на Д)ма за 4 сТр. Всичко, що се отнасн до в'1;СТШlКа, испраща се шшраuо до адмипистраЦИЛ'l'а му въ гр. Варна
Единъ броИ 10 СТ.

ВЪЗВАНИЕ КЪМЪ ВАРНЕНСКИТt ИЗБИРАТЕЛИ!
Отъ една ПеД'Н.ПI lIасаlНЪ II'IШОЛlЮ души граж
дани, въодушевени О'l'Ъ доброто j-Itелuние Аа се под
бсра'l'Ъ Rандида'ги за прт,дс'гоящи'г'h ОI{рЖЖНИ и 06ll~ИПСКИ изБОРIl~ додоха до споразумi;ние да канди
датира'гъ .71llца за 'ГИН учреждеНLlЯ съ ИЗll'ВС'l'НО об
щеС'l'венно

положение,

ута.iЮ~I~ени

и

опитни,

ВаН:1'О се вилща,

i

високо отъ ВС'Бка друга ЛИС'l'а и каквато и да била

i' партийна ltоибинацил, за'l'ова Еанимъ всички Вар

ненсни избиратели да дада'гъ бюле'l'ИНИ'l'i; си Y'l'P'B
за 'eH~ъ.
Пена никой се не с:мущава о'гъ Л'Ь~'1tИ'l"В, изма
iШIТ'В и КЛЮRарС'l'ва'га на наШИТ'll ПрО'ГИВIIИЦИ, лие

RОИТО

TU:l'a

да бжда'l'Ъ даJIО'IЪ О'l'Ъ вс'ннакви партизаНСRИ гоне
ния и лични разправии. Па J3С'БRИГО О'L'Ъ присж'г

града и окржга~ Юiм'враха за добр'в, че града Варна
'грi;бва да се пр'hдс'гаШIява за сега въ Окржжнил НИ Оъ
В'БТЪ въ 'l'aItЪВЪ

.
,
народности,
му

Т.

е.

КШl'О

се

със'ганъ,
вачетя'гъ

:какъвто

е

и населението

и l\lеl-l1пенствarга

-

чужди

КОИТО еднакво НОСЯ'l'Ъ тегоби'г'в на бъл-

l'арСIiИ гра~~дани, а еж бивали о'гблъснати по парти
зански

съобраЖ;;'lНИJI,

както

и

сега

сж о'гБJl'ьснати

о'гъ .1Jиста'га на съединени'гi; I~аране.тrис'l'И, Народняци
и СтамБОЛИС'1'И. Състави се единъ градски изби
рателенъ Еоми'ге'1'Ъ, на КОЙ'l'О се възложи опр'вд'вля
ние'fО кандидати за оКрЖЖНИ и общински съвi;тници.
Rоми'геТЪ'l'Ъ, С'Ы:НIaваИRИ ИС'ГИНСКО'1'О по,тIOжение на
ОКрЖJ:ItНИ'f'В и запле'l'ени'Г'в оБIЦННСltИ работи и pn~
КОВОДИМЪ О'l'Ъ ИСRренното j-Itелание на благоранум пи'ев и

разбрани граsr-щани,

със'гани листа'l1а

рЖЛНIИЛ съв'в'гъ, каК'l'О с.1J'Бдва:

fеорги Пасаревъ

Костадинъ' БОШltОВЪ
Димо Стояновъ
Савва КИ'l'ринопуло

iItаltъ Мавиянъ
АХ~lедъ ХадърчаЛl1i

за оК

RОИ'fО

неможе

въ

НИRое

О'ГНОПlение

Отъ избирателния

да

С'l'ОИ

иомитетъ.
_

Положението въ Маиедония,

'l'изани, l~ОИ'ГО сл" 'l'ЪРГУВШIИ съ уб-ВждеНИJI'l'а илич
пп'гъ права на граЖ;Ц1НИ'1"В. Пие тр'вбва да ИС'l'ЪК

Исхождайки о'гъ 'ГИЯ съображенил~ груп па незаИН'L'е·
ресовани въ партийнит'в борби граlItдани, които
много добр'В познава'l''!> отъ ВС'ВRИГО ИIГl'ореСИ'fт, на

на

по-гор'в О'ГЪ тан, колто пие прi;пор.жчваl\lе.

С'J'вующи'I"Н въ чаС'l'НИТ'Б събранил, ПОС.1гllДПЛ7'а дума
•
б'lшю: "с'гига паР'ГИ3aIIС'l'вувания, пие си познаваме
добр'll хората! Да.тlечъ отъ насъ всички ония пар

ШIМЪ хора, кои'го, И3ВЪC'l'НИ въ своята срiща и по
Jюшение, 1\lOl'Ж'ГЪ да бffiДЖТЪ полезни за Окржга и
Община'га. Буйнитrh~ неразбрани'Г'в и 3.'10бн И парти
вани '1'р'вбна да О'fС'l'ранимъ отъ 'fИЯ учре~Itдения, за
llLO'1'O се убi;дихме, че '1"В гледатъ да се промъкна'гъ
въ т'вхъ за лични облаги и нативи, а сл;,lцевр'н
менно И да мстятъ на по.ТIИтичеr.RИТ]; си противници".

тил кандида'ГlJ С'ГОn'l"Ь много

вы.

,!

КОЯТО отдавна

нече пр1Jетана

ща внимание

на дtйствиТелпосТъТа

да обръ

....

::vIЪРТВИТ'В и убитит'в 0'1'1> скръ6ъ живи
Н1>кои руски в'IJстници наПОСJl1Jдъкъ
нубликуватъ

интересни

Македония.
r.

За

С. llетерБУрСRИ

щето,
боти

В1Jдомости"

което най- добр'в

ското

подожение

се

и

истин
ра

за

по ц'вла ка

унищожение

и мислнще

и оргин

не

разрtзани

си

д'вца,

само

население;

на челов'l;козв'връ,
душата

съ

който ус

.1р'1лището

опозорени

и отмъщението на лудия,
за какво отмъщава,

си, невъзможенъ
отъ

то

за

на

то е

на

и оса.;а

И.1И убити жени и д'ввици,

хътъ

то е

който пе знае

е редъ

ОТ'Ь ужа

описание

землетресение,

въ

(стра

сравнепие

съ това е нищо), а главното, най-ужас
ното

е д1Jто вси чкит'В тамъ

сксплоатиратъ

ужаси се

отъ хората,

вс'вкой ва

себе и за своигв наЙ·близки
»Гъркът'J) И сърбинътъ,

-

отъ агитатори,

ц'вли"

бързат'Ь

•••.

плащани

-

да се ро

ватъ инъ развалинит'в на довчера цв1>
тущит1J

cC.la

горе.IИТ'!;
бра'lИJ:l

и да търсятъ

'1 рупове

и бащи

па триа РШИlIта"
въ

МIIТРОПОJIИТЪ;

измеаtДу ив

изба вавшит1J се лица,

па ИЗl'ор1Jлитъ

ЮIЪ пр1>д.1агатъ
махзари

на тия

засъхнали

i

за да

да нр1JМИl1атъ

"ПОД',

да

полза

се

ПОДllисватъ на

на

патриаршеския

ла1ИIIСIШЛ

патеръ

съ

дирения;

сълзи

сж

правдата

и

ми;юстъта

изгубена,

както

"Въ Дв1Jт'в страни
Струма и Вардаръ
востьта
на

населението

ностъ,
нали

ОтЪ

и нейнит'h

С.Jaвлвска

ОТЪ ужасъ погледи,

устремяватъ

очит1J

тихия, СUОКОЙНО
веръ,

покровителстлото

на

вселенския

опас

изтребление

носители,

народ

съ заСТIt

умиратъ,

си

на

като

далечния,

ведичеС1'веННltЯ

-

а македонскит'h

села

C'h-

горятъ .•.

l'ОрЯТЪ около Битоля, около ОЬресъ, а
около Охридското и ОСТрОВСRит'l> езера,
селата

горя тъ

вече

и

отъ

кървавото междуособие.

ОГЪНJ:I

Този

И отъ

пожаръ

е навс1Jкжд'в: и въ Разлогъ, и въ Кру
шево, въ Кичево, l'Р'hщница, Белиеj
Крана, Балница, Ра.китница, Островци,
Проби.щи, Нерово, Лактина, ВЬрбени,
Вълмени, О'ЦО.1ени, Б'В.шца, УрБИНО,
ЛаКОl'ере, Боъенци, Бранище, Бел ме чъ,
Велесъ, Лабушпица и т. н. На този
пожаръ,

никакви

компромиси
ставятъ

дипломатически

не ще по

граница.

"Азъ

КИТ'ТI:

пови

въ ЦарИl'Радъ

никакъ

Rpae-

не сгжставамъ

1'Р'Ббва да е тукъ чеЛОВ'hLtЪ,

да разбере,

какви б1>,1I.И очакватъ

повет'в на ра::НtжсаНИТ'Б славлнски infideli

IIUДЪ

на ДОЛИНИТ'h на

за окончателното

наковалната

ГР'ВШniта. езуитска

е тъП за·

"ключа отъ

се надв'Ь('ва

население,

IIOДЪ

македон

въ поемата ва Не

чукътъ

и тук'Ь,

смю

красова?

нещастно

-

за

цит'];? Или тя, тази нравда,
хu'ьрJlеIJа,

притворпа набожность благославя тру

молитна уб'Вж.дава ЖИВИ'l:'В.да се 1'УРЯТЪ

1".Бх

говоратъ

за пр'вживелитъ страдапия и ЩНШ. Д'Ь

сега въ ~IакеДОНИJl.

р'Ьзнн,

и умишленъ ред'" отъ убийства

система

тени

рисува

думи, за да се опише това,
върши

богатото

лажда

СЛ'БДУЮ

на ·мак~донсItит1>

Тамъ не е само
сапница

01''1

нит'Ь

счастьл женскаго"

:
"H1JMa

което

дописки

извличаме отъ в.

cela

не отговарятъ

и

поставено

-

за

това

между

между

CBO!l

патриотизмъ и дъл гъ,

пр1Jдъ СВоята па

родность

01''1

и

прОИЗВU.1!\

наСИJ1Инта на

турски'Г']; и чуждит1J интриги".

паПfl. ТУРСItИJf МIOтесарифИ'нъ и Не'го
lJит1J зап1'ИИИ тършуватъ изъ трупната

Слава БоI'У, каза се истината и
отъ рускит1J В'l>СТllIЩИ. Нъ I,акъ да си

НОПJI ОРЖЖffята на I'ЛУРИТ'l; и запрете

обнснимъ постжпкит1J на руск. дипло

НИ1"!J IШИ!'И, .f\ нъ Пазвата аа :УМР'ВЛ/1т1J

мати въ Македс>нил

-

МОто

компромеТИРУЮll\И

зеко!) ни ~iJраuдаIIИЯ

же&и,

зира

'Ja

писМа

..•• търсятъ

ПОf'убтrhЙ~'О на

д1ща и бащи, за да може ве
въ Цариградъ да ги пр1JДС1'ави

на ДИПJlоматиl'Ъ на ХрnСl'ИJIнска Европа.

спрнмо

нетърпи

тегло на българщината?

интереси!

•.

Пусти

СВОБОДЕНЪ ГРАЖДАНИ НЪ

Crp. 2
нитt бо.тВ:>ти, като

,1 И раета" и "Бtеъ" въ По

ще

повена околия.

вър:lуватъ

НIIИ

пе

между

работенъ ДОUIIТЪ!tЪ,

единъ день да

---

))ItpaCTa", " 0'1; СЪ "

само

но

домаш

ще

дойде

пинта, КОИТО ""дава 1'укашпаТfi търгов-

Ние 311аемъ оправданиеТD lIа ,lt.
ска камара, съ които ЛВJlва за СЪСТО- lIaB.101Ja - "уйдур'!>, УЙДУРЪ да ('.ьоЙле",
'което ще си

['о

каже

ва

Сt'лското стопанство. Такива БЛ'Бскави било

д'БЙствите.'IНО.

рt'зултати сж достигна.IИ и по ДРУ['ИТ'Б билъ

ИСllратенъ отъ тан

отрасли на

:ш 06разсцъ

паю.рно ще

,ВЪ

сжщи села върдува

и

ше

:lИчностьта

311.

зеМ.1сдБлчесltи

въ

,раблаль

ХР о н

11 It

А.

jДlI тил обн- I щастна Поновска OIto:IИll за пр''f;кра- густъ,

се 01'празднува

възшествието

па

Ав

Н. Ц. Висо

Окр. Поповска околия не липсваха тия

врtда на народното

ра.д'!> и молеБРПЪ,

СВ'БдеПИlI

и за поминъка на

овцитt

и

кучстата.

Въ

изстеКЛ<1-

та седмици тан "краста« И 1'011 "б'ВСЪ"
пакъ личаха за сжщитt

седа;

В'БНЪ това I1рибавено е още

но

населението,

плаща инсговата зашата,

та на ветерипарнил

което

и заплата

л'Бкарь.

н1Jщо,

moJ('l;

С. Дере". Значи бtсътъ 0'1''1

На

IIр'tдъ казармата имаше па
отслужепъ отъ Не

1'0r1О Високо l1Р'БосвящеllСТНО Варно
Гlр'llс.тавски Митрополитъ Симеонъ, при

W.

на

мно['о

певарии бдаl'одари

3еМJlед tлчеека Дания.

че

TOHlI,

С!lИртu ~

.

Контра

ОТllOситс.lНО

заJlВЛfllиеl'О

правителството

е оставено без'Ь

'Щ

за

'l'0,:!И

Чу чар

чиновника

отъ

ВЪ П рова дин

КОllстатиралъ

прави

спиртъ

iIослtдствие,

дировавъ

е

l!al!.'la.

C.T!>J,OBtJ.Te.lllo JI 1\-

акциза

това.

съмнение,

е билъ

и

не

тъи като

съ

Едно

коман

актъ е

н'вщо

че l>алабановъ

се

Т\ато

силнитt на деня ще се паы'./;ри

0'1''1

способъ

за ПОТУ.IВание на тан кражба.

народъ.

Комитетътъ

-

dобu-

ОТ'Ь

пJ;ыа

1'0

и Петрова съ което сж съо6щи.1II

на братството

на

издържане безплаТlIитt ученически тра

а

"бtьсо по еариа рощmо

парадътъ

стечени!:,;

ос·

имено':
60

кова

2

чество, съ подобающето тържество.

за

на Т1:Ш фа6rl1ка за че

че е остаllа:JO
на

Вчера

вленил па камарата ОЩl отъ м. Фе»- тявание на тил отвратителни бо,l'ВСТИ
ру ари и ВЪ ни едно обявление ;ш Шум. I и, СЪ този си хаЙ.1Jfзлыtъ, тои нанася

посл'1Jднето же оБJ:!влсние за

фабрика на

Г. но и до сщ'а СВИД'БТt>ЛСТlIO отъ I\ОН

Тро.1ьора
ствува

и Д'llТО не се взематъ м'.Ьрrщ въ тая пе-

стопанство, а че

Такъвъ спиртъ е

6андиранъ от 1, фаБРl1ltaта,

Шt ,Ж. Па в-

CtJMO

31

името на Бр. ДживаllИ еДIIНЪ rО;лъ
ВШ'ОН'Ь още пр'вз'!> меСt>цъ Ннуарий 1'.

тено даждие

"yt/emama .1011'1) че той е единствеПllата причина,

(
1l0no,Iu
1'расmа по овцит:В. AlI',
а имеппо

едни

lIа ДРУl'итt

УСfIокоеuие

е ва 'ь.l'ь:iЪ.п.

че Въ Ilоповската ок. ..

ВЪ

страни.

6" ..
CЪB'BCTЬ'I'a,' 110 H'J;Ka зпае той, а че и
въ 0611влепилта ва Шу:ме-н. О"l)ЖЖUС lIuдоflрt пему (заЩ(IТО това не сс пиr,

марата, той

ИltOlJОМUЧССКИН животъ

такъвъ Данни, затова ТЯ, наистина, е cTaHa:la
еота заб'J;:I'llЖИ1'~.ша страна, достойна

IIоб'БСlltе 01"Ь

Ако е ИАШ.JО П'БICОЙ да чете u6ЛВJе- б'Ьсъ и н''f;кой управитедь ...

ниието на посЪвит'1. въ района па ка-

Брой

ЯВНА ВЛАГОДАРНОСТЬ.

на сл'вдпит'в лица,

КОИТО подариха на бр:и ството,

110 слу·

чай имеНИlI си день: Илин ЧанаЛОI!'Ь
Подписаната - Е 1исавета I\олони
1 ЛВ., Илин ХрИСТОВЪ 5 лв" Д-ръ - съпруга па покойний Михаилъ Ко
едрил рогатъ доБИТЪRЪ. На туй ОТГОр'В
--:1·-и "Мl\нгафа по кобилитt нъ село
Въ НИItoН друга държава частната ИЛИ11 Ба.нановъ 3 лв., Илия Добревъ JlOl1И, бивши Вilрненски Км С '1' 1 , изказ
вамъ сърдечната си благодарпость па
Омуръ-беЙ. (Добръ е Господъ, да чуемъ ипициатива по ВСИЧИТ'В отрасли па ИlЮ 3 лева.
-- Дllесъ се раiJпесе из'Ь града I всички Г. 1'. ПочитаеМИТ'Б ВарвеllСltи
утрt,че и населенnето се е зарМИJlО I номическия строй не намира такъва
01'Ъ 6tсъ. Б. Р.)
подкрtпа 01''1 властит1J, каквато - въ едно възвание на ]\араве:ШСТИ'l"В, въ I граждани, за гдtто, въ УВ'БКОВ'Б'lеuие
ку чет а '1' а

Виждате

се

ли

е

г-да

нищожно облвление,
учаваме,

IIр'Бнесълъ

а който

отъ

въ

едно

ужъ

ние какво се на-

има

интересъ

отъ

едрил или древнил добитъкъ, т. е. кой-

'1'0

върти търговия

съ тая жива стока,

ДаНИlI. Наистина, ДаllИlI е много оне
правда на отъ приро~ата, но пак'Ь
селението

упорито

дитt и стихиитt,
тази ожесточена

се

бори съ

на

несго

и СМ'Бла борба,

под

КОlIТО доста хубаво ни мие очитt въ
отношение на износната пи търговия,

КР'Бпена и OT'L власти'l"'f;,
гантски крачи напрtдъ и

такъвъ ЧОВ:ВFЪ, казвам'Ь, прави му доста

разширява

силно вцечатлtние такова извtстие. Азъ
мислн че министерстното, на което се

извод ство.
Властьта полага най ,го.1tми грижи,

рапортира седмично за СЪСТОJlвието на

за да научи землед1lЛЦПТ'Б

посtвитt

обработватъ зеМJIта, сеJIско,стопапскит:В

и ДРУГИТ'Б земледtл.

както и за
добитъкъ,

състоянието

култури,

на

раБОТНИlI

въобще за всичко,

което съ-

и почвенит'в

-

ги
неуморно

'1'11

земледtлч('ско

продукти

да оеновават'Ь

про

модерно да

дружества

и Съюзи.

шата по-едра търговин,

отношеш,е. 3еМ.1ед'Блието е пр'ввърпато

-

памлтьта на неJабравимий ми съпругъ

т1Jхенъ съграЖД,апинъ Михаилъ Ко.юни,

по

по

му В'Ь3дигш\ха

мрнморепъ пам:Втникъ,

Сме

надъ гроба му

до Събор пата Черква.

нр'вдетолщитt

интереси;

избор}',

чисто

Въ НО.южение

да УВ'БРИМЪ ВарнеНСКИТ'Б граждани, че Изказвамъ
това съглашение се Д:'ъжи на инициа-

СЖЩО б.тагодарностиа

си

къмъ всички 1I0чататели на покойника,

тината на пtКОJIКО граждани, бсзъ пар-

които въ знакъ на почитание паМН1'Ь

тийни пазарлжци, както това сж могле

та му, IIрисж'гствуваха на

да

панахидата,

направятъ

нашит'в

противници

и

ОТС:lужеllR

21

того,

на

по ипициатива

1'0 само за окржжнит'в съвk~'ници, по- .та на Вараенското L\MeTCTBo за OCBtнеже

не могжтъ

дtJIJIТЪ

градския

помежду

да ра:!-

CIJ

интересъ.

На ВС'Бка

ТJIвапие

вишеказаний

над!'робенъ

па

млтвикъ.

случай, ако Т'Б се МИС.JЯТЪ за прави
Сърдечно БЛal'одаря ва г-на Кмета
въ
това
си
твърдение
оставаме
ни
на
града Варна, на членовеТ'Б на
И

тр'Мва да признаемъ, че Дапил е на
праВИ.1а пора:!ителни успtхи въ това

казвамъ

че било

и ''и насърдчава

С'l'аВJIлва пашин домашен'Ь ПОМИН'ЬКЪ,
стопапство, респективни нужди за па-

-

което четемъ,

благодарение на м'l>стни

и,

своето

позорно сдру-

жаванието на дибера.зи съ прогресисти

1"вхъ да калифициратъ' станалото СЪ- Варгенский l'радский СЪВ'БТЪ
г;rаmепие меацу .1иберали, народнвци,
к'tраве.1ИСТИ

и стамбо:1ИСТИ

въ стол и-

цата, за задружно дtЙСТRие по прtд-

и на

опил Варненски граждани, които взеха
инициативата

и испълниха

за съзидание на паМ'Бтника;

р'вшението

сжщо та

ТР'!>ба да обърне най гол''f;мо ВНЮlавие

вече Ни индустрил и селсrю-стопапски

върху това лвлепие въ Шумеп. Окрж-

т'!;

стоящит'!> избори. Впрочемъ съглашението на тукашнитt каравеЛИСТ:I, нажие имен по ото иrь1iОЛl'О мrьсе1Щ
иасчитатъ за сурови произведенин, които
ще трае день
само аа ис може да се nplbllpamu и отпоелt се ПР'Бработватъ въ продукти родннци И стамболис'Ги

ка и на 1'- па Варненский Окр. у пра·
витель Петъръ Станчевъ, които положи
В'lшецъ отъ живи цвtтн надъ гроба

уиищожи болtъсmьmа 1'расmа у 06ЦИmrь и бrьса по 1,учетата!

съ по-висока ц'Ьна. Старото се.1СIЮ
стованство е изм'виено и е създадено

тието

Ние

твърд'!;

много

отдаваме

таа

продукти,

ново

модерно,

-

иричина на ШУМtНСКИЛ Окр. У прави-

д''f;лцит'в

гель, който

сега

не е каджрен'Ь

рtщитедни мtрки

за

да

вземе

особено

и

l200

зърнени'!'t,

се

което обогати немле

страната.

Въ Данил има

кооперативни

мл'вкарски

ПР'Бкратнваиие стопанства. Им(\, кооперативни съюзи,

такъвъ бичь, какъвто е ,,1'растата" и

които събиратъ яйца и правятъ износъ.

"бtЬсоm'О", та е дошла работата до тамъ,

н,.вколко села

щото бtсътъ да се

:r.ружсства, една производителска СИ.'Ia,

простре и по

ед-

рия рогатъ добитъкъ. Окржжния упра-

безъ

никаква

избори,

конкуренция, и

члепъ

добъръ пазаръ на своитt прод,}'rtти.

дружеството намира

пай

което

пакъ

ще ПОДНQ-

дв'!; години

въ

СЪВ''f;1'ъ. Нещастници!
Не се срамува'l'Ъ 01''1 дълата си, а
иматъ

лице

да

високо

'lсрнлтъ

С'I'ОJiТЪ

лица,

въ

ВС'Бко

Научихме се, че каlfдидата на

понеже не била прtдставена отъ тур

битъка на даноплатцитt? Не може.ш

зем.'Iед'!>лцитt въ дрр.tества и съюзи,
ДаНИlI е напраВИ,1а Itра.'IИ марковски
крачки въ пжтл на напр'Вдъка. Тукъ
ще дадемъ нtколко общи цифри по
износа па селск) стопански'I"В продукти:
въ 1890 година ДаНИlI е изнесла нйца
задъ граница за 8 милиона крони, а

равелистит''f; съ цt,1Ь да иматъ и Г.1а-

въ

1900

година ИВНОСЪ'I'Ъ n;остиГ/:l,

може да се

крони, а въ

развива

домашнил

поми-

пъкъ, образцовото стопанство; до тогава, казваме, ще харчимъ пари за

Въ
за

18\)0
и лой

въ гр. jЗарна.

ОВЛВЛЕНItIЕ
X~

1325.

- ВЪ листата па съединената
Ма 5 АВL'УСТЪ т. ГОД. до 4 часа
онозицил фигурира Мано.1Ъ Х. Лефте- сл'вдъ об''f;дъ въ помtщеШlето на Дру
ровъ,

като прtдстанитель на Гръцката

lIароднос"'ь.

Ние

сме

упълномощени

I жествот()

ще се продаватъ

на

пуБJ!И

ченъ търгъ заложени'l"!> СР'hщо заемъ:

Jlикъ сънkгници, е Савва ltИТРИНОIlУДО 19009, 19010,1\)011,19012,19019
JtOито фll!'урира въ нашата листа, а и 19014 съ по 27 купони.

милиоuа.

Манолъ Х. Лефтеровъ H''f;Ma нищо общо
съ гръцката община нъ дадснин случай.
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Акционерно ДB~ "ДРУЖВА"

()тъ ефОРИllта да обнвимъ, че кандида- Осеjl/Ь облuzации ото Софuйскаmа~раа
20 тъ'l'ъ на Г'ЬРЦИТ'В за окржженъ еъвът- ска оБЩИ1lа подъ .N~ .N~ 9038, 190U8,

година сж били
за 23 МИ.1иоuа

год. за

.' Вългарско

совет'в на телллцит'Б. IIозоръ!

год. е било изнесено месо
МИ,1., а ВЪ 1900 год. за 13 м.

1900

на

на Варненскит'Б граж

крю hеювъ си оттеглюва кандидатурата
ското население, а натрапена отъ Ка

МИЮIOна. Въ
изнесени мась

на откри
Itоропз,

Елисавета м. Колони.

съедиuената ОНОЗIЩИЛ Хасанъ Беи Шю

Благодарение на новит'в методи въ

ку-

като

едно

се.1СКОТО стопанство и групировката на

четата и добитъка.
Разбира се, у насъ, дотогава пе ще

деньтъ

Варна, 26 Юлий, 1902 год.

които

отношение.

--

въ

ва наМЯТRика,

дани.

проживяха

град.·общинскил

6

Л'Бе човtшка кръвь, а такава на

покойника,

съ каквито

мtсеци насамъ какъ се унищожана до·

да улови за ухото тол ветерннаренъ
лtltарь и да му ПОКаже, какви му сж
ДЛЪЖПОСТИ1"Б, особено ВЪ такива с,зучаи? Срамота е наистина 6 мtсеца
Bp''f;Me да пе може да се прtкратятъ
2 бол'всти, Д'БТО не трtбва поне да се

на

хубавото Д'БЛО

вс'hки

витель има върховнин надзоръ по всичко

З'. е. до свършвание на

слtдъ

ВН1'ъ взаимнит'ь си кавги и разправии,

образува'l'Ъ едно много

въ окржжието си; толкосъ .'Ш тол увравитель е с.з'lшъ, та не вижда, че отъ

отъ

напр.

и до пладнt,

1896

отъ днесъ обн -

35 лева златни.

За право участие въ търга се избикове, кочове и др. т. И пакъ HtMa Въ послtдпото петол'втие износ'h1'Ъ на внва te гр. Одеса за чисть отъ чvма исrша залогъ 100/0 отъ дtЙС'I'Rите.ша
да видиме добра порода добитъкъ, "ой· краве масло се е възкачилъ отъ 93 и карантинитt М'БРКИ се вдигатъ' за та стойность на оБJlигациит''f;.
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Първоначална Ц'Бна за една об.ТИ-

гацин е

'Го да възнаграждава ТРУДЪТЪ па се-

мил. на 120. Общилтъ износъ въ 1900

папр'Едъ. Всички

ленина;

год. па ССЛСltо-стонаНСКИТ'Б обработенn

Одеса идлщи паправо за Быгарил да

продукти

се

-

до

когато

управите.1ИТ'h

ВРОД'Б Ж. Павловъ, се занимаватъ са-

е

достигпалъ

до

232

мил.

донущатъ

произхождениа

отъ

С.'I'Бдъ медицинско пр'в-

а ц'впата на всички събрапи Г.'Iеждание.
тизани, и то ТaItива, които до като из- зърневи храпи е била въ сжщата 1'0- llишат'Ь ни отъ Провадия, че
п'ве п'втелл едипъ пжть 3 нжти ще се дипа за 320 пил. крони. Въ 1890 г. ПОМ'Бстепото аптрефи.1е въ ПР'БДЪ-ПОоткажатъ отъ НО.1Итическата СИ В'Бра, е би.за всичко за 270 мил· ltРопи.
сл'tДНIIЙ брой на в. "Миръ"
01'lIОСИщомъ като ВИДJlТъ Ж. НаВ.нова падПовишениото пр'1Jзъ 1900 год. се телно спирта ИНIIRСJJНЪ 01''1 фабриката

гр, Варна, 18 Юдий 1902 год.

2-2

Orno

Дирекциата.

мо съ партизанство и вербувание пар- кроии,

налъ. Въ зам'1ша па всичко това

що

се върши отъ подобни чиновници~ Раз-

Д:1Ъжи

ИЗltлючите.ШО на

пачшIИ за

нодобреНИТ'Б на Балабанов'],

обработване па земата и е заплатило

въ Мездра

с.'I'Бдуемото

безъ да се

се даждие е

1

lечат. д. 1'ОДОРОllЪ

__

C-ie

Варна.

Отговорниltъ: Цвtтко Табаковъ.

