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Благодарноеть. ние хладнокръвието ма вютъриевшия да му доде де главата. II така мьл- 
и по гакъиь начинт правосъдието чи и .мантии юрневизтята на своето 
Г)нва неудовдетнорсно. за Да приложи мълчание, 
строгост» на икона спрямо тиа :|а ш се прекрати ве.тиажъ за
престъпници. Много иъти е* по- винаги тона зло, ний като нублицн- 
1«жда вт. никого мосмьтзз: защо по сти ще напираме на слЪдующето: 
че едняъ ззрЪсгънникъ нс оива уда- Опиийскай началникъ п съгласието 
кчнь и ирйдаденъ на влаотз.та. Но на |а‘енективниг1. окол. иачп.шицн. 
това еи осртзва гайна въ по.гърпев отъ околиита на конто ндатъ тия 
ше го ти не рабззтници. да издадатъ заповеди, що-

•*» да бъдемъ сп|н»всдлшви ги то за въ бъдните рабззтннкъ. който 
кувагели на нъирзи-а, когото днесъ ще, отива въ Добруджанскат+, села 
повдигаме тукъ. ний ще се стараемъ пра ряанитТ. документи, които н<«и 
да отбЬдЬжияь ззричззниг!. на тил ио при себе си, дн има н сл1цу кчиигД.: 
жари и колкото сме се посветили I) Лична карта еъ обозначение нме- 
върд; ' гЬхъ, ще дадеш, и своето мнЬ- го н нрУаимето, селото, нъарастота и 
ние но кой начинт, та се прД.крагн общитЬ му черти; 2) Чеовостъта н

дйееяяеобюетьта «у. оеъжданъ ли 
е и запирано ли е за никакво пр1;- 
стжпленне дт за кякно. и гдЛ е билъ 

въ ззЬла Квроиа Ла да се обработва до сега работнико. Така снабдил, сь
карта оп, общината еи да идва въ 

етрала еж почрДони чужди работни иенгу>а на околията, за да се яви на 
(•нли за която згбдз., щомъ настъпи <)кол. началнико, който да заварява 
Црозетъта. почнато да нрЬиждлтоеъ за неговата явка. та сл+.дъ това да се 
теса гки хиляди рабззтници ого разни

Която публично се .заставяме съ прн- 
сърдце да изрази ме на иенчки при
ятели, роднини, както и на всички бал- 
чишки граждани, отъ ве1,ка иарод- 
воз-ть, които беиъ разлика се притеко
ха да отдадато ,ш мс^мп иъть 
почоетмтД. съ присътетвието си на 
станалото шнрЬбално шествие на 

з 1-1 октомврии на о Гиззв- почнзшшй

; йоааясг Коининосг.
Тъй също да благодаримо и офнпи- 
алнитЬ въ града ни учреждения, а 
особенно градскот(( ии км<Т( тво - 
което почитайки заслугигЬ иа покой
ния въ каче<тв(1То му иървиб бал- 
тишкий кметъ прДзт. окупацията и 
въ знак в. на признателност г,. отиуст 
на градската музика даромъ да сви
ри 1ф1,п. шествнего до вД.чното яз 

жилище.

зова зло.
*■ ИзвЪстно е иа всички ни. че „До- 

бруд киТа“ се ечиг» първата житница

толкова крупно веизедЬлпс въ тая

ОнечаленитЬ: съпруга Изииксснц 
Комаииу. синове Никола Комиину и 
!(ангели К >мнину.

врц който и да е
(тук ни. .за и тнрятъ работа и бла зт-нодаро. Вс.тнйжъ" настанено, ла 
гьлдревие на з-воболата. която ни

наз-тани нт, селото

депозира личната еи карта въ об- 
дага основния .закззмъ, г(; ходмтъ зи-з- шинското управление. въ която з-ъв- 
ко13|и.,шо гзз вси орани. Въ това пад» в«дъ разписка до тозава, до ъо- 
чле.ю влизать: слуги, кш-ачи, жегна зато пожелае- за си отиде. Об|цината 
ри. харманджии. дузгери и др. На- ще зав|.|>з| личната карта, и лицетз> 
( ганз-ни при разннтДт гоецззлари кззч- с.ткдъ това ще отиде ори' окоЗ на- 
(зап. своята рабззт.ч. При * го.назнача чалникт,. за |з заиД.р|р/‘картата и за- 
[зазазтц зззсаодара бива оть едяси о пише. гдъ зачинава./ьъ нарочизз 1зри- 
нзвзиенъ. а оть дру гь не. или гзз готвено |к-П!стт,сЯа е задължително, 
нагрубява, или гзз изпъжда, или иокъ 
а у Н Тава пЪлзСщ .заялата. II ето ги 

на нашия зем.гедДлецъ крьттцитЬ. з-е поражда 4106а вд ио-е.табий. ко- 
•-дамата. сКНОТО и цр озт. разни зло- 
и»м; които, и* \1пи.1«м л«.|и‘ми<‘ пийна 
вдззба хомо нещастния земзед1иецъ. 
не се сиирвгь нр1;дъ нищо. На |1.х з, 
не идва иа

Няколко дра за пествгЬ пожаря 
лс селата вг пятл нрав. /

/
Въ ноелъ.иш-гС три .одими ио н» 

шия зраи из1жаритк в.м-чагз. ГолДми 
(«имьра. .’{аб1лЬзанв1 е, щомт. наб.зи 
жи з-сенъта. №>чватъ та се налято щомъ з-е яви ао гтенгуз.-з куц. община

та, та зч- оъзвбщява зи приз-гитниего 
му вт. (ззздного еи м*стзз или ирк 
друлъ госизздаро на окол. началникъ 
«тъ гт*то е зръгнялъ за уенбкзи-ние 
А во з-лучнй .-е не яви та се дири 
въ зругмтЬ околии, гя»ь гдйтзз е оти- 
шелъ бз-:гь раарЪщенве. като за това 
ее наказва щорз-тъ наказателния за- 
КззНЪ.

гатзт, като не може да отмъсти Но 
начинт, ■за да заболи на гзуснодаря. 
тохожда му ни >ни гатаинигкц миз-- 
ДИ Да го гТаиади.'Ре-н-мзз н свършено 

ума. че зсмдв-д|.дсца зъ Почнато да празаIзг1, ,-нояга затача 
каква мъка е натрупало .шмзуннщето 
за добитъка си и Не 
дЬЙ въ една нощь и еъ

щ. дьйз-твмз- и з-е радназ-и с.тухъ. че 
донзииия .изз- ,еда кзмо запазили, нз> винззнника не

единз, са- 1 'ИЗ3 одкритъ. Днесъ тъй. зтрУ гой. Нсшажъ този ос 33 з-зкД, зен-з затжшшшштжш
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начинъ,. Както казахме и ио горЬ, зем- 
ледЪлеця щ-> се запазя оп. развя зло- 
дфн. По тоя случай обръщаме вни
манието на адмнявстративнигЬ власти, 
това хубаво да обмислять и му ту
рян. редъ иди съ зашжЬдъ или по 
законодателенъ редъ.

Ще с.гбдиаъ за извършеното, па 
пос.тЬ ще се повърнемъ.

дни щ-кш да ннтерпедирагь правите!- ицага ва градския ви лЪкарь, г. Д-ръ
стяото во повод* вааечатанигЬ оп в. Табаковъ. ПоканевигЬ по случа! свадба-
.Вечерна поща“, факс мишета, които аа- та б-Ьха издадени само оп Дръ Таба-
вахдап па яве, че иивнстръ Людска- конь. Нломтк честитя влака аа младо-
шш е бял съучастник* в* устроените жеяцигк 
убийства вг реясииа на покойния Ст 
Стлаболен*.

— В. „Вечерна поиш“ съобщя вя, стквнтелк. г. I]. Калинки**, който имк^ь
че нр*дя не колко дена нккплцкяк бъл- щастието да посети зем.1лде.пескаяа Ди
га реки възстивици, бидейки преследвани аожба вг Бедградъ (Сърбия) съ н1|ф>лко
отъ турпите, с* лаб-Ьгкли въ Гърция, ! депутати зеиледелци, е билъ прие** на 
гдЬто би ]е за.ювени оп властите. Един* 1-В того па аудевцня въ палата оп Н.
оп. гЬх* се казвал* Янков» Всички ! В. Сръбски кралъ Лдександръ. / 
биле арестувани. — Уволнен». Извънщатния Садеб.

Министерската крила, които се про- — Слщий листник), съобщава, че ' Пристан* при Балчишката Зрй. касса е
така 3 дена, едва на 4 тото се разреши, синътъ на ве.шкнй италиански освободи- : уволневъ по ст«5ствеаво ацраане, който
Натовари се г. Д-ръ Даеевъ отново да тель, Ричиоти Гарибалди. отказал. се ва 11 тото сдаде окончателно делата на
състави аабивета, иЬто нлкзоха всички ; отъ .аяЬрениет» да юди съ своя чета и другия садеб. пристъп.. .
до Сегашни иивистри, съ исклктчение на | се бие та свободата на Македоння. Това — Лъжливо оп/ю&вржение. Господ-
г. Н. Константинов!.. Вместо пето, е | отдава, защото тцкть да се бае за сво ! ннъ Васн.ть Петровъ Йезъ ннкааъвъ срамъ
вазначент. за иинистръ г. Д. К. Поповъ, 1 бодата на ч&сть оп единъ народъ, сво- , е ин.гкта.1* да оп
иженарнцаеивй — централния, автора , бодната половина отъ който се упраь-
на кървавитЬ писма. МинисгритЬ Раде„ъ ; лява отъ едилъ убиец* — нияистръ. Ду- Табакова. За иъстанонленне на саиатк

истинна зяявиркме, че Д-р* Табаковъ е 
— От/, същии слетник» заеиаие, каза-тъ, че дкщеря иу страда оп дифте-

концн н въ недалечно вреие ще видииъ че Н. Ц. Виспч»*ство княгиня Климен ритъ и че .Рзси.тъ Петровъ е нанравилъ
шина е подарила на коиитета за под- това, защото сх лични нряители съ Та-

— Д/влото на Ха.ио. Адвоката на , ноиагаиве на наведоискитЬ бежанци баиовъ р бенъ никаква* ърамъ излиза да
заблуждава хората.

/1ашин сьбрать. в. „Селски куриерт“, 
гшо се испълиявк предисловието съ едва

2
<

Приетг на чуден ция. Съ удоволст-^ 
вие съобщаваме, че народния ни ор-Ьд/

1

X Г 0 Н И К А

ргава писаното ни 
въ брой 28, ирот|1йъ град. лЬкаръ Д-ръ

и Тодоровь се -заменяните единъ нмЬсто мата е на ииниегрм Людска нова. 
други. Кабинна, гака закгрпенъ сг гнили

неговото сг|К»му (ясвавне.

осхдения Халю, по убийството на Ст. 10000 дева, а Н. Ц. В. Князътъ —
Стнмболова, г. Д-ръ Орошковъ е апили- 5000 лева. Добъръ примЬръ за българ 
ралъ ирисадата на Соф. окр. схдь прЬдъ | ското общество, 
апелациите, гдкто щЬл ь да открие много
работи, които компреметирвате Цанко " г --------------------- -

СТатиа хвърля валъ иротнвъ иницнаторн- 
/ гЬ на устроений на 3 того обЬдъ за 

храбрите младежи въз стан и ци Бевъ ни- 
какъвъ срамъ са излЬзли да вритнкуватъ 
далата на юра, конто много по високо 
стоятъ отъ самите редакторчета, които 
се казвате , коцкнри“, (социалисти) я

вистката партия.
— Нгькои Софийски в/ьстници съ

общиха, че роднините и приятелите на 
убития иинистръ Белчевг искали да ре
визирате далото иу. Има си хас-ь да 
излезе аьгора и на това убийство ми
нистре Людска новъ.

— Слщитгь — пишат?,, че дъще 
рита на покойния Д-ръ Втлковичь, г жа
генерал), Винарова, щЬла да зазеде дЪло ството на 6 души мля^ежи
противь мниистра Людскановь и С ие, дани, които са взе^и участие въ сраже- чате да се криете въ мрака и по цели

нията въ Македония. Тези младежи са нощи играете на хазаратни игри подъ
ьъ четат#'’ на ранения генералъ ; славните оканици, Вашите дЬла да не 

да управлявате убийци министри. Вь тоя Цончекъ. Тъкмо часа въ 12 по обедъ, мислите, че ги не знаяте хората? Но
случай, прокурора какво мисли да направи? начело музцжата бЬха доведени въ отре ний ще се аадоволимь само съ нослови-

о, гдедо бе ириготвенъ и дата: , кервана см върви, а кучета .шят&*!
— Танцова, ша вечеринка. Но и в и-

местни.
■у

— ()6гъ<Гъ въ честъ на вгрча.1ргп 
ом» Македония въстаници. На/З й то-

пь се

го, по инициативата аа 30 дуг1ии ви\ни 
граждани и съ съдействистр‘ на мЬстно- 
то Македоно-Одринското/дружество се • ./агь върху нькои, че краката амъ от
даде обедъ нъ ноненкдоето на друже- | казвала да служате. Засрамете се гос- 

паши 1-раж пода редактори, защото вий които обв-

техния идеалъ е да бивате противь всич
ко честно. Безъ никакъвъ срамъ хвър-

□о обвинението имъ въ убивание на баща 
и. Има си хасъ нещастна България биле

— Нов» поопрОьдсп>оате.п въ кама- деиото мрел 
рама. На 7 й той» народното събрание обеда. |^)дъ звука на музиката се дър-
избрало за свой нодиредседатель, на ме- жах#- речи за храбрите младежи и за циативята на комитета за постройка аа 
стото на досегашния Д. К. Поповъ, г-нъ зциръщанието имъ живи н здрави оте болг.гра на 9 й вечерьта се даде тан- 
Д-ръ Ходжова съ 103 гласа. Лойното иоле. Къмъ часа три иослЬ обедъ цовална вечеринка нь учнтището .от.

— В. , Вечерна поща* въ броя си' г се направи шествие изъ града и на ало- Паисий“, за въ полза на касата на ко-
отъ 6-й того. оповести на читателите си, щада „Темелконъ“ се изифаха неколко | митете. Възмутително беше, че много 
че когато Ннязъте заминаналъ отъ Со- хора. Но тоя случай се даде на ране- малко местни граждани посетиха вече- 
фил и билъ на гарата поздра*енъ отъ вил генера..ъ Цончеьъ следующата те- ; ринката, Макаръ и да иемаше много хо- 
новии мннистръ г. Д. К „ДТоновъ, отго- теграма: ра. но вг.е чужденците изпълпаха не-
вориль му съ думите:''Добъръ вечеръ, София, Запасному ъенералу Цончеву. стата на местните граждани, 
г-не министре, понеже Вий сте лом ми- 1ллчмшките граждани, като давать случая, отбелязваме това съ нрискърбвв 
нистръ, а не министр» ни * на Данева. скромната обедъ на върналите се раг- | като верваве, че за въ бадаще гражда- 
Аджеба, защо ли е било това сторено, ници за свободата м човешките правдиви ннг^ ни щ? съумеягъ да ирмсатствуватъ 
или яма серъска съ ония писма, които на Македония, не забравяте, че единъ отъ на такива р&авлечеиия, които сх давате 
като емигранте писа оте Русия. главните дейци зъ македонското въстание исключително за благотворителни цеди за

Плком Софийски влетници пи- | т. 1902 година сте Вий, който лежнге въ полза па града ни.
раненъ ва леглото отъ неприятелския кор- — Въ „Селски куриерз“ въ брой 3 
шумъ. Тия граждани ме натовариха съ за уволняванието на акушарката г-ца
приятната мисия въ тоя случай да Ви Попова, като съ това натяква, че била

уволнена за да се даде место на бив
шата — г-ца Давкова. Ний заявяваме, че 
акушерката е уволнена, защото тя полу
чаваше отъ общмната заплата, защото 

Председатель на Македоно одринското по целя дни стоеше въ градската амбо- 
тренвагь мирните жители въ 'Гурцая? дружество: Иършевъ. — латоркя, а при всички раждания участ-

—. Народните представители г. г. Венчаеха. На 10 того се венча ап- вуваше г-ца Данкона. Да каже нашяя
М. Такевъ и Д-ръ Генадиевъ но тия текара, г. Атанасъ Вас и ле въ, съ пленен- събрате новата акушерка оте нааначе-

Ний въ

саха, че пр^дъ видъ на несносното по
ложение въ Македония и Одринско, офи
церите македонци и одрннчани рЪшмли 
да подадате оставкятЬ сн и да отндагь

.
т поздравя съ иоскорошного оздравя вание и 

на помощь ва своите братя н сестри, доиършванме ва македонското дело. Жи- 
Чяс-юто нир в! злизало на 1000. Какво вейте, народний туржевико, и дерздйте, 
ще каже с^едъ това цивилизованата Евро- Българский народъ е съ В*съ. 
па, която спокойно гледа какъ се яз-

т
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'— Киа абоиатим». Повторно ме
лим» абонжтвт* см л трм» ■ 0ШШ1, 
да н се наплатят», защото гкетнмха 
на ае е органа на в 1x0. нартях, та да 
черия средствата сл оп аартнванн. То* 
е частен» ■ са таствн средства се на
дава, за аоето гр*!» е на лупата на 
този, който века Лева пари да чете 
вестник». »

— Пожара. Завчера на братая Ио- 
вевв в» е. Дуранлар» е бала запалена 
всичката слана а сЬно от» аенавйстнн

автр» Петков» уйчо, който страдал» от» 
гардна болйсть, по която причина ста
нал» иеданходяк» в паднал» в» отчая

нието си нрн колко ралкдвняя е при- 
сяггствувала в бале лв са сполучливи
кли са участието на град. л1карь?

— Отложени Ама. На 11 то го 
бйхме свидетели при отлаганието на по
вече от» 60 фискални дйла н то по при
чина. че попа ви Сабувджиев» накара и 
да ОЬше вь града, но не дошед» да под
вежда под» клетва свид-ЬтелитЬ. Разбира 
се, защото за таи дкк» държавата не 
плаща щедро, хакто при частвнт! дала. 
Това сащого б-Ьше се случило и това л-4- 
то, но пнб замълчахме. Хората, които 
61x3 призовани, са негодувание си отн-

л ние, Iвар.!ида се от» странния баира 
„Джяна-банра“ н нонентално издъхнала.
По тон случай, сл!да като прокурора 
разрЪши да се погрйбе, на 8 й того до- 
машнит* го прибраха и погребаха беза 
свещеника.

— Театгрг. Тукашннг! ндадехи н 
учители такмялн да пр1дставята на б-й 
ср!щу 6-й Декемвркй драната „Вино-
века* и комедията „ Бигюродника*, 8а алодей. Сега тия хорици еа оставени на 
ва по.юа на фонда за направата на те- произвола на садбата н Бога знае по 

доха при този студа и се зааапиха вто- атрални дрехи. Благопожелаваие сполуч- аой начина ще исиарата добитъка си на
ряй пать да не се инат». Обръщане вни- | диво изнгравание ролигб, за много по- пролята,
наниего на Балчишний Мировий Садил, ектители и за повече пияии актиори, |
да баде справедлив» и ва случай попа кавто б4ха в» драмата „Иванау*.
Сабувджиев» върши тия своеволни, да | 
вика II Енорийски свещеник» за винаги 
но дЬлата. Иначе ще бадем» принудени 
да отб1лЬжииг причинят* за това, кои-

— Печатаримл и редактори ва 
пасквялчето наречено .Селско курнерче," 
достойно за коцкарит* в» града на, пак»— Он.гаквание. Мвознна граждани 

се оплакват», че при Държавната бол
ница, по нЪианне достатъчни легла, би
вали прннудинн да държат» болнит* сн 
по домовет*, а особенво тия рт» т*х» 
бкднитк. При това явипата. че в» една 
стая от» един» м*сец» нясанъ лежали

си показаха рогата, но сега не като 
охлюви, но хато биволи. Жегнало ги е, 
че сне и и» пожелали много акъла ■
проявяват» злобата си кама редактора 
ни, вавкрво за това. че пр!и1сти цеча- 
таняето ва в*стника ва друга печатница, 
та го питат» кой ще го загЬсти, когато 
той бил» сн дал» оставката. Ний им»

то са не законни.
— Пакъ ла чистотата вг града. 

Градския ни лйкаръ разбрахме, че е 
много акуратен», та остава долния край 
на града заровен» с» нечистотии. От»

6 болни проститутки и за болни жени 
н-Ьмало якето. По той случай, пий за

друга страна и кметството не обръща ним» г. Балчишкнй болничен» л1карь, явяване, че вашмя редактора викоги не 
вниманието на акуратния сн л*кар», та ако наннра за вуждно, да изпрати тия е имала намерение да прави такава глу

пост», какго на т*х» иде по гайдата. 
Нашия вестника продължава да се издава 
от» редактора си и и*ма нужда от» 
хора като т*х», които обичат» на чуяцъ 
гарб» да жнв*ятг. Ами 11 като 61 ха 
чисти, защо ва 4 брой изхвърлиха себе 
ся ота вестника, та продължават» вада 
гърба на отговореика да се провижвага. 
Много сте бпле акаллии бй кора, во 
достойни само за июзевирджидъиа, за 
което ви разбраха и малвнт* д*ца. Гор- 
китЬ! Да ги оплачеш» живи. Ца седнали

продължават» хората да ходят» по тия проститутки в» Вари. държавна болница, 
нечистотии. Защо се пищят» толкова за да открие мЬста и за бкднит* с* 
пари ва пето за чернитЬ ну очи ли, или 
за туй че се евнлъ в» черупката сн, 
види се, защото е съ чиста съвйсть и не

мейства. Нам» пи е чудно, как» вашия 
акуратен» лккарь г. Табаков» ие обръ
щал» внимание па тия болни проститутки,

излиза пр*дъ знцето на гражданнт*. в ги държала в» публичния дом».
Малко съвЪсть господа, защото при едно _ Важно. В» града ни огь 10 м1- 
промкнение жесторб ще се каете. сеца насам» са установени 12 младежи,

— Отъ Вадрс.ювиспи гега трм които образуваха цивилна музика и пр*д- 
Цанковисть. 1 радския лккарь г. Д-р» полагат» за напр*д» да се установяват» 
1 абаков», прЬз» 1899 год., когато б*ше въ 1-рада ни. За сега т* свиряп в» 
без» работа хлопаше нрагнт! на голкм- ; кръчмата на Денчо Стоянов* и синове. 
цитЬ в» София с» прйпорака. че е ра- ! Прненвт» да свирят» ва театри, свадби, 
дославнетъ, благодарение па което го : юдежи, вечеринки и др., както в» града 
назначиха и» Братца за дйкаръ. Сега гьц н вт, селата 
милостьта иу се обърнал» на цанковисть.
Има си хас» Ьадчичане да се удостоят» 
с» поя» иартияанин», та за това трЬбва 
да е обичан» ог» т*х».

— За житната ни борса разпра
вят», че гамъ се въртели чудни работи 
от» страиа па чужденците, които мина
ват» тук» за поср1днмцн. Т1 биле тол
кова нахални, че с» разни лъжливи слу
хове отнемали колита на м*стнмт*. —
СГгь друга страна надзирателя н той 
толкова разбирал» огь работата сн. Же
лателно е кметството ни, за да прЬдваря 
това зло, като заповйда ва надзирателя, 
с» присардце да си гледа работата, а 
не да върши съ хатър» службата си, 
кяТо дава възможност» ва чужденците 
да се ползуват» от» слабостьта му.

Помомни сме от» посрпдника при 
мастната борса, I. Ст. Димов* да- 
оповЬстима ва клиентигЬ му, че не 
говото ходенве ва гр. Парна е била но 
частна работа, а не тава както са пу- 
стналн неговнт* клеветници. За успо
коение на клеветниците му ще кажема, 
че той вмкогн пр1з» живота си ае е 
страдала ота прнпясуемите му болести, 
а всичко остава за смйтка на авторите 
■ма. Ота настоящето да вземат» добра 
бЪлйжоа.

— Хпрмгм се оки ,Джит-баирг“.
На 7 того жмтеля из» града им Да-

да убеждават» тонковцмгЬ, че гйстниаа 
I е била на Н. Камбуровъ, който се е 

загнездил» ва кръчмата на г. Икономова 
и продава тютюна па чужда гърба,, та 
тоя господина ли ще надава вестнал? 
Много късно сте оставали вие господа 
коцкари, за да убЬдите хората. Сано 
едно нЬщо ще кажеиа на единия ре да

ни околията са доста 
умерено възнаграждение. Музиката е до
ста добра уредена и се управлява от» 
вЬщь капелмейстора. ПрЪлорачваме на 
жолающигЬ да се отнесат» до ткха, 
гдЬто ще остават» доволни.

Башна Зепешаесаа Каса ИЗВЕСТИЕОБЯВЛЕНИЕ
.V 5056

Ва гр. Балчик», ва главнвта улаца 
Балчишката зенледклческа каса обя- ! еркщу хана ва Никола Костов», откриха

нова арссвклъ за изработване и попра
вяне на разни земледЪдчесхн и водеячар-

вява ва интересующит! се, че ва 25-й 
Ноенврий т. г., ва управлението на ка
сата, ще произведе тарга са явна вон- ски (водни и огаени) машини и орадвя. 
яуренцяя, за продаваине едно нраздво Сащо приемана за поправяние на вар- 
м!сто (арса) принадлежаще на Бъ.кар- шачки (локомобили и бажози). Ва ирсе- 
ската народна Банка, бнвше на Коста- нала се наннра лкарница н струга' за 
дина Славчева, еастояще ота едянъ и разни принадлежности, 
половина дплюиъ находище се ва гр. Же.1»ющигк да се отнесат» в» арсенала, 
Балчик» махалата „Аязма“, до сасЬди: \ пр| унравитедь-майстора, Стефанз Г. 
Никола Атанасова и Бизлоти. Първа ощЬв- Кантар&жиеп, са когото мотан да 
ка е 200 лева. Залога за участие ва сключват» ус.товия са износна ц1>на ■ 
тарга е 10% върху първоначалната са напълно приемливи за нитересующигк. 
ощЬнка. гр. Балчик», 1-1 Ноенврий 1902 г.

ЖелающигЬ да купят» ийстото по-
Са почитане:

Баю Добреп (земледйлеца ва 
с. Джеферли-ючорнана).

каяка та се да се явят» това ден» ■ 
наддават».

Гр. Бадчнха, Ноемдрнй 1902 год.
_ Касиера: Д. Манушовъ. 

Контрольора: (ме се чете)
4—1
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|«тор», юг» мисли д» поиграе 200 хем ' темттъ и троилтг ОП. турчиим? Или илг бе* 20 .). и.; 16) Георги Иииоп
изети огь шсита яи училищното настоя- I ще чакал, иа нрол*п да аидлп вал- Махала бе* 4 д. ср.; 17) Христо ц*_’
ТО-1СТВО. При това явяваке, че за на- гврина, какво чудо ще направи. тракеп, Махала бе* 4 л. ср.- 18) Сто-
нр*да се отказваме да има отговаряме, | фана Стоянова, Махала бе* 5 да ср-
защото са улични хора не «елаема да I , * , 1») Петрана Ривоиа, Махала бе* 4 ли’
имане расправня. ср., 20) Ризо Янева. Махала бе* 1 ла.

-- За една от» учителкнте ори СиоршН в. , Реформи* отъ страна ср.; 21) Врати Димова. Михалг бей 
основните ни училища расправятъ не | на турциге имало до сега равевн ощмо 1б лч; ср.; 22) Василъ Комитата Мм-
желателни зя званието н работи, вършени 5000 души. Ами колко има убити и бея хали бе! 20 лв. ал.; 23) Михалг Кар-

сл!дно изчезнали. това не съобптва. Една джилоиг, Михалг бей 20 лв. и. 24)
шепа нъзтаници, вг жилите ва които Анастасг 1Состади1Юиг. Михалг бей" 6
ври кръвьта за отмащение, направиха лв. ср.; 26) Стефаег Геядовг, Михалг 

бадаще да ги върши, за- чудо надъ турцьгЬ. ТурцигЬ не см-Ьллн бей 10 
акациите граждани се вгз-^ да имагь каквато и да е среща сг въс

таниците, защото казвали, че тил глвури 
кгмг суша. вуртумг не ги хващало. Горко имг. 

ха да I Много ще приказватъ за това вгстание 
М^да ; гЬ, както расправятъ старите турциу 

които са

\
^мя вечеринката срещу 10 того. Обръ 

щаме вниманието на училищното настоя
провкри тил работи, па игелство 

забрани за'4 
щото ириса
мутяха огь поведение?^

— Времето клони 
Землед1»лцигЬ тази зима не

■». ср. ___________________

Всичко Михалг бойци: 135 л.и.

20) Митю Наневг. Сюртю кьой. 
200 л. зл.; 27) Геаю Щеревъ, Кая бей 
кьой 20 д. ял.; 28) Коста Г. Кара Му- 

участвували вь Шипка на вой- , совг, Кал бей кьой, 2 л. ср.; 281 Рачо 
Сарпъ комита! 1-Кръстевъ, Кая бей кьой 5 лв. ср.; 30)

Щдениемо на Македонската | Гена Стойкогь, Кал бей кьой 20 
^ЪзокдтЬколко дена пристиг-

носеятъ никакви храни, па даже 
вали е много касно Отг 10 дена наса
страшенъ студг имаме. Така щото ако \ нИ 
продължава да отива времето тъй, никаква 
зимница нЬма да се посее. Ва нролЬтьта емиграция. Пр 
се готвлть да шкгЬлтъ повече ячемикъ и палите въстаници, на

л. ср.;
31) Яни Стой че кг, Кал бей кьой 6 лв. 
ср.; 32) Христо Желегь, Кая бей кьой 
2 лв. ср.: 33) Саби Вглковг, Михалг 
бей 5 лв. ср.

аждапи, раз-
овесъ, гд1»то вг. нашата борса тия арти- правятъ, че въ тяхната чет& огь 150 
кули повече минав&гь и съ добра ц^па. души въстаници имало само 3 македонци, 

•г- (Ъиакватъ се. Енорийския св$- а останалите са биле българи, арменци 
щенникъ Сабунджиевъ се е оплаквалъ и др. Чудна работа, па защо живущите 
прйдъ нъкой наши граждани, че никой тукъ македонци нодъ влиянието ва Бак- » 
не посЬщавалъ черквата. На това ще му хуса. всичко вгршатъ. но като доди редъ |

да отнвагь въ Македония пигагь на паш- | 
порти. Чудни хора са тия македонците. | 

му. Ний казахме и по горе, той да си Тука геврекчета продлватъ, но не искагъ 
пази добре расото. Всека овчица за кра- да знаятъ. че нъ родните нмъ места

има въстание. Дверимете са, господа ма
кедонци. защото на готово освободената

Нсичко отъ Кая бей кьоци: 60 л.

(Следва) А всичко; 1335 я.

защото енорияшигь му толкова 
го обичагь, та не искатъ и благословията
кажем ь.

ОБЯВЛЕНИЯ.
чица, така казва народната поговорка.
Отъ както е дошелъ въ града, той е
скаралъ единъ съ другъ своите енорияши Македония вий ще имате първенството, 
за да баде на всекиго добъръ, но много а не ний българите гукъ. Не прави честь 
късно се се!илъ. Да посочи, кои отъ на единъ македонецъ да стои и чака хо- 
енорилшитЬ го ночататъ и посещава ре- рата да жертнув&гь всичко за освобож-
дозно кащнте имъ. дението па Македония. Заглушиха ни | НИС6ЧН0Т0, НЗУЧБО, ШвРЗЪ В 0&Ш6СТВ6Н0 СПСШ6

ушиге нощЬ въ кръчмите, като представ- 
ляватъ, че иматъ бой съ турцитЬ, но не 
въ бойното поле съ пущки въ рд.ка, но 
съ чашка въ рака. Потомството ще пом
ни много Добрк тия юнаци македонци, ;ш 
свободата на Македония, гдпто семепи-

Отварн се подписка
<а

ПЕТАТА ГОДИШНИНА
ни --

•ь т ъс
Урежда : Н. Д. Н о в а ч е в ъ.

Годишенъ абоядментъ 2 лв. вь прлОтиата, 
изпращан» въ гербови марки до Админигтра- 
цията на сп. „СВЪТЪ“ ул. ,Кракра“ .V 40 

въ С офия.

Нздати.: .1. Дчмшярснгъ.

По въстаякето въ Накеши
Зверствата на тор па те е.» Маке

дония. Бежанците отъ Македония за 
спасението ва .кивота см. продължавали 
да преяждаш» въ България. Погранич
ните села но Кк тендилский очрагь биле 
пълни съ старци, жени, деца и девици, 
голи. боси, гладни и пр. Ра.дадени имъ 
биле помощи отг. страна на изпратената 
за тази цЬль комисия. Очевидци разпра 
нали, че въ Македония прчина ирЬдъ 
нищо не се спиралъ. Като неможагь да 
'.яловягь комитите и ги е сграхъ да 
иматъ н1жоя среща, втурнали се по се
лата за да отмащанмлъ на старци, баби. 
жени. моми и д^ца. Старци, жени деца 
заклани, труповете оставени — ги рас- 
касвали кучета и орли. Обезчестянали на 
12 години дксмци Други по малки из
насилвани пр*дъ родителите умирали.
Обеснали а*ъ главите на д<иу и подклаж
дали отъ долу огънь. .л да ясхажатъ, где 
иматъ скрити оражач. Солените, за да 
се избавятъ, купували огъ турците пре
си и» пушки и гв нредлва.ш. Селата за
обиколени отъ нскера, ка.4го распилмналъ 
всичко, каквото намерялъ Положението 
на мирното население е било но-нече 
лошаво, огь колко то ний знаемъ едно 

4 реме. До кога тая глупава дипломация 
ще оставя нашите еднородци да са вс- 2<) л. зл.; 15) Дмиитръ Паругаевъ. Ми-

ли съ стотина бомби ракия. Позоръ.
Вь нашата околия има много за

можни ирЬселепцн отъ Одрииско. Ма.1- 
цинн огь техь се дали пожертвование 
за македонското дело, а особен но н!.- 
колко чорбаджии вь Теккето и Геикчи- 
лерь. коиго даже се присмивали на ко
мисията, конто е отишла при техь да 
иска помощи. Иамь ни стана мачно, за
що го именно 1акинато требва да риску- 
ватъ съ парични средства повече отъ 
колкото местното на1'еление. 11а ще ммъ 
кажемъ. че те колкото и да отЛегкятъ 
делегатите.
гина гь посраш ии лица ще дадатъ двойно 
и тройно огь пмкото преди. Отъ нагто- 
ящето да вземат ь ,н»бра бЬлЬжка.

ПЕЧАТНИЦА
ня

Д. ТОДОРОВ!) И с-ш
ВЪ ВАРНА.

пакъ ще клекнатъ. но то-
ПРИЕМА ДА ПЕЧАТИ:

бланки, тефтери, региггри. брошури, 
вестници, книги, евадбеня билети,

ХУБАВИ УКРАШЕНИЯ
И ДОБРИ БУКВИ

и ралнн други канцел. потребности 
СЪ НАЙ износни цьни

оть всички други иечатницн въ града.

списъкъ
На ллцята отъ града и околията, 

която са подарили пари и др. за въ 
полза на въстанието въ Македония, съ
брани чрезъ тукашното дружество:

Продължение отъ брой 28.
Нреяосъ: 940 лева. Редакторь: Д. Раоковъ.

Печ. на Д. Тодоровъ м О-ие Варва.14) Диммтръ Добревъ. Мнхалъ бей
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БАЛЧИ
НВВАВИСИМЪ СЕДМИЧЕНЪ ВИСТНИ 21ИР.Ц %. ,

ЕЛИВЪ БРОЙ 10 СТ.

За обяамимя:За Българка е:
11» I СТ|МЯ. ня дум 10 СТ. 
На IV страх. на душ Ь ст.

’ •*& пчина . . Г» дена
За 6 иЬгеда . « . Н дена ВСИЧКО

що се отнася до вестника
Прастааска обвивния:За странство е:

оа година
СЕ ВЗИРАЩА ДО Р5ДШИЯТА.

На III ■ IV стр. по 2 слот.. Ч дева 
. >3 В мксапн ... 4 .гена на духа.

_ ! по овощното дървче но гаги да < е от- отъ списанието .Лоза*, еъ съгдчсие-
ОЗЩО. канъ И НОГа се варосватъ странять и вредите отт. тЬхъ да се : то на автора й, градския пи гради- 

ОВОЩНИгЬ дървета. | мбегнатъ. като се Почисти омонената нарь, г. Ив. 1'оравов-ь. като навре-
кора на стъблото и клонете на д|гьв- йена и полезна.

! чето и слЬдъ това се намаже ст. нарь 
: (киречъ). Да нидпнъ какъ става това.

Съ изхабент. (тжпъ) ножъ се отст|>аня- 
НСТ.кой забТ,.|Т..1ва. че оть дени ватъ всички попукани стари (хартии) 

па юнь ст. развитието на живота кори но стъблото и големите клони
борбата за съществувание става оть на дръвчето. Съ чуй освенъ, че се | //опущение припит жшота ма //. 
трудна по-трудна ч човТ.къ е прину- отстраняван, мъховете ^гн лишеите Ц. Ннгонестт Княза. Запера ш 1 в-й 
денъ оть иалко нТ.пт. въ но късо

(Пише: Из. Гаражот.

ХРОНИКА

оть дръвчето. ани се отстраняван. Ноенврай Н Ц. Височество н съ него 
врТ,ме да изкарва по пече доходъ яйцата н какавидите иа яного вред- българеела ааридъ ся избегнала една 
(полза). Ала ‘за да стане кша така. ни насЪкони, конто се криить н нре- патки» катастрофа. Киязътч. безъ мглко 
изисква) ь се повече познания, грижи ли му ватъ вч. иукнатииитТ. подъ -та- щ*лъ да стане жертва на покушение 
и трудъ • Анко е и ст. отгледнанета» ри Н; кори. Требва да се внимава, цротив» жнаота яу от» страна на едно - 
на овощното дръвче: за да вьзнагра- щото при страдането на корите да младо. възпитаво в» аятнгЬ гшянаанн 
ди то ступанина си. той требва да н<“ се поредна и наранана вдалата от» възимтатеди като неш монче, на» 
ю познава, да разбира нуждите му. |жива) кора на дЪрвчето. Попадалите тр. Разград»., нмеауеио Хор. Клнчеп, 
да задоволява неговите потреби и да стари кори се сьбирятъ и изгнрять. 
отстранява пречките, които» биха го .и ддд се унищожат!. явната на пасе 
увредили. Но папралдно днест. ово
щарството завзеха единъ оО-ь най- 
важннтЬ отрасли на земледелческата 
наука и практика. Искаха, и/спомена 
за една отъ работите, които овощ
ното дръвче требва да претърпява.
Тя е халка, но сериозна важна ра
бота, Уч.й като оп. пея хного зависи 
да б*де дръвчето здраво и родовито.

И овощното дръвче, както дру 
|-ите растения и животни, ина своите 
бодести и неприятели. Жълтите ли
шеи, зеленини, мъхъ, що обгръщатъ мъха, не ще инч. позволи да се [ки
пи кората стъблото и клоните на виватъ; нена да даде нать на чер- покрай брега 
овощното дръвче, са негови непран- вейте, да се им дива гь и грнзятъ сьр- 
тели. Те поддържай, своя живота,, 
като се х[»аняп, отт сока на дървото, 
за сметка на последното А това се

която се е «аъваалъ я» княжеската гра- 
дана въ .торена Елвсявпград» и като

коките, които се намирате ио гехь. 
Взема се следъ това въ единъ съдъ 
изгасена варь, разредена сч, вода

се е отказало отъ идана са, вавхсио 
съ нодввъ едно ивсанце, 
вил», отдолу едва огледало в се е скрило 
въ гъсталака въ градацата. Ето и съ
държанието на това аисьмцс :

. В. Ц. В. I Дой док» да Вх убха, но 
кота го ввдЬдъ преда малко децата Вх, 
домила ми и ааъ се отвааахъ огъ плава 
са, хвър»мхъ оражнето въ морето н сега 
се крия в» градината.

К 10*01 1КИ-ТК-

колкото суроватка гАСТа. топи се оп 
нея ст.. кнеца (четка) ст. какнато се
варосватъ къщята (па може и ст. пар
цалче, навято о една пръчка), и »-е 
намазва нредъ (итъргаиото дтьбло и 
по дебелите, клони до некАде. Из
вестно е, че варьта има дезинфек
ционно свойство: тя ще убие оста
нка отъ корените на лишеите и

Анархист а“. 
Писанието е- намели» от» аияза, 

който иа.гкзъ.п, съ брата си на раедодш
и щонъ го ирочелъ мдва- 

ка.11 вода. Марков» в частния си сех- 
ценината на дървото; ще запазя дър |м-тарк. гдет» навърши ааарххена ц*лъ 
вото. като лошъ ироводникъ. зиме 
ОТЬ Мраза, а .тече — оп, горещините признал, в на въпроса какво ааканавае 
и Най сетне ще го защити отъ зай- очаква, Канчев» отговорилъ „очаквам»

своята смърт»“.
СзЬдъ разпита прЬдъ кана, Пан

чев» е бидъ и| Ьдадевъ в. рацед Ь на

разтреиерах». Нпинганъ отъ княза, всячко

чувствува н отркчава на овощното 
дръвче хного зле: оть туй то слабее ните да не хогагь прЬп. зимата 
и дава плод!., който но дозрев». и- да огризвачт, корята му. Есени, презч. 
таиядребевт. и спаружент. (ебабиченъ). м. Окгонврий н Ноемирий е най под 
Значи, мъхътч. и лишеять еж пара- ходящето 
зитн за овощното дървче Други иъкь 
неприятели

I

време .(а нзнч.ршвлниеп. . следоите.и. 
на тази работа • иочистванйето огь I 
мяха

Харадамба 1дамчегь. при раяинча «■» 
И лишея овощните дървчета и.» ю:ч:п,ч.1я;цо е нсаалъ да ю убие. Кан- 

варосванието. па може и на оро.г1.Т1.. 1 ченъ му -ъарммг» ,чедъ
червеи пробиватъ дър 

весината на овоншочо дръвче, вмч.к- 
вать се аь нея. нрояждачл. я и Пра- защото тогава се намирагь но кората ! анархячеекн каиш и мислехъ, че не ще 
вятъ входове“ и празноти, които, ка- яйцата и какавидите на насекомите, | «диета и« Роб?»» с*«я >уиагоаж.т> йадц, 
чо се налЬять отъ дъжда, стъблото та могап. да сс унищожатъ лесно.д \ осиляе като уния гоиш <пржавень /.пей“. 
зягнива и це.чото дървче почва да |>. I*. Но иаиш молба, настоянтата
«нев. или умира. Г+-1Н пакостници статия пс 1 'о-датнане въ вестника ни. ! танъ въ изщ,о I. гимназви. Горко вя тик ■

Съм» МН010

1

II гоня с то да бяде юа1къ надпи-
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I, **
а л ч и к ъ-«- Отр. 2. Брой .10.

— Н/ятниягти ма мажпЮчлА)I к- Донева. п котет»» ще говоратъ върху за- 
•ом а «Т..ШШТ1НЧ- в* саоатк синове но рои. заилемиа тччммша Имкоак. За- канваааата в» Турчин справя Ьългшуща. 
зв жнлостъ, т* оетамтъ вкогп дам-чъ вчера на 2 топ» пелвоанмъ Янвлп е ’ гдкп» В1*<г^пш ттрцча пита 
отъ своето гъангтавне. в обгръщат» »н 
гдаигъ еоцаалиаиа, гдкгп четат». п пре
води нккон социалистическа брошури и

бащи, воато нждавават» съ тклада ле

доотетъ п София итъ Цармбумдг гдкто 
е бял в зиържзиъ ргв иляститк. Нв га
рата са викали инога варотъ молело

Да 1 оетотма реошпяврм пая.
а. .Олея»яде»', «нмк ргмхкщтят* 

А враср»-. Такамислят»,: всичко, яоето хвърчи, се яде. музика а м п-срЪшн, македоясаая ге- 
Ниорйдъ Лългармо, лая младя хора иде рой При но яявиивет» иа грени са па
те и»вода-п гъ нроцястьта.

— Налчншкпн нароен а нр*,'н тича 
тслъ, 1нг Г. Нагара**, е огираммъ сл! 
дующето запитвани? кдмг г. М-ря Пркд 
склатела. относително черноморски I Ь фа 
ром? : „съ създавам мето на Вългярсюгч 
Княжество, тока поелкднот стана пра
теха тел ь на фаровегк. построени нърху 
нашил черноморски бр-кгъ. Високата мор- на запасния 
га, на дни и*те. елкдъ освобождемйето, 
лава фароьегк модъ екси нчпация ма шм- 
панията „1/е* ргагсч бе Г Кшр1ге Омо
тан*.

] Г<<м»|име редакторе.
Молиъъ да да де те а^пи га у ахат 

има ни мкешмвъ на г »4 ттммцего нм обме-
иадали факли съ гкмр*-ние .111} ми Ма
рица* и ф ренети четки ура оп 1 
стчото Героят. на оспобедител мото дкло 
вал Вч*етъ я.» рац!. огъ треяа и поне 
сенъ на перона Но тоя случай са дър
жани речи огъ ра.:ни личности а така и 
отл. самия герой, който е рязкаявалъ за ркмн<- «к почака. че публиката ме била 
сж^то сгранстнувяиме. Направила <>няция | удовлетворииа между тругого. оораш 

темерал Цоичеп, КОЙТО гоиа, че ние ие сме могли да и.» игли и мъ 
къяложемятк ии ро.и

Ний се мсикляваме да са яки мг ма 
почетиий хрпникяръ. че той вада црк- 
Страст»о и игщмлгтш* мкиочсиис. Мри 
етрхетяв е, замито не «Нжме ние само 
двамата, впито ,ие можахме и непъл
ния ь родят! см*, а а иоитчет» отг цс- 
таиалита главни и второстелемм роли ме 
се иамълмижа. мат» грубия. Огакмъ тома 

*я ге видя елкгь иий кммзаме по иеобхщяюксть, «*п же-

Икстяикт .Седсьм Куриера*, като 
кроим кира Притаената пиеса .Икаа- 
ау* яа 26 а. Омтомяряй. еъвгкмь «т-

изг единь иротрецъ вя къщята сч е 
благодарила на моожестипто 0г> Ммотото 
речи е лна иемм 1*-лна оная яа г ха Ям 
кова. съпруга яа «гроя, които п> приерк 
щиала при вжота и.< иратага Понеже 
та е нлаиеина и чт •егиитеш*. т« ний 
мц я прима лей к на читятелнгк см идцк.ю*:

„.Миляй тр\же.
К|кг»1яря иа ир«•видението, че те за

пали жикг и злрагт. 
толкова !глга и пълна съ ■•иасиж тг р<м
дкла

Понеже Високата ш»рта нКМа орат»
да разполага съ нани вмотъ. вол в. на 
основание чл. 107 огъ Конституцията.
|-иа Мииисг|м» Ир1.»склатели »* «тго 
риори на сдкдую|Цет :

|| Калгн)*св*>то нрави имстм» мело 
ля е до геги нккаквя мкрки. за да вземи 
въ ешие вла«>нме фар ветк, ппст|ии>ям 
вържу бг.парсаата територия — черно
морски бр-кгь ;

2) Мисли ли да направи ти тапки и отъ твоето {кю съмI изпрани и н о а-гъ. 
гд-кто тркбва, ла да се и|гкк{жти екгаш- Кога то дода вркае алъ, пааъ «е те нл

пратя тамъ, . гдкто ти«1етт првлнант те 
вика и нека тгоя а д^мтеяаогга кослухи 
;та нривкръ на мяМ1итк чиш дкца и на 
всички ояви, к«лт* ж'ичат ь своето оте
чество“.

лайне да оедухахм. а «е са претенция 
иа и кади майстори п■^ театралното иску- 
стх» А неуместно е яаалочеииетп му, 
*ам|от*», даже ла

Мякарг и да гкмг ''има 'алечъ. аса 
съмг ге с Едната винаги съ яислигк см вината ма причи

нят!. аомто той иосочма, виноаницит! ме 
тркАаа д» се «ритакуватъ. жар*го г! ме 
иалшатъ като актьора цо крофесмя и ла 
личим Об •аги, а гьодулхеаеии от% ямемь- 

а да модя®х>•гиемъ едяс 6 лютидрете.«но

ного ио южен не. Което нак1рня№1 маши- 
тк прана на суверена дгрхана ?л

Въир<»снит! ф;||И1ве. гд^то става !} ма 
са сл^дуи.щигЬ : 2 — въ Парна ; 1 гь
Калмиарк: 1 гь Шабла, [Ьллчмшв»), 
Амхиаль. Нургагь и Месемврмя. црмхо 
дитк на конто вьялмват*. п^дишио на

’’р' 1ие.
„Наамау* и ,Аг!мг*.

В. К Нглмугигелного т случая, че 
визита ня Iр»цкай и релжвгорят! яа а. «Склсая Курмерь“, 

оааю едииь мялиояъ дева В| т»»я еду- ергбсаий консули, тд!то е благодарял!, които са оясачаг! аа театрхлаала хро-
чай г мь Иасармв* тнърд! на вр!ме за че иравите.ютвата имъ са го приели

братска и улеснили ш свободното му хо- 
дение бел нккякнн иркчкя. както са 
наирави.н: наши1 к масти въ Царибродъ.

П« тоя случай той отираммъ сл!дув>- 
пдага гетег^чойиа отъ Царибродъ 

. Квксиио! радъ.
До Н. Ц. Височество.

Полицията че сиря. Това което не
направи сърбежа га полицая направи го врий се явилъ да реиитира иамуцкамъ
полицията яа свободна Ьългярия, за клето както тр!бва ? Да се зааемъ баре, мий
огъ д!те съмъ се сражжавалъ ча саобо- само мучкаут, а г! хемъ мущшри. хемъ 
дата м. Съжелянаиъ че свободна !ллга- яо«мм*.

На елкдумхций лень юлкоьиикъ Ян- 
кси» е |«11рави1к

вика въ вксгнява см, отиватъ да стовар
ва гь гркховегк ся друшяу, замило и гк 
ие играха хубаво, но тааьаъ е ткхвмя 
сурать. На хората въ очитк сламката 
вихдзл, а въ смиггк гредата ие вях-, 
датъ. Газгеле се екгихме : едаиъ въяросъ 
иа отгоноримаа ма в. 9С. К.* ; какво 
але ни оповоря той. ако »ч* иоиитаме. 
истина ли е на реимтицията на 25 Ноем-

чекга този въирогъ и вал» вяженъ и но 
дезеяь за нишата м.тада държава, за
ел ух ва похвала. Отговора нм Министра- 
Пр!дсклатели, елкдъ кал» чуемъ ще се 
повъраемъ.

— Евргли кил еьм/юс* п ^обру&жа.
На 19-Д НоемвриЙ т. г. зшледклцитк въ 
До^рнчсаата окомия се събрали ня съб
рание гь гр. Добричъ, гдкю с.гкдъ като 
са набрали бюро. са разисклади вьирка 
протмхь за4*елявнние и чи грабва ние иа 
Добрудаятя отъ евреи. Въ сащото съб
ранме са избрали деоутацмя, която да рия е изпаднала да я упрамявагь ми- 
отиде и ге прклетавм яв г. Министри на нметри, които срамягъ българското мме 
Търговията и 1^млед клието съ молба да н нм родната чегтъ Не ща защита.

>!дьи полвпгмигь Лмю»иъ.
— /ДкЛа/дмп на ругкия цар* да ма-

I ЛИСТНИ.ограничи тоит протиио- КОИГГНI уциоино 
заграбийние ми згиятк иь ДоЛруххига.

Но ток случдй акйои аркггтииитехй кг>>омгкмтм Гпаагнннм ^йивчора и |»г- ирЪз- 
пимигь д* ивосйтъ въ Народното Съб екдатеда Г. Даает. е получи.»», отъ рус 
ранис иркд.шжсввс на узахонвианас. щото кого правателсии» тг морава, п воато се 
ва чужда подвивана да ас се продава съобщава, че ругани цари Николай II с 
никаква квота по селата. Тава иехаалаа подарнлъ 10.000 рубла за въ полка аа 
вкрва на п|маате.1СТ1и)То наезужва по- аакедонсхагЬ бЪжанци 
хвала, защото почти Добруджата до сега Гащата телеграма е прочетена и иъ 
се напълни съ */д еарев на които пик- Народното Събравве 
веца е взнкствиа II. Гвбе и който Н|-рае 
голквй роли за заселаваиис на сиоитк

— .1мчик. На 30 Ноевврий ори 
стигна въ града ]ва новоаазвачеаа! ка
сова садебевъ праставъ, г. Д. Иа. Ге- 
кулоиъ и ва 2 тото прве окончателно 
склала аа прастаастаото.

— УиолмсЖа. Фелдшера ара гулаш 
ната болница г. Ннв. ла Георгвеаъ е 
уволвенъ огъ длъа»воегъ.

— ('кама. На I топ» аасвера пра 
нкстната аеиледклческа каса. г. Г. Д.

— 1'рафз ДажОорфа ал София. Нк- 
кои Г<|фийсаа икстнацн съобщиха, че рус
ина ннннетръ на «ъитиигк работа Лав- Манушевъ. дъраш свазка гъ у чат и ще го 

— Пающк ЛЯ маюдонашя» 6а- сдорфъ, който лавааа.тъ за Виена, щктъ ,0т. Пайсай* по иъапжтаввето. С 
зкяммя. На 3 тото е анесеяо огъ страна да се отбие в гъ Софии ;(а неговото ид- аата викан доста сполучлива а събра
на правителството законопроекти аа от- навие говоратл, че елкдъ като се еркщве иото нножестао остана доволна. Ние съ- 
пущнине 65. (ЮО ,»еиа повощь за нане- съ Австрийски! ккнц»еръ графи Гол у- радваие г. Мааушеиа за сполуката ■ 
доискитк бкжанца. :1акояопроекта е балъ 
праетъ съ гпкшностъ.

«ма» родавца

товскн и говора по кпочааа лъпросъ, го у вола кане. щото за напркдъ да ава 
Щктъ да поекти а нашйа инииггръ г-нъ добрнвата и набира такава поучителнаI
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еснафа п. който в*те аеття яро »п елина ППИП ш Камржй •

палната.
ешн в 1Я да|пкн ирйда гржждааягй 
ви, заопто нашия граях а лишена ота МО»»«1Л а.
та си «а. ас и ри да наяде ва града ат- — Ьака.ижия гсмяфя аа фм«а па,
дегентии гада. ао да жядостх до са?» аа брой 16 души гхстамда прпаеаа фжт* а стигнала йс Нйайй 
наао* на се о наел са тааа ииицаатина авцяоверко дружество,' са ярааа тгргу- тона врйиг дохожда Бад 
Неаа прнчкри аа г. Манущем послужи навие сг радия стона. На яграа рана нареаг зкаар. г-иг

са записани бдят 400 акция ао 600 ' сажда 
— /кшии-ии где 4а даяммаде г. дева ад. едната. Това Лака дево сдружа- джукх. За оежктдеаяе аа истината аа 

II. А. Петрова ва (.«рия. влачен и кан не е са цкдх да турята аа респекта долу даване нйсто аа елкдумета: .Уда- 
бадгврскя адааааха да 1903 шика. кога сещаното дружество . Съединение\{к.>ет« стоварвавг. Дава са вастввадсго аа Кара 
анеда да аннратн адаанаха аа дянати дит* продам гтояягй са аиощ гяжио. Ще се 
се наши -раждала н аннто «ще аа 30 оовграеаг вг еляяг броб аа дгдго а аяофаекумхг я <1я*нквхг 12 аадосрааа 
Аагустг т. г. са дчпдатидя Стпияпгтхт* шароао ще асггаяеаг палата отг том. етджукг. принаиежащг 
ау аа агента Сняро Чааааровг. Желиеиг Прочие, ни! оохнадамае иодаетата вян- Касабова вих Каварна, манто 
да обясня прмчвнитк на дяяпсиявяяиего ниатина а жедаеаг агдеш уетекдг вг

да гаджувг а

Нгржегх
Яовфисвуви оставалия еу-» уровг.

Недвонг вг уяо-тоибредие аа том. те

Кастаада

мдв нелровтав аараваа в уиетрМхяи та
а въобще, по вон съображения де иде- предприятието, 
дйлчеенвгк яден получиха адчннахз по- — 1/в1)чияамг СГ, че гйяоа наши .V 263, г Бадтннг 20 НоеаариВ 1902 г. 

т ражда аа. аато са идвкетилм, те обяда- ЬждчажааВ оаад. ветераяареяг лфварх
Намгиамиитк. Нркди икяолко няга е нападам кргвняяата отг 5 ст. Бървевъ' 

дена дохожда отг с. Парене едно лице на 2. с ъбира Iи оодааси ег едно даавде • Сл-йдъ всичо сока аоже да сгаАгтияа 
да да даиеде пра боДиии тя бащи Опи ние до аинястра аа •ягркщяжгй работа чокйаа да каже. те Д-рх Табааогх яа- 
лккарь Д |гх Драяонх. Отпиела да дири .г аодба да у веля ум параграфи но бю нхдаяиа службата? Харесва да м том 
фаетрах и хогато отишедх до аигевата джета отг 2 на 10 ст. мадото сг том г. Дожтпре в 
яаоркчва ат се грпд. дккхрх Д рг Ти- намаление вавакве цВдх ае се таило, а ала понг Сабуиджаенг а С-ае. Ьа глутаа 
бакоих. мотото убедяла да даиеде него просто се облапабгекдиуиатг саао ни.|и внВ ноааадамав нтн-таииата аа с. Вар
на село. Д рг Драиовг който е била хасаиа — татари. Ако ег уиеличк кръв , неаг, кобто мто дхржаиекг слушател» 
готова и чккалг их болницата. оставала ккяатк, цената ни ветото не ее лята. а ! ся юпадяжта данта, а ае аато Тябааояа 
иилхгавг отг колега ся. Но тон случай общанита ще наа едяяг нряходг отг | да дгрна ао 300 леатаяа отг градената 
онтаае г. Бидчишкий град. каегх. Д рх 1 5000 дева беда нваааггг расходг. На- ; маса.
Тибааоиг. който иачесто отсатетеуви опг дкеиг се, че г. иииисгря ще виене акта

рано

негови жалта ора ма

Ьрлмгта вг последно врете ее
трала, шип остава аа своб зай ке шика отг настоящето, 
и дн чови иска ди радркшеняе? Дидв
общината ау плаща чаплата «гг град. на местното лов. дружество те устроя бе 
кяса да ходя по селата, ила да стон вг аа 17 Нпеиарвб . Ха1к*' иа нркдите драачета та мовтупееа «та поде децата 
града и при нужда да ходя прк болните денг дивата вг геидпщето ни т Чиирля- 
изг 1-рада! Ако втнчко това е противи- ' гьола. За тади пХдх сащото 
аавоио и е иезачитаиие, какви иХрки Бад Окол. Началника орЬди 4 тенк, та гелхта бйха помлсая иа агвктж. Кдм 
мисли да весне спряно аетч| |Це чамие саобщн това па Думна-товавскк* общи. пркдн я»колко денк се кхагтаяомтн —

якета. Дружествените членове още ата Чудното ка слутвя е, ч< едяа слянка 
вечерня пристигнаха ив тестето, вято «та старааар-то какше «Кила са вдава 6 
се иид Хвидя че якета ще е разпоредила
по селата па общината си. Но водно «та Грабено-Бхлщреката 
би.гоза излъгани. Нкто киегх, вито по- ае са виждала таааиа поледица. Друга 
воиднвкъ вит пясарх пито икяой друга
общинско слуниите икяше, иа да даде поледаца, аа лбтото птедитЗ «бди да 
раатнраадааае. По ажаа главац на квота бадата добра а сг аиобялао аеда. За
хайката валели ялов* Но тащяб слу том пчеларя, стАдийте аееяят-к са, та
чай, друга иаух хайките ах таия об- иапродУтгх ся апеиете много табак, 
щипа вее нлладатъ ядовв, иащото ние»», добара акрх да ваате. 
г. Добри Круккоаа. пвия града, а не 
общинита. Който отиде по работата яа 
гаги община са валиущепяе се връща,

разяжда. Пратя 21» деви лайна.
— Н.юни хайка. По иняцяатимта иодедаца. Ога-тя се Обрвяум стра!

цоярий иорсиигй седи вгятяитй

( хобщеняятя по телеграфа л Камрпа
бйаа иркнтгиатн, мадото гта.тбояггй имаса иа

■шета да пи отговоря, иначе ще отпо 
ринг уста. иаварг та сне торТ.лп до 
еега няпадантй срйщу разпи личности.

— /винБгеита м« умАная «и об
щини яе утвърдена н вт.рпятх отх нв- 
имегра ни аатрАшиитк работи, да' да се 
нахвърли отх приходната частх, пара
графа да , прааамлргиш от принц -. Пана 
ине чудно, ндгх тъй пияигтра огъ деле
ната наса иоже га еднаъ удара да !Д<на 
града ни ота най-иаживи прихода, аойтп 
тгхстаалам половината иа бятдагета. Не-

праста леда Стари тори рожиравята, та
до гега

важа рждаровата, те аао манта е са

ужели са ток вапрога ие вожешг да 
съаара инЬнвето на Нари. Оар. Уира- 
вятелх, който якото тобрЬ двне раядоло- 
жеивето иа града, и особен во шосето 
което се иопривя отг тоя ияраграфа. 
Но повода нк тока град. ааегх давчера 
е свикала общин. съвкта а е взето ркше 
аве да се юдатайстаува пркла г. на 
ннетра да утвърди батджети идцк.ю. оо 
Която прачниа ва сащото даекданнг с* 
язбрали депутадаа отх двата члема г. г. 
Б. Кирчевь в Д. Попова, която дк се

Вшшп Шп Прктт.зкщого ие намира вито виега, нит» по
иощппка, а пигиря, ва що е вииоаеяа
човкка. се идвнкива. те |5еда вмета ра
ботя се ве варши. Аао пат. работата е

"IЛБ.1КМИБ .V 4МЮ.
Идякстдддяа пя аатгрествицитй ее дя 

барда, ва писари мия едява петата ив пя. че на ш-аовяит- игяаляктеляай диета 
помощника, при всичао, че е граиогеиа иддддсягх рта Балтав. иир. еддяд

иа подля иа Циивп Витанова «та с. Г. Су- 
итчтка яротива Василка ( тавичом ата сж- 
щото гело да 100 деви к съгласно чд. чд. 
|004 — 1025 «та 1'раамаисаото Сждиярова- 

да миляха. По тоя глучяй обращаш аодегао, «та аосд->даото датвратяо итбдаяу- 
внимаиието ии г. Бидчишиий оаод. иа- настоящето ва я. .Балкана* ще дя

волит я продължи 31 дена иослЪд. депо до 
5 чига пос ей :мядвХ ще продавана на кин- 
пелкркитк си ва гр. Бадтнп. слйдувоаитй 
иедвижкан ииотв пришииежяща ва игж- 
овкв, а аигано: 1 ] »Д|| хжщв (
. в* стик сх покри къ кереквдеиа га 200 хв.

— са него свърши работата са. Тяаа 
шито наета в ооашциакя по цйля гед- 1мвцв не се ьращвтх ва ибщинщтк оевкнх

ината пркда иннигтрв са гащати цйлх.
Ако тоя прихода се идхварля, то рнгвум 
градя ии да пропадне ехнършевио дв ивпркда ие допусна ва твдн община дв 
говя, ие общиивта ии нкиа огъ гдк дв

чалияка. дв провкри тим факти, тв зв

се рвдирвивта аваидояж коде-
<»?'*•, звщото е дв схжядеяяе, ие се 
ирхщвта общини ри гк бела да ваъ се

черпи стркдства. Ний вкрмне иа слу
чаи ининстра да ядене вята отх настоя 
щетп и утвърди бюджет, тай кяктое сас- свършва работя тв. 
тввеиъ.

яа! «та

! »'*тря дворно ирострокстко, ври гаекди: Ат.
Ажлрокъ, IIа. Же.|еяа. Ана. Лденгвт а 
като, «икя. 301) де в* Нвддямвнето ще поч
не ота м-кямтя и горк. Жгдяютогтк да 

. ктяктх горнвтк квоти иогкп и се шита 
п ка каапедирнктк ка крпгвтеткекит-к дни а

— 1 работни .кмарх п дамвярваха.
— 1}рааския ии и.шил уииярбгих. Отх квоти е дошедъ зв градския гкяар»,

тай нввто е поправена ввпоедйдака ота Д-ра Табакова, ва градя нв чие гота вйив
пратеника ив явнветеротното. Тава щото Освфаа това той кити се
з» нкирфда ще инвне два пата: сляния иертпввтв ев, ие огов дв двае нищо ““"е “ мдимкке Ако ка продължение

Кв^о се продам по бвшикт-к . др. ! Гм^З^
аему ву е безразлично. Нрйди икводво I «ще 24 час», .-дкда който срока квоти ще

I

с нм.гь

аа ираздвн кола, к другия вя пглня - 
и сь том се гн>стм1« ц^льта огмйеяно
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:
се присади ожоавотелю гцлу оосгкдаш* г»|г1 Жедиояит* да «уииг» горял* 
налдивачъ. шогага да се шнп п ааацедараата п ' и,тр* а п леалаакто ша е. Гад. Ьшп,

гр. Бддчивъ, 27 X1 1902 г. прасатстаеамт* даа ■ чал* да шддааааае. Бедейки оаош, а ааеаао: I) аааа Д>.
..... I, и . _ А|Ю "• продължен «е на 24 часа от» ара- фаасаа вата" ог» 8Г7 лев 2) аааа .
1.хде6. Пристана. И. медена, ««даннето се ай* и*ап* а наддаде 5*?а, ' ндакьойсаар на та“ ота 925 два. 9) ____

ОБЯВЛЕНИЕ V 4601 продавача ше «4 нродалжа още 24 чаен, ; ,Сарга-Еао*саа* ажта* ота «44 дев 4)
сл*да аорти еро.а наота ще се праеади аааа , , , 844 дев 9)
окончателно върху юс.|*даа( ааддааача. най .Хюсенна-коо4ска4 алта' оп> 49 2 дев

Гр. Белчева, 27/Х1 1902 г. ; 61 аааа .Иалааа-Ьва' ота 57 8 дав 7)
Садеб. Пра. тава: В. Пелена. .Радана-ива“ ота 47'1 дев 8) аааа .Са*.

ОБЯВЛЕНИЕ .V 4597. СТ*"*‘ т *>

ИМОТ»

2—1

ИзвАстявамъ на интерес у ющитЬ се дина, 
че на основание протоколното тхъаиовление 
наядено оп Балч. мюфт. маиАстиикъ п 
полза на иаглАдиицитА на Екне Иемайлова, 
оп гр. Балчип съгласно и. чл. 1004—1025 
оп Гражданското Съдопроизводство, оп но- 
слАдното д чу кратно пубднкуаанае настоящето 
въ в. ,.Балчип” ще започне и продължи 
31 день послАднии день ю 5 часа иослА 
пладнА ще и|юдяьаиъ гь канцеларията см 
гь гр. Балчип глАдувшитА недвижими имоти

2-1

( апикъ ■ Хармаиъ оп 18 #к прогтран- 
ПзвАстн намь на интерестюнцпА се лица стно; 10) едва каша съ дворно п рогтрая-

чс на основание испълнителний лмсгь Л 288 стно оп 458 кв. м. ■ II) даиъ съ дворно
мядаденъ оп Балчик, мир. садиа въ полза врострамгтво оп 1032 ка. и. ОцАиеян: ка
на К. Мах. Мех мед оп. оп гр. Балчип про- щата -л 50 лена. ища 10
тнвъ Арабъ Хнтамъ Ходжа оп еащая градъ хармана 10 л., иивитА 1 левъ те вар.. Над-
за 100 лева зл. и съгласие чл. чл. 1004 — даван вето ще почне оп оцАиката иа горА.

принадлежащи на длъжника а именно; 1) 1025 нп Граж хаясното Сддимрвимидсч/■\ ЖлшющгтА да куиятъ мотал да ярмглеж-
Една кд ща «гь 11 уч. на г. Бал чип. иостро- оп восдАдното публикуваш* настоящето въ дап книжата яо продажбата всАки ярмсъг»
ена ои ироеть материи гь, съ 3 птдАления, * „Балчип“ ще ааиочие и и|юдължи 31 ственъ день и часъ въ канцеларията ив.
за жикАенс и оп долу дамъ, построена гьр л*п кослАд. до 5 часа поел А плати). ще 
ду 100 ки. и. мАгто и дноръ оп 890 кв. иродавамт сдА^ушщмтА недвижимо имоти а
метра, граници; оп трит* страни пати ни и именно: \) Еди* каша оп каиъкъ и калъ, 2—1
('Ш1>маиъ Мустафомъ. оценена «а 400 лева покрият. пръстен:.; 2) кдща отъ сдшиВ ма-
и 2) единъ оборъ оп 1 отдАленве. който териилъ и днАте кдщи сд гь едикъ дворъ
служи ш добипкъ, пястроенъ въ сдщим оп 100 кв. иет|»а въ сулугь мах лети. ощА
дворъ прилеиеиъ до кдщата, оцАн. 20 лева. иени 50 лева. Н..ддаиаиието ше почне оп
Наддааанието ще почне оп оценката иа оиАнката иа горк. ЖелмюцитА да ктпап
гирА. ЖедавхпнтА да куамп горивтА ниоти гяримтА имоти иогдп да «■* иаивап въ | издадеиъ оп Балчипскмй мирова* еддиа въ

1кьиа иа Балчакеката Зейте гкл четка Ка<. са 
аротмп Мех медъ и Мустафа X. Ахмедови 
»п гр. Бал чип л 4М> лева и съгласно чл. 
чл. 1004—1083 «п Гражданското ( ддоаро- 
ияюдетно, оп послАлиото

|

саплъка ■

Гр. Балчип, 10 X11 1908 год.

Сдаеб. 11рИ'Тавъ. Д. И. Гекулонъ.

ОВЛЙДЕННЕ .V 2415.

МзяЪгтанамъ ма интерес у «-щитк се лица, 
че на основание испълиители. лвеп .V 2443

канцеларията въ нриедтгтвенитФ дни я ча
сове .« наддиаиие. Ако иъ а|и>дълженве иа 
24 часа оп приедждаимеги се иви нквой 
и наддаде 5* с. н|И>дан1.та щс се продължи 
он*е 24 часа, глфгъ ко»те сроп ишгта ще 
се вриедди онимчателн» иърду оог-л^ений

ногап да се явяватъ въ канцеларията въ 
ори< дтетвенигк дни и часове ля на.ддаваиие.
Ако гь продължение на 21 часа оп при- 
еджданието се явя «гкяой и наддаде 5° о. 
В|ч>даньта ще се п|н>дьлжи ище 24 ча<‘а, 
слИдъ който сроп мнота ще се нри« ддм 
окончателно върху иохлАдмнн иадданачъ.

Гр. Балчип, 27/Х1 1903 год.
Сддеб. ириставъ: 11. НедевV 2— I

двукратно публм- 
втваияе настоящето въ в. .Балчикъ*, въ 
лродъ.щение иа 31 дии съ пр«в^)Над.1аваиие 
п 24 часа 5 на *-то ще вродя

... п „ _ сдАдткнщй недвижииъ к»П на ллъжин- *
СХ»6. Пр..т.«: Ц. Медена. ^ , амакх ^ „ жама/еп<

гр. Балчип. гкстяо«тьта .Мпмчилъ а.ггд- 
баглард* **1ъ 3 дек. 5 ара, мгЬиено за 150 л.

ИзвАстиьамь на иите|>е*-уа>щитЬ се лица. Нахяадеинети ще почне оп «игривата на 
че иа основание испълнвтели. лвегь X 4150- юрА. Желав>ицгг1 да купял но1яп да орн
ото Г*алч. шир. садил въ полза иа 11. К<>и- глАждап книжата мо иродажбата всАки прм- 
стантинсвъ оп гу> Балчикъ иротавъ Магилъ 1 едтетвемъ день и часъ въ канцеларията ин. 
Филиповъ оп сд ший гра.|ъ та 2«Ц» мая м 
съгласно чл. чл. 1904-1025 оп Гражлая- 
ск*ло С д|М1рен;ш)Д(Тво, оп н«имащото дву
кратно иублияхваиие настоящето въ *. ,1»зл- 
чип* ще шкочне в прщължи 31 День ше 
слФд. до 3 часа мос.г! пла^ ще п|и>.аааавъ 
въ канцеларията си въ гр. Калчикъ. «мФду- 
ющитЪ иедвижиии и«4>ти принадлежащи ни 
Л-съжаикд а мисии-■ И Китката «вуетвжма 
въ гр. Ва.1чип ,1'емиджи иих.ич-и“ съ иро- 
странство оп 40 ря. м. иа щмто горияя 
етажъ ОП ДвА .-таи и са.юнъ и лиший — 
от.. дгЪ стаи ия дълж. ЮЛО м. шир<»чииа 
5 м. височина 5.50 и. гроеиа оп орость 
иагериялъ покривъ ке|*еми’еиъ при съсАди 
Д. Марконъ ареа н ндть «цАиена «н» лева.
Наддавамието ще почне отт оцАмкята иа 
горА. Желащщиг!. да купли гориитА имоти

ма.иавачъ.
Гр. Балчип. 27/XI 1908 г. НЯИР1П

2—1

ОВЯВ.1ЕНИЕ .V 4602. ОБИК1К1П1К .V 4544.
ИзвАстява.ъ на иитерж-ущщитА се лица 

че иа основание постановлението нададено | 
оп Балчишкия иир. еддия ва продажба иа 
■енодАлимитА имоти иа покойния Георги Ге- 
оргиенъ. оп с. К«рпДуианъ несъгласно 
чл. чл. 1004 10^5 оп гражеанското еддо- 
прои:оюдство. оп послАдиото (вгкрмгно нуб- 
ликунанне ияспището въ в. „Балчмъ* ще 
започне н продължи .31 день поел. до 5 чеса 
по*мА пладне ще иоодаиаиь въ канцелармдтв 
си въ гр. Ьалчвкъ, слАдувицитА ведвнжмни 
вити нринмлАкащи на д.1ъжиика а ннено:
Една кдщи оп 2 стан въ е. Ктртъ инаиь 
ност|м>йна оп нропъ дървенъ млтериялъ и 
канът*, покрита съ керемиди, височина 2 
метра, дължани 9 метра. ши|м>чиий ( метра, 
съ г|«ници: оть тритА страни пдть и гьрлъ. 
опАнема :<а КО лени. 11аг.(анаиието ще почне 
огь оцАнката иа горА. ЖелаищитА да ку- 
пяп. гориитА имоти м.м дтъ да се ивявагь 
въ кяице.ириятм иъ присдтствснмтЬ дни и 
часове за иаддавание. Ако въ нролV«жсиие 
на 24 часа отъ при. джлани«*то се явг ьТ,- 
кой и напнд. 5%, ири.1аньта Ще «*е .«ри 
дължи още 24 часа. глАдъ който гросъ имо
та ще (Ч* прю дди окончателно върху ше
• лАднийI наддава1чъ. вродя вата ще си продължи още 24 часа,

I р. Балчикъ, 2. XI 190*2 г.. слАеа който « р.чгъ имота ще .-е при. дли
Гдлебенъ Ириставъ П. Недсвъ. «яитчателн.» иърхг тимАдиий иякавачъ.

I р. Балчик!», 2Я XI 1902 г.

Гддеб. Нри- гавь: II. Недевъ.

»
Гр Ьклчивъ, И> Чеиемврив 1902 г.

Гддеб. Ириставъ: Д. И. ОкуДовъ2 I

ОБЯВЛЕНИЕ X 2416.

Н:о)А> тиваиъ ма ижтересув.щвтА се лика. 
че иа основание исиълнителиите «мий *НсТЬ 
.V 5777 мага «ейъ *»п Ьвлчикскмй Мир им* 
(ддия въ полза ма Балч. 1ем.»едАлч Кд-га 
п рог и въ Ахмелъ X Хисановъ «ггъ с. Ок* 
тмяалдп за 300 лева и съгласно чл. чл. 
1004— 1025 »п Граждаяскот» ( длоаромзшх- 
стщ». отъ нослАдтт» двукратно вублмкувамне 
иаситщетн въ вАстиимъ ^Балкмкъ“. въ яро- 
дъ .жемме на *1 два гъ враа<»иаддаяааие 
гь 24 часа 5 на сто ще ородааамъ публич
но слАдушнипА неданжима имоти на длъж- 
имкл. з именно Нммва .Канарненекм пдтьв 
оп 91.6 дам.; 2) ииаа „КувайтА* оп 78 
дек. ; 1) нави .Др гробящаш* оп 47.8 д.; 
4) кдни глтчтажаа съ даА стаа за жмвА- 
ияе а иулфакъ. <»цАнема 899 я.; 5» даиъсъ 
идая оцАиеиъ 300 лема н 4) еди* арса съ 
и^имтранстяо отъ 2000 кв. м., оцАмка 10 л. 
Двираоп» я|м«*транстното иа камата и дама 
се състои оп 279-2 ка м НямпА « д инА- 
иена пи *0 «т. (екара.

Имиааанметн ще ночме отъ .щАиклта 
ма горА. Желав*шитА да куняп могап да 
нраглеждап книжата по и ри дажбата асАки 
при. атственъ 1епь и часъ въ кои«»е.1араята мя.

гр. Бялчнрп Ю Д. кемврий 1003 Г.

2 121- 2 Гад Пра.тавъ Д. Н.Гекуловь

могап да се авявап въ кнвиела|имта въ 
присдтстаевитА дим и часове ла наддава и ме. 
Ако аъ иридъ.1Жемме на 24 часа <>п ира- 
едждамиею се яви иАкои и наддаде 5* а.

2-1

ОБЯМЕНИЕ .V 4599
НшАстиааиъ ма м»тс|)е<->|»щггЬ се лица. 

че на основание исиълнмте.жий ч« п .V 31%аг тьгг.г^г; Ьаяш «** а*»» щ*
кк-у нр>тивъ Ски Х.*ии.1оаъ <»ть • ятото село 
за 70 лема и съгласно чл. чл. 1004 - 10*26 
*пъ Г|тжданско1<1 ( а юн| ..и.имиегн**, ол п»»- 
слАлнмт<1 двукратно пиЯликуваот* н.чоиащею 
нъ и. .Балчип" ше започне и ир>гъ->жи 31 
д.-нь и слАдень До 5 часа ш.чдА цлмди1. ще 
вр«>даваиъ въ ка а це триата си вт. гр. 1ми- 
чикъ. слАлтвииитА т*дкижнмн имоти ирица- 
дгАжаию ни длъжника а именно: 1/ Една 
ом на нагодя Щи »«• вь землмше»о на с. Ха- оп Граждзи. кого ('ддимрон.щндст»о. отъ но- 
сд-куюеу мАстностьта .Карл КЬюркьм ндтъ" слАдмото двукратно пт«»ли,:ув.«ми*' на.-тиазде- 
огь 289*8 Дек и,-и съсАди Мехмедъ. ( алимъ ю иъ и .Балчип** иъ нрпължение иа 31 
1к'.а> н Клрмшме|м'кий пдть <т ЮО лева. дим съ и|мв»иалламамие въ 24 часа '» иа 
Налдмкапштп цр* почне оп оцАпкигл ма гм пм* нродванмъ нтбдмчяо. слАдшвмгй

! Я—I

■

IОБ8&1КИИЕ .V 7614

НлиАпмнам'■ «|Т 11и>с|мч )амци1 Г се «мил. 
че нь 0- М19К.Ч -»е исиЪбЗМягела. лмстъ .V 7*213 
и.мадеиъ «»н 1^17Т. аир еддма иъ полза ва 
Балчик* ката н>тА1Ч*чка Каси н}тта.'Ь 
»ьминь Мсхмпомь огь с. Гал. Качамзп та 
6«м» .м*ш: и съгласно чл. чл. 1004

Гед»кто|г|.: Д. Г»н*.ип..
10-76‘

Печ нн X Ьдиума * С-«е Ва|>иа.
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, За България е:
Пя годи ни .... 5 лев* 
За Н мЪсецм . Л зет ВСИЧКО

л‘о се отнасд до вДсгндда
За странство о: се штжви ж тад"пЗа година . и » ва 

За в мЬп-ца ... 4 .*•**

Обявление. «т в Ц|1-1итг.
ба> Ь Ш К> < |]Щ| ■;
ВОГТЯК. че чуОбявяваме на клиенит! ся нъ Кал- ! Ш бъл л|м. ш.ачнтгаа 
1о IVмишка околия, че доставихме напра- , 

но огь Русия хаяутчийск. принад ! 
дежноети: руски дървета. чиетъ ка 
транъ (арргъчъ катран* I. факфош-ни | д<) наш<г<, Я|ШЯ 
копчета и други. Приеиаяе перачка _ .с г„ „ "Г*Г" 

сь голФма блатодарность. ”
гр. Додбричъ, 16 Декемкрий НКк! г.

И 1И

спрчв Ь» е акям дал»толи
{ пкглта т>а сатрап, в могат

У 61 да —сдаат! » в
въраагь п 
ивъ оТ.щааа сат>|*чп 
■мч, аовграс ат*—.
беао? А

Оь ШИП.ЧПЮ* : ■ 2Л

Баш насип ■ Пета Виши «■ «г«-
това та1• хшку

МГЬ ипкпи П./р. Ничтп, .\екемврнЛ 1902 «. и се аотайиагъ, та че
1’ефорви! |>еформи и пакъ рофор яли а ат 

ли, така <;* произнасят*. нааослАдъкъ | за оттоаора ва мазето 
чуждят! нТл-гнипи. На Македония до Султана. какво да сажгад. Ем 
тр-Ьбва да се дарува съгласно чл ! и гавяа «пнаун.: Гч трт.т 
оть Керлипскня договор! автономия 
Драскагь и се лакарнатк кПстникя-
рит! на Султана, да д**де обПща встУ си, но не е вк сала да 
нита актоиояия на Македония н 0- I иоглфдиаг! да

* ДваД}Кк

внтелетво ди» V е сиаде

«*• зяаъуяип.
«т! повелиш. воаеяг а гаааП «Iдринско, ала султана не ги слуша, 

зашито е станалч. нТдпч. ио лъжитТ.
и лъза» ли лъже липловаиията че саои жяаигъ. 1(р(сеак т <ш 
ял. царството иу всичко по ведъ и мТ.рчдъ л. армок&аП а да отвел V 
яас.ю е тръгнало и че населението жатъ вече*. Там* йога 
е било ДОВОЛНО оп, сегашната

жанпи аЪаала накаска

см
си- дадена и то «ъ иояеата. М1П> ог 

яа варварското у нринлеиие. ралвч- • слуха, че Ртгма е «вал.
1Цояъ нПкой дипломати....-ки «гени, похвалната инициатива да ---—у- ял
обърне внняапието иу. гой ла форма мякелонскат! бЬха— |МДЙ*« рекла а
издава ираде .ча шмобреиие на пила 
егскитЬ власти. НапоелАдъкъ

стена

ХРОНИКА
че тая пари балъ оирЪдЪленк да 

издаде се въ Вчдгарна вее.вая «аавед
Външнит! Д1ла графа. Лаиимуфи 
И тука. Султана искал

ионнипн. които «ъ •_‘Ч дена да във<‘ прЬп. свТ.га своята тода у------- |д т
дътъ около III точки реформи нъ за да ие види графе Ламзоффк 
Кр.|ч>т‘йскич1. яилали и то п.кмо ко кедонекитТ. бЪжаняи, н>. кътам» <■*• е 
ИГО МЯЗИП. иа неговата чадча. Наое сТ.ТЯЛЪ Минаха ..явя врХвечм. и. д*. 
деяието, вили. се благодарно птъ ньне- кит*, защото съ шя.кчшчаа ярааг-та. 
дениП до е*ч» |в,ф"Р*н и оп. при гд+.то даг сега ям кмадем Кай», 
янатеджить къмъ султана напуща пагони и то само на нТ.ма акоазоааа 
своитЬ опиша и наяиратъ спасение 
нъ братп .та свободна страна, не ми
ля не ||М1Н п<и*р!дъ зимата Дали не изпизаткора нъ своят! зъадааа яв!та 
•• плод*, оть издаденото ираде за |н-- 
ферии и гия чудеса, конто се вър 
татъ нч. Македония дори до сега оть 
ач*кеуча на султана, илн това не се

- %ираде и назначи |и>фо|1Ма'Горека ко 
мисия оть роЛНН л1»0|ШчПИ Ш1ШИ са Гч

ж.-кзаишег! ДДо. (4 Ч.Ц ЪяЧгхвав

■ » В> < ф« гяЛ -9 <г
«ЖМПШХК

I . « ... А*

НА/шмгш Фчвчт
не се аруеч аз иешяетипД. «аке 
доиаи Не стига, че а1аа 'Тл г«

г. т. УЬа-япк. ви. Учи.... . * I. И.1
в»ч. шт ощаилг ГД. .
> г.

на македонската интелеггявия. изба 
сума попоре. учителя, нцшеиаа бъл- 
пцш. ами и изо иде бкдемч. еаадА- 
чели още на нечукяни жесто««ггя- лечгу* « 9* с*

(



Срт2. ,В А Л Ч ЙЕЪ1 БроД 31.

души отбрани Софиянци. На 16 того. биисч^цгК е* игнрагиха на утвържде- Чорбаджи е но гор* отъ завонмт4 ааа
графа отпатуяадъ ар4зъ Сърбия 4а Бясна. ние. Но «оди илборъ не станал ъ но ио гор4 «гъ нятересягк на 12 села, та

град- ммята на Атанас ь Жаяеяъ, тартора | се гади вято I ъодитно Лъвът. Той не е
общини е утвърдена отъ на гжамбулпвигтитм,. Ц5ла грквота иЛ яяновата, защото има лото? Нека м

Н. Ц. Височество прЪди нк колко дева и общината; членонт триона ю 
е публикувана гъ държавния якстнмнъ. да се съберат», нова язборъ трМвадо 
Ст гкаи два дякона цямковистигк си 
постигнаха цкльта.

— Закона ма глдгС>пшм* пристави 
е приета на трето четеяяе отъ народното

съптк и сек!
! Дииъ това защо:

Аю не е жнетъ протеже го ну. ва
да се прониведе. иняха секта яропа- кога Георгнеаъ, ще стане иоае би при 
мла! . . Послушаш то нквон страх- | каяка да гкяои 2000 (ат жт.шФт) мат, 
дивим на 6р«»# оеть; 
вика си Желю

иа ново

мконет тим на Тянасъ Чорбаджи отъкомика и сестрин
общия. гьиЬгнвкъ отъ общината; щг стане йод.- би въпросъ 

събрание. .1а напркдъ на садебиитк с. Текке, псува го, заканва и* се. на да 40 — 50 ав н. общиаско мксго, усвоено 
пристани ще се плаща заплата, а неяч- сила то принуждава да се откаже «ггъ накъ отъ него, та разширение на чиф- 
кнгЬ цряходн ще бадатъ да въ полза иа подписа сн, речен*» и са»реене. Слкдъ лика сн, еркщу общинската канцеларията; 
държаната Съ това каква цклъ се тона, това, неговото протеже, Никола Геор ще се вшяе 'юрингая, ножс би за хар 
ний не знаемъ. обаче знаемь сам*) това, гиегъ, бнвшнй общи и. кмегъ. сега члеиъ маяла ка му, ср4щу общинската канце

лария, у ся*»*-«в но дквнкгъ, 
отъ Одринско.

Сега *сЪхя ж»же да разбере, вкряаие 
аат«» Таяасъ Чорбаджи ходя къиъ Варна

ииренъ. Хайде в*. 1мичикъ при пики- н Вдлчмкъ на често и ааидо играе гащата 
цит4 отъ партията св (■* догоре км «Сия р*»лъ, както м по илбпригк за народенъ 
хайде въ Варна ,*с ю дкавм* ... и иркдсгавателъ Но кога сполучи да излъжа 
шщо .' :»ащото има риба работя (II** по Ожр. Управител*,, г. II. Станчева, ако и 
дире ще ви шил. защо). Минават», се нк сега усоке да п> излъже и направи вквсй

фокус ъ, ще речсмъ. че въ Теквет ка 
община нарова пат упютата щртдн 
•’»—ь юотт > таяСу нющмнп «* лжттю 
иа ТанФ-ъ ЧоЪарОжн.

Населението цагуаа и гледа, слкдъ

че до иаиркдъ садебнигк пристоен ще новъ. * викна ряякяявигк .*» души и гъ 
ткх». напи* на друтъ иротовогъ, ирила

и» кри книжата за вскки случай*; 
Ама и Та нас ь Чорбаджи не стон

ДОвеСенъ
отлятата х щението п*» селата, като за 
това намира гъ я причини, така щото на 
иК^есунЦ1Ггк ще страда ииоп» работата 
Н не наиркме ще ноже да усмп»рв ема 
нието сн.

гатъ

*/

Д 0 II И С К А
колко денк. Танасъ Чор^мджч весел ъ. 
. Па нсш гпш.шкь т клит* »мю ни ш

Слкднята дописка ге получи въ ре нарш ала, кои е Таила Чорбаджи • му 
дакциига ни »гъ Геквеиска община са думитк Бре подивея, бре иусканвця!

Господине редакторе, моля дайге иксго н най сега к кии|тог» иазадь въ общи
на слкдующего:

Кои нарича ? При ми*»п»п* Н1 рм, конто
се рали|равагъ но нлбори н слкдъ избори, с икмм», ши ш и каимпт у нсю мшш> . . 
простения непросп-ии средства,дожмвкхме и ир.‘ Ста^ъ ланаягъ Нови избори има,

кална пиШкджАяга ХкЙде нжъ селата.
Па 13 Октоимшй т. г сьм4гнниигк Нов*»! Таяасъ Чорбаджи х >дилъ въ Барна, 

отъ Теакенска община се събраха иа ще м«» нож» И настина, ла 21 Пеем 
заскдаяве да избор» на кнегъ и и*ш*иц- 
иикъ. Иронзиеде се избора а венчай 
формалности по закона и сл4дъ ир*о крка 
на бюлетинигк елкдующия резултатъ яз Агитация, иодмян»*анмя. обкщаияа суми. 
л4зм: за кметъ Иетръ Тодоро гъ 7 гласа, Из тила кажъ сащото До коса 
я за и.шощникъ — Някола Атанасовъ тения? Х»»ра1а геглягъ глоби м иагру- 
съ 5 гласа СъстаимнтТ и.борни книжа бяваним .а касовитк си записи. «ащ*»п»
за редоииостъта на илб*»ра ведно съ ги съставяли нередовни. Нина Танасъ

наш. Дига с** поритал огъ проспгто 
населени*; , но Тима'* Ч-^июжи икрпмо

всичко това. кагъ ще се приложа гъ за- 
к*тнтк «»тъ нравите легиеянтк в геи ти. — 
на но.«ожителн*гто ще се радва 
отрицателното ще съльелям

Теккеяска община. 25/XI 1002 г

а за

да видинъ и това чудо.

Ктинъ членъ отъ сцщкга «бщниа.
врнЙ члеи«»мтк се свикаха на влборъ за 
кметъ. Лмавагъ »е й души, отсатству 
вагъ 6 Оглага се и./ч»рв »в 24 сзьщий.

Ь. Г. Тъкмо кога то б4хме наредили
горното. ио*аю се извйгтихие. че обаш 
ийта ниъ е бяла разтурена. II това тъкло
оггомаря гъ утвърждения наскоро лаконъ
«а селскягк общиян.тия ьър

ПОДЛИСТНИКЪ ияаа нлеитк. да ги задържа, и ги из прав Б ЮФО Н Ълява и да извлича «*тъ «мое си всичко че.н>-
вкчесво, що ч«*а.*- 1а послужа на тигатели, 
и, по т**а начин ъ да оа«>лж»гвори « в*нггк , 
Доб|м»д,ктелм и и*-д«-ггитъпи. своитк |нио**ти I 
И СК1рбИ.

ЛИТЕРАТО Р'А.
Отъ I. а И а г р е.(И» 1зсг*Ъ*1к*

„ Историка иа преродят* е велип. пл>-
11иа иж>.4ииа хора. има и много таланти | л„имт% ра »ио*»6разеиъ.Иркиодъ отъ френ« кв. величегтвеиъ вито

нркТ1»иеии икдт»: ако (гаисатела) е отъ нея; като иея. той се въздига беяъ усилие
и (п ху гьтрк емне , като иея той слиза И гъ 

| иай-иалкйтй яодроби**-™ бетъ да бад** .«*
тона ио малко и)»игьрваиъ или хубнгъ. Не 
гоммя «ти гъ се лр««сио<-обиям иа всички 0|гкд- 
иетм и взема цгкта ммъ възамюенъ, когато

Литератора е ученик», иа природата; до.шала «ркда. то ч«*рим н-п. п. я гиа мзрн- 
ж ичю, вто та (Враролята) вркдетаалява ХТ- ' жемвя ия щастлива естеггяеяиостъ, гал ср-кщн I 
байо, довро. иримти*». * велико, се птражавя. на ир*мтиа зд|м*въ разсип. 
комбинира и оалодотморява въ дунмта му ; ! телим ха|н»гтери иа истината, тна «К1мктарии 
кат** че ли т«»й жниЬ* само да въснрмеиа и и пр*»стодупия пот и и прк.1кстм на сяната ри«-криаа в|Лдъ ногледнтй ни беащжймоггътл
съ*У>щава тма хубави елгмми. иа конто при кржеггз. Ако п*й е «гъ едмиъ идеалеиъ н* ‘‘бЩествата и богатствата иа «-гаданието,
родагь е принципа, средството и предмета, сгктъ. ж ично се пр*»чв«*тиа. УК)»ааава и въз- {жетва революяввтк иа :«еми«» КЖЛбо,

Т,Л .. „» . И. •аптат; ! --------- ---- Ш *»♦-
жгичко. що изучава и знае, е за пето иеис- лосовъ. той схваща цужчинит! тано. дАто

ва чувстви-

аиалиаирва; янтересеиъ. когато ра« казаа те 
родната иа тиа Домашни животми, и*мгто ся 
станали паши и рият* ли и блато д*тедм; сира- 
вед.1игъ спрямо тия, които СЯ ГО вркдае-
СТВТМЛИ ВЪ СЯЩИЯ СИВСВГСЛСКМ роЖЪ : той
хвали Пситин иатурялиста и Аристптела и 
е во вршиоркчивъ отъ ио*.гк двмтк дави в 

той чувствува и тоибинира едновр4иеиио, иггича млъ устата му Като поетъ, идеитк велики маже. Сг едва дума. неговото дкло 
той обсажда, за да чувствува още оо добрк. му стаяагь впечатления, «*6раи*. аваорди ; е «*динъ «гъ иай-хубнвигк паметници ни пш
ентузаизиа. който сгр4ва гвдигк му, е са що той не ралмитляа/ вече, - адъхиовеиъ е: ,Лгк 10 ** ■VМ■■И*,,0 * » Лада щит! *р4-

иеия; л сащо ■ дремопътс нкм* въ нищо не вижда, а съзерцава ; нежоага. а рисува ; ; ^ иу оспорва.
казва, а псиАва. гр. Ь«.1чигъ. 24 Ноемврин 15Н>2 г.

г. А. ■.

чериасиъ источнмкъ «»тъ цлдирвяния : иаб.ш- ДругггЬ не «лдавзтл. дори и ефектитк , той
дейна, принципи, съзнателни шлнения : той овкрава чр4зъ незабМиаим «•тн«.шемия. н4- 
разътенякл кенчяо. що е направено ир!дъ 
него . всичко що се върни наоколо му. 14- 
кълъ бм чогЬгъ. ч*? душата ну е двойка;

щата. които се наеркиитъ. Клто «>ратор»., 
още щоиъ се ир «никне «гъ пркдиАга см. 
убкждеммето се отпечатва въ мисълъта му и

и « ьктлина. които иза«*няаа тип ямели. Той
се проучва сажъ себе сн, вято свое главно 
бматство и се приспособя

1
като иетоиъ (на Г.д*!богатството > ностоонснъ ■■кт]>т1а«*га; то*

ртгЬ- и сс шии. да гарата, да вани-



»•
I Д-р» К. Стешоп 40000 мм; м а*- ; гер«ом варм, иам а « 1 цам 

воЯвва п Спцип Добрааоп 20000 1.; м г. Нима Деветаавп ■ М п (V 
I аа аоаоОааа тамш п Вари Пац- пасли. (Ма*- югато 

-4 Кгм, аЬнатнтп «а. Модва* | ?»» 20000 *“ ■ ■"«»..«** «И™- | г. Лмеими

МАСТНИ. ;

танцингЬ, за вторнИ плть тона да не
оилааг». Гркп е «а душата и тюл " т «гтрлжовитк. вол пркмагг. и редактор. м ааап
бьдгжрвп, х»*то «те акетваца беи ™ “■!»“ «агтражоам да >у длиаа мг и двк п>-
пари »щот» редаапмта н. акв. «а * “ 'гл**и “»: Т- Гачииоп, Епчо два. Чудаа ржб.гта, С«4упд«м»-в
еНдепо е» статив, таллд. деао« да ,1м*0"- Нв*ив *•%»- Н-“>“ Вам- «м. «ма. Та оп гдк «иЛкте,
подмий акет.вп в ве «ров сркдстм ■ ДР- Наулвхве се, « г. Когтчи ваате тю. суратг да вейте аара,
„гг фондове. IIр. той лииве шгд. « »»»!>•»•« «страаоии в и гр. Каирва. ; тато м! и ри» трМ.
ао!то отд айоватвть ви ива таи беао- ,>Гк “■» "Р*а* ««жраиамм св ниМво . тр.*и Пра

до I Явуармй 120.1 гадай г Костом за този в, уеокж-ж, ироаав- ‘ аолао вата сте дч&м и зова ва редаа-
всачкн наля граждмни, която еж тор» н 1и т шм>лш пара. Пра тона

нн ТА

чливостъ и 
не изплати напрано гь редакцвлтв або 
нАнентА си, то послЬдяята азе решение 
д-4 публикува имената на яензправиаг! 
си абонати, бяло г! личим^ или иолитя- I 
чески приятели Това аа сведение и никой

СЪЗНАЛА ГОЛЯМАТА ПОЛЗА ОТА ЗАСТрАХнЯ-
иигЬ. ди не «ппщт случаи, да поискагг 
подробни сгЬдениА отг аисаекторя г.

I Костова ао ранмг! комбинации иа за-
!• СТрАМВЖМГк И се «АСТрАХоВАП. : А ИА ДИИА ДА ПЛАТЯТ! АбоЯАИеИТА са, 

навит! земледЪщм отг оиолиата, обрг- ще ги диримг по садгбевг редг. При
щаме вниманието и ги кани мг та по- тона вя съобщаваме. че рсаанаюра ма, не

, слйдватъ добрия прямЬрг на егеелеяят!
— Но причини на пр!дстоя>цяг! ся: Т. I акриктг Енчо Неногъ, Никола клщата и май е «дела мари. вой пее-

колетни ираздняци, броя за нев ..едмица Добревг, Никола Велико як и др ттпак* 4а лракт тона. 41а едштъ д*ч»
н!ма да инлЪ.ш. | — Ти слщи на 17 вечер,ма се ще повтори мг дуиАта и магарето я са-

завгриаха отг (чтфяя ден у т а ц вита мяра. защото сте яебдагодаряя отг по-
Честятимг нв читателят! си светлото г. г Б. Кнрчеьт. и Д. Попова беаг ложеяисто ся

усп!гъ, аащото закона ла грАтскят! об 
ЩИНА е ал!лълъ вг .*ажояяа сала. Обаче

— Лмчни. Вг грвдгть ви се явияра г! са сн«иучщ.1я да язхода1стауаагъ, яюто
иигнекторА иа «иАгурителното ш жявотг ия!сю пкра1 рифа „нрам* ч!реяяс сг

щНа*-Лоркь*, г. Ив. Кттстогх. кряяи-, да да1г!ст«гь ст. друго яяе, сяно 
СА условие, общината сана да евсолоАтярА 

нравил ь ту кг доста застраховки иа граж- този ормходг. Аяя прЬцфиеиАча? Иска 
дани и седени ялг околията ни Тели мт мяслвтг пм!нцит!.
неговь усн!хг се длгжи главно н« л- — ///юлиаом мат общнчи Сгобщя-
вгршеяно лябера.>ииг! и износни условни, ! ватг на (тгк с. Текке. че оощин и мг
иоито дружестното. което арЬдставлива язборг не бядг ощ. утвгрдент, зящото
го1, дава иа тс грахова нит!. Дружество окряж. управитель. ЯАСтоавА.тг да остане 
„Ню-Лоркь* м рий рискг н-ьрху живота за киетг. иротежетг на Л>аяАсг Же< 
отг всичко: .бийство. само убийство, левг, бившия «моцински киетг, Няко.1а 
дуел. садебяо «гсАжлаяие на емгрть. а Георгяевг. 'Чащо ля аджеба, управитем 
така '*ащо нс иска и никакви доиглни настоява за тона и ц!|и 4 и!сеца ст«ятг 
телни ирЪмии отг осягуреииг!, Ао т! на чело общин! ги ктоици бехд!йиоста. 
би иостапилм вг мирно или югмн*» ир!яе Тома ли е прАтниираняга свобода нать 
в-к войската Нсюияг! поляци са нелепо общи^кото еяжтупраалеяие. .{ащо не се 
рма отг деньтг на издананието и не утвърждава прядоколя за избора, а се * 

кио ограничение отмося- протакаУ Ще слкдЯаг павоит! причини
1нани4-го, занятието, па- и мг елинъ брмй ще «гобщннг иа чи-

ам дава право да века те 
варя. косато вай «оаарвате го
чиегг доходг « — 7000 леа*?^ Оядв да 
КАзваяе ла?. Укиляваяе аа до^аона го-

яо

да се не сгрдн. гащото нча ре та, ао » 
който дя ги сгберенг.

/’е'(акцията
мт.лае ла аапршп 4а му сами вх

Рождество Христово. т
ЕЗВ1СТИЕ.

Но 1ЛИ1-аниЙ. по случаЯ пг ‘.дстопщнгТ 
ко.Пдиа ’п|видннця. гь^.-шдва». ш 
ночктасипТ. ся к.ци нти ота града а 
околията, че яаяллни. нЪштТ п 
ткърдф V в(|>енн ц1.нн. рзинагк (ядове 
лжи^юни рякаа. вина и полиня, Нр1- 
(-лавски и Парненгки. Очакмиъ вн<>- 

! го порачки. гдЬто ще петаиатъ гвьрд4 
олаюдарни.

ИяшЛен* С. ЯвЯлпкм. 
(Лиана вах.ш-яI

ДРУКСоМ
Каато ге научаваме, г. Костова е на

I

ИЗВЬСТИЕ.
. ьо^щавап. иа кли<-ипгт( «а, че 

1ла Н[)1.д<тоящит1 вумлдняця »г 
пущаш.: Прк-лавссо (Укло вино 
поШкт. к гр.. а |<а|*иеигк(тк ТИ 

-Уст. Учолямпъла
Ам» .{дшиз 

I Хан-ь иа Теаелкоиъ),

(
сгдАржатА ннаак 
им но нЪстоирЬбм
тунанисто яли причината на смъртьта и тагеляг! си 
главно, че стой госта та па полнцатя не
може да пропадне сл!дг като е била тя к.ие<Мо Цнкош Ноти** още не е ир4- 
въ сяла само една годмна, когото вг дал* иаричнит! сума на дамЪстянкя ся. 
другмт! оенгурятелнн дружества^ като Тона на се сгобщи нАаолко пати н ний 
Л>ал»Ангв, яли ,!>ьлгоршг т!зм либе- слйдф като П|и>и!ряхяе нстниата, сгоб- 
ралнм условая липсвлгг, защото вг т!хг 'щаване това. Вк тия случай, какмм яиелн 
по лицата е неупюрияа сл4дг една го- ла направи г. Ьа пикгкий *>кол. Уачал- Изв4сти*и1га иа шит ерес ум» щат! ге ли-
д.н. , то ,ко лрухесгвото з орогмев. н«ъ? И., вш. г. Нвшвь в вч.рч.дъ “^Гнб“ ’,|~ЛГ7«р*
ТЪ вс тгрпатъ рискг ва ьркне рк :«сйиа сумата, защо не е иаирааено яуждяого п и ц^*,, Имтаяоиг »га с. Г. См
или епидемия, измевкатъ отг застрахова за. даван него ну оодг гада? Ще чакане втукъ в роти г», Василка СташаГова <ча «а-
ннгЬ огромни доиАЛЯите.1НН прЬнии и че и глкдг това ще Се искажеяА 
стойностьга на полицата ияа не пропада

яаого К.1НСНГИ.
!мвтчн ,1ч(тн» кула кг кан и^щан

Валпсп Сакбеп Пцстап.
<ил1ивд1ик .V 4боо.

1

«ото село за 100 лева н сагласно чл. чл. 
1004 — 10*25 «ттг Гражданското СА до н рова- 
аодгтао. отг аосл^дного двукратно вубляку- 
мамме вастиящето мг в. .БалчажА* ще а-

I — Л.ргра а ,гу6,*« Марки. Вг ту- 
само слйдг като полицата е бмда вь кашаото Маром» САдопрояаоодсао отдавна
си» цклв тра тдвав. Друввствм ,Ню- се гтбкз» гербим мари, чет.и,в оп тт. , |(аши ,, яосЛх ю 
Пори- е което ваимти» кдвагв м! швтересоива дачпоств, обаче тк ”.а:ч г, иг. щит адвдвк «е ародиви п 
голквн сумм п Бигври, варрамкрг: мзгубмн, по едвъь десеи аачвнг в Чшрнп сап г, Вичавь. сдкдум|атк 
и» убвтм п гр. Кврдою. КгоМвшвеи дмцвтв бвим ирволеи, да га доста- ай«и“»» а*»га арвмцеавша м дтгж-

оошю Ш; “ БТР^; ;1*ТОТГГ?" "" “ ,0,° 1,0 *•■»»" П"Я'"Л
,Ч* ет рисиви в дадевт^под» сал. ^ >ра пЛдв. Ат.

■

»

ч



,Ь А .П й И V Ьро» 311'гр. 4. Аам

«п, егАхпмпггк ведмжава мит* цш- ! МО лча в Л1М8п*> чл. чл. НХЦ ^ 1025 
ика

п»п., оиФв. ‘ИХ1 .им». Няиянявнето те поч
не «т. онАпват* ни епр4. Же.твпщеИ. да
ви|ягь гортггк нчотн вогатг и се яяяаап ояви па.плаща ге ш. шипр» па е. Ха- слгдаотп дятвратжо ятолвв?» 
яг ваипеларанта нт. пкНеатч-гаевмтк днн п «-вувн-у шЬопие-п-та .Кара (Оперем* пвтг " то ач> я. . 1адчМ1* п прп.’.глжеме ва 51 
часове за иаддянявне. Ажп а» продглжеме оп 220'* де», вра сгс*ла Мевжедг. Сала*». ! 1*а е» 
иа 24 часа лн. првепаияикедо се ива вАво* Псзо а Каре «вереви* пета ой. 100 дева. 
и наддаде 5у;о, нродваьта а*е се проапдтв Наддава наето те аочне оп онАявата ва ! 
ще 24 часа. »1п воато с|ювг имота те Г**р1. Жедавмпвтр да втиатг трмгА ваотн вгтуск н вг чеалвЖето на е. Гад. Качааавг. 
се присади овончадедно ввржт аослАдш» ногап. .и се аванвп вг ваннедарвата кг Надчввгва овали, в ннеяво: 1) явна .Дж

прасатетвенатТ днн а чпсааа н наддаааяне. фангвв аап.* оп <*1Т лев 2) ннаа ,Исна- 
Авп вг Йродгджеяне на 24 часа оп пра- и.п-вьоПгвиЙ вата* оп ММ ден. 51 ма* 
саждаввето ге яан я*во* н наддаде **/«, .Сарп-Кьойевн* вап* оп 541 Ден. 4* 
продават* ше се вродглж* още 24 часа. I ннаа . , , М'4 ден. 5)
гд*д» Воато грис* инотя ше се врщ чдн ввв* .Хвкччпп-валАга* пате* оп 44 2 де*, 
овончатедт. прву по. плам» наддамчг.

Гр. Падчявг. 27 X1 1‘.НГ2 г. ( .Налннг-вжг* оп 47 ! ден. 81 ма* ,Сав-
Гадев. Прасгааг: П. Недеаг. ■ тиаидансва страна* оп Ш'2 девара: »)

на дтгжянвя а ннентг I) Кдм ! . г ГраадявеяогА Схдпнрояннодегаа. оп

В1 24 часа 5 м 
сто ще продаван* публжчю. с.гАддютнт*

НаД 1НВЯЧ1..

гр. Калчнкъ. 27 XI 11*02 г.
( жлеб. Прястявъ: И. №дт.2 2

ОШ1Ш1ИК .V 4«0|.
11дв7,< ТЯВаЯ Ь *Я интересу»»щмтЖ се линя. 

ОСЯОйЯНИЦ^ПрОТОвйЛЯОТ.» НОАТЯНОКЛеНИе
6) нит .Наляиъ-янсъ* <пъ г*Т*Д дев. 7> ням

•»е па
наядено сгп. Г*ялч. мпфт ияхгЬстпивъ въ 
гюма пя итмГдиинигъ иа Емне Исяаи.тва.

2—2
Г4Ш П»«. н Хярмяяъ #гъ 1« дев простря»

^ ОЬЯИЛЕНИК % 4597. стяо; |0> вжща л дщ»р*о • простря»
1иЛгТ1мп иа мюерсгу«>щмтк лица. гтш «тъ 45* вя. я. я ! 1 * дямъ съ лиряо 

чг* на •«своваимг Я.пълнител пий лясгъЛЯ*# ’ яростраигтяо отъ Ш мГъ^ДОмм: вл- 
илдадеяъ оп. Гдаимяк. яир. ежлия п полза 1 мит* * »о «ям. им* 10 мк
на К Мях. Мехяедояъ «тд гр. Вялтявг яро- ; хяр«мя Ю д.. няигИг 1 лял д
тию. лрмбт. Ьгйп Ходжа т елтпя грят», т шаШ яр* «гйяяятя яя гор%.
ля НЮ дтия ад. я гггляем» «. ял. 1004 — I ШштшжгЬ лу яТвяту яогятг ля припея-

дяг*. вяижятя яп нр*|яяЛ»тя яе+*я я^йкжт-

гр. Бялчивг ггглясяо чл. чл. 11Ю4 —1025
оп. * ГрМЖДЯНГКОТо I ДЛ »П|М»ЯЛЯ»>ДЛТИ1. ОТЬ 1К>
«лкджит» цуКратно щоликувянл** ня»тпят<*п» 
пъ и. , 1.Н1ЧИК1.1' ше яжючя1* я продължа 
;И дпд пос.гЬдямк дгнь ю 5 чяся ймм%
Г1.1ЯД1Г1 то п|И4Дякйяъ вь каншмаримгя гя
иъ гр. На.1Чякъ гл4;д\«»«ит% яелвижажа яяотя ^ _ ___ _ ___ .
ирмнаддАжаши на ' иъжннва а вяенн.с |>-^*» 1 ртрдннетт. («донронатцегно
Клин вата аг II тч. аа г Ги.ч.вг ностр.е «"■ носНдвотв нтЛднвтаанне мстонаит» ва Гетнеп те» я чал м ваме.иряат* м.
е на оп проста в»тери*дг. сг :4 отдЬдеаия. { *• .1*аД5*м те започне а вридг.мя 24
ш нпнИи-т- а оп доду дааг. т» Т|че-йя'1гц. / я°с-Од. Д» 5 часа поел* "Лади* .1ПС
х» 100 ви. я. жЪсто и дяоръ т 21М) ви. ч|н.дяяяяъ слъд?«»в.нт% ям
м**тря. I ряияци: оп. тритк «-траим идтягаа и МД111№|- ***** «ДШ* птъ вямъвъ и «ялъ,
Сацщянъ М>гтяф»»иъ. ояНиеяя ая 4СЮ .«тая во|Ч™* “й* тгшя*й яя ОВЯМКНВГ. .V П\У
и 2) едмяъ гни^ъ ОП. I отд^лтяят. яойто ; * **1‘тг иМ г* л ?**** 1Ж*рЪ | »ИГ>Ш.ГГШ1МГД ... /е им

дабвщт—ти-гроен* аг «ви. « иа оааомвм тагт^Гдв. двеп > 2*4.4

«ЗЛЯ???ж:^
тТ^п «*Т^п‘'Г1^Гтар«тГп а-ввелрамв » ирвежтотаевм* Днн н та- ■Ч™"" 1*ж ..
|И1.1,11,-1„,) „ на (тия име син- » яаддямяе. Ано п вропдвкте на I оп гр. ьалчняг аа 4М> леа* я сггдн.мчд.
арвгжтепеингв дни в 4*н>*е лв яаиявянве нингжж ламето се ввв н*но« 1 5-1- НАМ -102.1 оп Грршдввстт Сждопро-Авп гъ Н1я|Дг1Жеяие на 24 часа оп Н1И1- " ‘ ПГ. иравдинт се аав паж .... , . .4 ,- . . _______  „л.м
едж рапвеп. се ава тгЬао» в наддаде 51/.. » м«*де Л"щи.мавтв ще се иродтлш *Ж1ГТ*,.™ ^ ^АМТ» даумам» ?5дж-
Ц|мд*и4та ще сч-иродгджн още 24 часа, п1и* *■* ч*са. сд*сг воОто еронг квота те ! У . ... " •
«иг воато сроаг -вот, «е се арв«д. """ :ГТГГ, » ^ "е Гр..»-» втСич»
ивещчатедно върху шн дЬдм* иаддааачг. I иалдаяачг. | 1Гивв.

Гр. Бадчввг. 27,XI 1802 год. [► 1^”"' «/XI 118Г2 г [ ^ Тмемнг Кдм даае » важите» «
Сллв$. Прястявъ: II. Н**дю. | 2~~‘2 1 ЯМ* щяагйшя: И. Итдт. ; Гр Бялжт жкпяоттд ,Мми«ът

0ШШ№ » 45443 иШГгш™ ЯяГ* " йрв “ 150 Х
Илгктяяяяъ ма иятгр**гпоипгг^ .-V днця. ИпАстявямъ ия янтгрп-уюциМ! '-е гния, п>р*. Ж«гдяв«игг1 дя яуиягк яшятъ дя яря- 
яя осноияине постянпвлгнтпо ялдядпю ч«* ия огновянио ж чгътннтглн дм«тг .V 41 тО п^ждятъ вяяжатя ш» продяятЛвта вг^ви иря- 

огь Ггадчишвяя яир. гддмя ля п|н»дяжЛа яя ото ВдН. яир. гддяя иъ яолая на II. Ком- I «дп-твемъ дгя*. я яясъ т. каяп<*дяринга яя. 
««•ПОД^ЬлЯЯЯТ^ ЯЖ1ГТЯ на покойния НмфП» IV гтантяяггвъ «пъ гр. Вадяяяъ ярогинъ Вягялъ 
орпшяъ, ОТЪ е. Куртъ-Дуяямг Я ГЪГДЯГЯО Фи.ЛПЮГЪ ОГП. Д1ПЯИ Пм^ м 2*Я> ММ я 
ч.|. ч.а. 1004 ЮЛ отъ (рпммт» гДДо- съглася» ЧЛ. чд 1004-1034 «п Гряжлян- 2--2 
11|и»И;«ИОДПВо. ОТЪ ПОСЛЪДЯГГт дяуврит» яуб- ГВ"^5 ГдЛОП|М1Я:ПИЦГГЯМ ОТЪ П#н г1.1М4ГТО хну- 
дивукянио настоящото иъ в. „1>ядчигь" «♦* крятяо пул.швуияня** ЯЯАТОИЩНПУ иъ я. »Вял- 
ланочне я продължи 31 дгн». ногл. до Л чася чмвъ" т«* ШЯОЧЖг я н|н>дължи 31 дДщ. яг» 
йо-Л МХДЖ Щ«* И|н1ляиамь иъ саиноляринта г.гкд. до 5 часа ной.1‘4 плн^нЪ мг П|ю««в&1гъ 
• и иъ г|». К;|.|чяв1. с.гЪдт*»щят4 ш динжиян п. кянце.тармята ся яъ >р. Кядяякъ. сл-кдуг- 
имотн иринадткжятм ня длъжник;' а имот 
К.дня кднм отъ 2 • ган яъ с. Куртъ-думинт.

иТЪ

гми гъяа я
хтяаря. Няд-

Гр. Вя.гч»гъ. ю ХИ 1403 год.
('дж#. Нрястяиъ: X- N. Гскулояъ.:ияи мяотя я 2-2

ИЪ

2—2

ошникник * 4«<»2.

Гр. Бядпмвъ. Н> ДскеянряН ММГ2 г.

СНИК. Ирястяяъ: Д. И €>ятлояъ.

« Н.ИН.1КНИК. » 2** 1И.
М ак^л иияяъ пя яятгргстщщмгЙ гг дяна. 

чс ни ОГНОЯЯ1ИН* т-пълплтг .**итииП ЛЯсТЪ 
чинят*. НСД1ИШНЯЯ ЯЯ41ТЯ Иринигт^жяпи ня Дй 5777 яа»и»дпгъ отъ Вялчищ-сн* МирияиЙ 
длъжника а имстис 11 Едва ката двуггаж 
иь гр. Вяляявъ . Гсяиджи яях.тся* съ яро 
1ТрЯИ1’ТИ41 ОТЪ 40 КИ. Я. ИЯ ВоЯТО горния 
стмжъ отъ чгГ стая и са.итъ я доляяй —
«»тъ ДяЪ стан иа дъдж. 10*50 н. тнричняя 
5 м. ИИ1-ОИИЯ» 5.50 н построена оп. я|миип» 
яаггрилп. покрит. ВАЧ^МНДЙИЪ При Пй-кТИ 
Д. Мяркпяъ ярсй и и*тъ ццйжкяа воо тия.
Няддянпяягго ще Почна отъ оиЪнката яя 
ю|гк. Жсдяптитк дя яупггъ го^жнтк мяотя 
могятъ дя СС ЯИИИВПЪ иъ ваяноЛЯрИЯТЯ Щ. 
ирис*тств»‘ият% дия и масоне *н ия ивмшяр.
Ако иъ продължение ня 24 ча«я отъ пий- 
схждяижто се ини н!.кок я наддаде 5” о,
П|и>дяй1.-га те се и]н1 дължи още 24 часа. 
едря «тйто р*'къ имота те се прт лт, 
окопчлгелно иърхт посг|цний яя.паиячъ.

I Глднм ЯЪ ПОДЛЯ ия Вядч. ‘{еая^гклч. * Кясса 
[циггякъ Адяттъ V Хасаяинъ отъ г. Гяв- 
тямя.шкъ ая 300 лепя я съглася* чл. 4л. 
1004 — 10*25 отъ Граждяитт* (’Ж'«м1роя1Яод- 
егви. отъ тн'.гкди(жн дяуврягпю нуЛливуяяияе 
иж-гоятего яъ ИйТННКЪ .Гипмякъ". яъ иро 
дъ явите на 31 днн гъ праиояаддмяанме 
иъ 24 чяся > ня сто ще В]м1.дявяяъ пуАлмчИ 
но г.гк|г»ч1(иг% недвижими имоти на длъж- 
янки. я именно 1) пина „Камрнеяст яжтъ: 
отъ *И в дек.: 2) нмяя .КумНИ1*“ оть 7. 
дев. . 3> иАка ,Д.» ГроОящятя* «»тъ 47.А д. ; 
4) кжшя едмоетнжо^^съ дяр стая ;*я жи1гк- 
ние и яутфавъ. «ткяейк 200 л.; 51 лддгьгь 
одая. оцкяемъ 7К.Ю децА и в) едп» иргя съ 
ирм-трвнтм* оп ЗОООнр. я.. оцкияа 10 Д. 
Дворног* ир4-*Т]*«нт«ого яя кжшятя и «яя 
се сЪчЪом оть 2722 вя. Я. Н::яягЬ ся оце
нени но 50 ст деиаря.

Падлйияямето ще Иочме отъ оикнкат 
ня г*|ск. Жедяихяитк дя вунятъ могап. да 
нриглеждатъ кинжата яо и|и»дяжйятя нсКжи 
нрнежтетиенъ ДП№ я чя«*ъ и. клннпярмитп яя.

носТ|юеяя отъ яростъ дърнспъ матсриялъ и 
камънс покрита п ке|1емидя: ии<ч«чиия 2 
миря. Дължина ♦* метра. ти|и»чнна 4 метри 
• ъ I ранини: <ггь Т|1иг1. .-грани пжть и гм*.«ъ, 
мцГ.неня.ча Г.о лека. Маиаьдпшто ще Яочяе 
•иъ оценката ма горГ Желаачпитк да ву- 
нитъ горингк имоти яогжгъ да се ививап. 
иь сянасллритя иь п(мн»пО|1Йпк дни и 
часове ла на инианнг. Ако нъ П}н1дължеяяе 
на 24 часа «ттъ 
кой и наддаде 3

межждянието А-е мие н1.н р
п родя ШЛЯ ше се п|>о- 

1Ъ.»жи «те 24 чася. глкдъ който с|мигъ имо
та пи* съ* прн.жди окончятедно Пърху те 
сл1инкЙ яя.уачячъ.

Гр. Г*;мчнт. 27. XI 1002 г.
( жлебемъ Прш-гяяъ: II. Н«*4еиь.2

Гр Галчявъ, 2Я \1 Ш г.
ОКЯМКИНЕ V 45'Ю. 

||(вЬс1ииамъ ня и»!те{1ествмцигк п* лица. 
*■ на осн*някм«‘ ис1|ълиитедиий «ястъ V ;11.Н1 

идецъ ви. бъи щ*р. • ждцц нъ |шп» ни 
\ Панайот \ )1. м пм. "тъ .. \и.*|С!. ку- 

\ иригиг ъ К ^/лу Х илмлокъ 1^1. стадото се й» 
д Ти и-ип п Гу.».| .5»ю чл. чл Инч—1№Й 
г ь Г|тжд^шс|тго I а. иоцнпгиио дл во. отъ тн 

1.1Н4.Ю дяткр^но иуолквуигиие яясдиящето 
ь ». чГ>«лчиь>. '«и* ... очне н ир«)Х1.лжм .11 
нГ и-*■ 11. очи. и\"» часи пос.гк иладк!; ще 

пр 1.1..амъ ал. кинцелярязеги сн къ гр. 1м«.т-

СждеЛ. Припивъ: II. Неденъ.3-2

Валшкя Шж Сг А Прктагь
Г)|. Гмичавг. I» Ауаеварк* 10412 Г.ОШШКИНЕ .V 2(114. *

Наглед яхах ь иа иитересуюасиН <ч* лмца. 
че иа ос и* «иг. ние и. пълнители, листъ .V 7213 
изтлеят.' '-тъ Вян. яир. сд.дим иъ по-гля на 
1.Ю1Ч ик.-интя и*млег1е»«гкя Каса протяиъ 
(А-111К1 Мехя«*тръ пть »*. IV.». Клчняявт. за

2—121 — 2 Ожд Нряетяиъ : Д. Й. Се*г твЪ к

Ре*мкт«*|гь; Д. Г.мк.щъу 
Печ. на Д. Тгаи»рмнъ я #5-Яе Нария.
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