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(.ъопщавомн но I. >. пбонатипъ ги, ч<
..
линя Коста Еневъ »тп г/«1,ц Доорпчт,
11нинаст]'ОТ'>/1?> но вштнино ни. 7о/. >:
• / чваренъ V <><$ <•100114 абонаменти н .!•'
ниво нови абонати.

земдедел*н, от-ь конто следва, че дневно па- селението отъ нея е натоварено да пазя топ
зятъ 48 ръботпи земледелческн ръце, на които шосз ■ то е натоварено да ее грвжн за реда
щ, тоя рабогенъ сезонъ мпппмумъ надниците в общественото спокойствие за цедата окоструватъ отъ чо 3 л**ва на човек». а тру- лия; шосето Добричъ—Шуяенъ се пазя отъ
дътъ на всички ежедневно 144 л* ва: но ио- , Ботевската община; шосето Добрвчъ— СнлиI неже това распореждане е направено отъ 1-Я стра отъ Саръ-ЧамурлнЙската община, а то
чи налиЛ Августь и ще продължава до нзтн- сето Добрвчъ—Бодчикъ отъ Геланджншката
чан пето па ндущий Охтомврнй. селската стра- община; така че 4320 дни, нужди* за запаз•• «Г ил *Царин1;
1,| .г а а'7, ЗСс кино&а
жа ш*- пази тая година 90 лнп държавните ванне на обществения редъ се кзгубватъ сако
—н—
п&тпши. или ще загубягь работата сп съ отъ населението на горните четири община.
ой "*
>330 наднннп, преглътнати но 3 лева една- Где е тогавв сираведливостьта? Защо едннъ
сШаги.нирв
га- всичко 123*10 лева.
зеяледЪлецъ съ скщнтЪ права к отъ същата
В-ВНЧАНИ
Въ мниалнгТ. врЪчнпа държавата пред- околия да си гледа свободно своята работа
виждаше за запазване общественото сиокой- ирЪзъ летния сезонъ, а другъ съ съшит!
Добрич*, 14 (_'<‘итг.ин/1ни ЦЮ1 го, и
СТВИ“ суми въ дч.рхаввяя бюджетъ и саао , права да ау низи безонастностьта . . . И ко!
— нрп появяване на разбойници, както е въ аннава Хзъ тня държавни пътища, саво на
ел) чал сега, наемаха се волнонаемни иолицей- I селението отъ околната ня лн, нлн всЪкк,
------*-скп стражари гь сво^ТСвШМЙГ бвУк&О ‘УуМЙвИйГ нм* раЗащ»*Ч»1ВП
въоръжение и те пазяхн държавните пътища, отъ 14-тЪхъ общини, що ннане въ околната
-5-?Ъиздържани отъ държавата, като служиха и па нн, сумата 12960 лева, нля 4320 дня се поИолппсапнгЬ предупреждаваме Г. г. държавната полиция да се ирЬслЪдиать раз- насят» изключително саво отъ населението
мкннингЬ на покойния Лнге.ть Каба бойниците.
на тия общини, пр!зъ конто нанаватъ дър
Пнапоил, отъ гр. Добричъ, че нжлномощЕконочнста (*»>■) г-нъ Каранеловъ, за да жавните пътища! ДържавннтЬ пътнщв на
>го дадено отъ иокопння ми мъжъ и въздигне своята финансова политика въ очи- всекъд* се пазятъ и поддържатъ отъ дър■пца, на Алекси Момопъ отъ гр. Добричъ тк на простолюдието и да замаже очи на лъ- хавите, защото и такива названия носятъ, а
в емч.ръта на покойния, само ио себе си гамите отъ него селяни, намали сумата ио като така. съвсеаъ беззаконие е да се тор
•ина н и1;ма никаква валидност»: така. ели»» > иарагрнфъ 11 ни бюджета за обра- рорнзвратъ само лицата, конто ио едучайе за напред» Алекси .Момовъ и1..ма ни- зу ванне иотери споредъ нуждата и преследва- иость съ имали нещастието да се заселатъ въ
ОКЯИ права. било да събира зсманки, не ризбоДници съ 15000 лева, за която екосела близо до държавните пътища, а тня,
011.111
магми по масата ма тона мас.гЪд- помпя, само населението отъ нашата околия които се падатъ по-дааечь отъ шосето, да не
г I ;.о Конто оть дл'1»!К1'м111П”Ь нз1П.|И11и за
изгубва 12960 лева, а какво става въ дру ночувствукатъ никакъ отъ тая повннность.
*• 1.тI. .1 на покойния.* или за наша см Ьтка. гите околии, гдкго също съ се появили раз
Ето защо пий възставаме аротивъ гади■ кнато и да е операция съ Алекси Мо бойници. остава на читателя да си отгатай и матовщииата на ,новата ера*, п обръщаме вни
на ще я считаме за недействителна.
сп състави понятие, колко работно време ще мание комуто се гдедва да се откаже отъ тая
Това съобщаваме за знание на пвте- изгубят» СеЛЯНПТк—Землед-Ьлцп, за да еко- неблагоразумия економии, които тая година
• •укпцитт, ее. ппппкс имаме сведения, помитат» па държавния бюджетъ 15000 л. само отъ зежледелците на околията на се азч А. Момовъ безъ никдкъвъ срамъ г.роПропие» тая ангария. останала нп вч. плащать двойно и тройно понеже срещу 15000
I шавалъ и езъдъ смъртьта на покой- наследство отъ турското владичество, най-мко- лева, които е економисадо правителството нв.
да хазяйничи съ общите ни имоти. го преви в», оиознцца дигаха с •г.цпннг*'. коа- 1 само огъ нашата околия се изилащатъ въ налпционии минна ри чре.«ъ своитк органи, но | тура за тая иеблагоразумиа економия 12960
г. Добричъ, 6 Онтемнрпй 1901 г
като шшнаха властьта, усилиха ангарията ! лева, а ако пресметненъ поне на 10 околии
Сь 1|очи1ание:
аокрагно.
въ целото ни княжество, че съ поставени въ
Ний **е сме нротивъ .правилника за такова положение, като нашата, то 15,000
17—2
Наследниците на
нотната стража-, гдЬто е предвидено, че въ економии ще намерииъ, че се изилащатъ 10
АНГС.ЛЪ ЧАБА ИВАНОВЪ игкко село нощно Нр4.Ме ПО оЧереДЪ ^е НЦЗИ 1^ЪТП ВЪ ПО-ВОЧе, Я^КЛЮЧнтелн^ ОТЪ Не^ОДОЦ, ф
лица®сиособ|ш и запасни войници общини, когато другате никакъ не го чувствуЧП

1Ш. ЛЦ.4»

ШВЪСТИЕ.

I /•■ Дпоричл Ил < '< <пигм«/>ин 1УЧ1 Ю.1.
Н гая година, както и миналата съ поп
ит на разбойниците, селяните земледелцц
обремениха съ ощо една лична воинит» Iангария) зч запазване общественото
койствие по пътищата, по край шоссетата :
"рпчъ — Нарпз. Добричъ — Балчик». Доб11—Силистра н Добрпчч,—Шуменъ. На гочоменатите шосета има ио четаре поста,
••тоащц се отъ по чегире чоиека, селяни

иа вч.зрасть отч, 21
50 години, защото, ако натъ. Зг. това параграфа за тая цель, ввесселото е оО 60 къщи ще се падне на къща | то да се намалеше, нуждата и снр&ведливостьпре.п, летния сезонъ по I
2 нощи за па- та го изискваше да се увеличи поне още съ
лепе, на и огъ друга страня, пазача ще може
15000 лева, за да се поивсе тая новииность
Да си нагледа и^Ьзъ нощвта своят ь добитък», отъ всичките слоеве на обществото; защото
така че тая ангария е неусетна; по да се цц- на всички е нуждна обществената безосастзятъ четири държавни друмища «>тъ населе ность, а като така требвало би било, и спра
ни* те въ селата, отъ гдето минаватъ шосе веддиво е, отъ всички да бъде педдържъва
тата, това е чръхъ на ввипюща несправед- и пазена, а не отъ отделни нещастници. . ..
линость.
Освеяъ земле^елческага загуба, за която гоШосето Добричъ — Барна като минава ворахме има и друга неудачиость: да се посамо презъ Ай-Орманскзта селска община, на- | верява пазенето на аъгнщата, 1зкдшчхтвд80
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Бр. 1(

■а > Кой яе о чедъ в. „Търновска Коистнтупия" а „Свари*“—органи на българския МаратъУ
Не е оа именно тона ужасно управление
което подготви и докара дактаторството на
Стамболова У
Кярапслопъ, тоза «аталенъ човЪкь. на власи,
и вт. опио.<и>1Я!' е би!ъ иаредъ съ русите, IIротнвъ русвтЬ, сь княза, иротиаь княза и ако нма
знаме или пренореиъ оиятнеио, то е безнорио
е.
което се е
неговото — знамето на демагога
ле е вече, мислил!, ц пил, -СЬ огь- . 0бращало е дяесъ още се обръща сиорслъ весе пе играй“ и да се не екьиииъ гьрътъ: и на истокъ, в на занадъ, н на севЬръ.

| гочма н най непосредственнв свЬдсимя отн
! тедио подбора, назначеааето а задачатЬ на н;
знрателкгЬ,
най всЪ н.чкь можахме м*ж*|,
| но околен ь мъгь, да доб ге» ь едао, сравните-ц
доста пълно оевЪгленве върху положението
работите (шнвонегвдга р.) на гни надзиратц
Ето какво можахме да узнаемь оть сиомЪнащ
сведения :
в) За подбора иа Надзирателите Спор*
I
. мнението на Бургаския 1 'ь-р. Умрзвнгел. *И 5&
отъ 24 — Май 1900 гол. (въ блаженото х«
време на сонаджямте р.) внааначеннтя л« ч.
лира тели лица ни ний малко се ос.котвени
' ир1к.1стинщата работа ; и. а тъмите .сабвуъ
| работата, конто а/члОвиж ю .имкопа и п 1/6.1
I — а./мнннст/ни ивния иравчлнит ла
1С.Ч1Ш1 л нроилввлкнин*. (Ама знангъ да взома
НО 600 гр р.)
|
СнорЪдъ сведенията, представяни сега ч
| Пловдивския Окр. Унравмтель, койго е бвлл
| същия ООСТЬ н когато съ назначяианн ПЯМрл
лите, „самитл лица съ биле иоОби/тнн »
наманенне <1а работяте“. (Пали ще снесат
страняла отъ «алинеи га . . . р )
Сиорслъ сведенията представени отъ Т;
ниския <>кол. Н къ до Ловчансквя Окр. У пр и
' тел1. сь телеграмата му подъ Л§ 19.ч7 огь *|
м. г., въ Троян ь съ биле назначени аа щ
зиратели, между другите, н двама македонци
I име II. Бушсвъ н Атанасъ Петровъ. Ть съ л
хора сьнсемъ неграмолнн. При постъпване
: им ь на длъжноеть въ акга се подннеаня —

щото въ много случаи за
л се назначаватч. оть «;еиадГ.жни лица сь ст.мпи'.астояще и друговерци при
,о е, както се е случвало,
.гь оръжието на саинтЪ разбойза разбойничеството да се усили

Н1,ТЧ>

Ли

таят», гдЬто тръбна да бждемъ по-щедри, ноосторожпи и нрТ.диа.злшш. защог» една дър
жава, които налага нецнноснмп даждии на
населението за двяж-чшето на държавната ма
шина, требва, на първо мЪсто, отч. прихода
тЬ да поддържа общественни редч, и снпкойствие, инъче губи своето значение като дър
жава, а още ио-веЧе, когато но отношение
К1.МЧ. населението, известни съсловни пблагодЪтелстнУва, а други онеиравдава.
Мнението
иа Ца>и1 ввнетнгб за Марааелоаа.

ДКМАГОГЪТЪ.

! в на юп.
*
'I озн «дциепъ цолиляческн ковдотнеринъ
е лвттряйи.Ть най гслЪмн Ь злини на отечество''То 1111.

Той прие Гшцганкнскага конвенции

и от-

стъпи Кърлжаланюь н Аишшга на турцвя, на

рагположеннето на която оставаше даже и нашега войска за да пази султана н ла му поляга
въ случай на нужда. Той предаде на ромънин
Арабъ.'1'абнн: лой .понижи България при воинI кага слава иа храбри|Ъ нн полкове въ Сливнина и Ниротъ и поел*- има безсрамието да каже
вь камарата : „Азъ изядохь яйцето, на ваеъ осгамихъ черупки!е“.
в. ^България* брой 15 - 1899 г.

РАДОСЛАВОВИТЪ ШПИОНИ
11рОЛи’НИ** Г*1Ъ ^•р,*Ц У Й

5а да постигне властолюбивитТ. си цели,
дсмагогьть не се еиира нредъ нищо.
Той напада, хули. кдЬвоги всичко бозъ
разборъ
На него всичко е лошо, подло, безчестно,
престъпно.
1>езь него отечеството пропада. 'Гой е
едннетвенвий спасител, на народа. Само той
отбнр| огъ свобода, олъ «ииаисни, огъ политика.
I ой е роден ь за да управлява, да сънЬлва, да диктува, да се разпорежда, а всички други,
за да го слушан, н му се подчиняван*.
Хвалби за себе си и укори и клЪвети за
другитТ. Тъзи е бяла н е системата на дема
гога, бвль той иа класи, или вь опозиция.

„Азъ съмъ бядъ, сьмъ и ще бъдъ държавенъ мъжъ*. я»1сне ще нокане коранаю да съ
стави министерство, но без. Грекова, Иаченича,
Цанкова и Данев^ това да го знаете“. .\зь ще
нопръвя Българекъл В Финансяи*. „«’ъ н>мругъ
ще ви управлявамь“. ,Народил!, обичатл. лЬзи,
конто ги мамя гь ильжагь еъ голели обещания
—лъжи на се небой*. „1Цс ви избсся ио върбнл Ь . . .“
Така говори и така пише вл. вЬггниьа ся
Фаталния човГ.кь за България, иа коголч* още
пр-Ьзъ 188* гид. италианския дипломанткч ки
агонгъ в ь София, Ое МагНно, бГ.ш* каза-п.: _ Лдг:е*1о[{ аи /и,нгшг, с'т? 1а ,/<■<".,/иролл/о/е <1с 1а
сосИН Ьи1</иге,“ което се II сбъдна.

*

*

’1озн онасевъ лрибунъ. съ гвойлЬ лу Ю|1ии,
съ свойлЪ политически авантюри и ироизволнн
дКла, стана 1|ря<1ина за нрквраьч нрЬзъ 1881 г.
Поднрь нрЬнрала гой ноъло избЬга вь ИлоВднвъ. гдЬго, въ два-лрн мКссца пъгрь, усик Д>
разбърка всичко и да тури на иожъ браI ь иротнвь брата.
Като се въсланонн Търновската Ко юлту
цик, той иакь се занърна в ь София, ирьзъ 18-М
год. и почна една безсъвестна борба противь
ОньшнлЪ си другари: съедини се гь пекли
крайни и улични елементи; разврати общсе.111
то; въведе порнография га п шантажа и и ищци а
и нрЬзъ 1884 год. еъетав.1 своето прочуто мн
ннстерство, коего падна заедно сь 1 Български
книзъ, като остави България окървавен • на прага

иа своя иогнбель.
* *
Какво не се извъ| щн нрЬзъ вла* твуванисто на демагога!
,
Насилия по взборпт!.; нобопша вл, огра
дата на народното събрание; шапки м.п» градоветЬ; убийства взъ улицигЬ н илъ участъинт!.,
цензура на печата; с. бнранне дажднята съ бой
и гь затворъ; покупки на железници : заеми и!
//оп; злоуиогребленкя 1 невян, иегезания, нрЬдананве на -урия -Ь македонски гЬ чети . . .
Кой не ;<о.мнв уирхцаението на Каравело

Нъ закона за приспособ-елше данъка върху
земни гк произведени:!, както и въ правилника
за приложението му. нема нрЪхвидено нищо за
нЪкакви Други чиновници, или държавни служители но приспособление същия законъ, осиЬнл,
ония, за конто се говори вь чл 25 огь закона
и чл. 1-1— олъ правилника. Нл.н!н‘|.н това. обаче,
Министерския СъвЪгл. огъ 16 — Мар<ъ сл. иротоколь Л1 24, но доклада па Министерството
на Вътрешните работи (.У У • • О-у оть 14 Маргь
1!нм* гол. нодъ Л1 1!"' , (който докладь е новърна гь нъ същото Министерство н сега не се
намира вь делата му), е поста нови лъ; »да се
назначавал ь огъ Министерството на Финансите
въ споразумение съ Монистерегвоп. нн ВътрЪш' пиле Работя нужУпото число надзиратели за
приспособление закона за данъка върху земни гЬ
„(,оизведвпя1<, съ месечна заплата 12*1 лева“.
I
сч, 0Х|,анва гола партия, р.)
ц назначени съ тъкмо 476 такива надзн))ател1, (476Х1-" -1- 57.120 л месечно, а за 5
„к,ч>ца в ,иатено на тия нишонн 2''5.61 Ю лев.-,
|ии ,.д;1Н1, милионь че I сри сготннъ днадеещъ
ос„чь хиляди кара грошове, .н-реи. радеела воиц.-ки г т. тенмеин !
Назиачл-имего иа В1 чкш К с сганлло оть
Мит сирслпото на ■ иман'о гЬ, им исключителио спорЬдъ собственноръчнитЬ записки на
Министра Радославова. Кан* <• г-ъибщагано на
Окр. Унрявилели .и иазиачеитто ио оп| 1,д*иенигЬ огъ Минссгра 1’.1Досл:1В1н,а липа за надзиралелн вл, вг-Ьки окръг ь, Млн.и гер.-твото, на
I ФинанснлЬ имъ е явявало, чс нужднил* наетанлсния за тая длъж нос гь щн се 1адъгь огъ Ми
инелра на ПътрЪшнилЬ 1’аболи. Какви се *>баче
на< гавленпя|а, дадени на Окр. >нранигсли огносил сл но ди.жносгьга на надзирагелилт, и вл.
какво изобщо ее е състояло п;>Т. 1н.1.лн;*чсипсго на
посл^ЬдннтЬ, за 11111:1 не * намЬрени си!.л<нон
въ дТ.лата на М-оою на ИълрГ.Ш'. »п+, Наботи
оп. онова врьмс. ИамТ.ри се тачь само една
сиря почна бЬлТ.жкз, че една чаен. огъ д-Ьло
V. 25. опюсиг лно дниженинга и иазна*1сннятв
по гоенп.к.-, а именно нръншката за надлираслил г». ге намира у г 1'адославов.-.—Иомоленъ
|. ■ ь ир1 д* Мателств-сго Министра на Кл. 1 рЪштиЬ Габол и изска тъзи П|*Г.11нска огъ г. 1'адосливова. 111. ол говор ь на писмото на ПрГ.дс!. шI телството, М-вото на Пъл рД.шни 1Т.Бабо*.-! съ” '
Дс 2796 олъ 27-шГ Анрнлий т. г. съобщяна. че
„два пъти Устно и на 18 - съший м сл. писмо
Л1 2644 е искано олъ бившия Миннстръ г. Д-ръ
1’адосланова ирЬннската но назоачеяаето на надЗИ)>ателнтЬ ПО Десятък-, но той но слугата си
повърна лъ друга една преписка, а не гая която
се дири. СнорГ.дъ положи гелни свЬдения, при
: ниската ио назцяченоего на надзирателнтТ била
ирьдадена Г-ну Раднелавову и 1>о е повърнаI.»
огъ него. Той елзалъ „че друга ир-Ьииска, оевЬьь
оная, конго ионьриадъ но * лугата си, нЬмало у
него“. — ;нмасн хасъ да н даде безъ обднрь....р)
По, макарь н да 1гЬ.махл|е на ръка нрЬннI еката, огь коягз бяхме могли да извл1>чемь най

неграмотность и по молбата имъ отъ и!и

|

;
|
,

си д ц Мичов>. (Целъ безобразен!, и не п
Скандалъ . . . р.) ПрЪдставенъ вл, . 1овчанен
()(ф Управление, тозч аклъ бнлъ новьрна
на ()КОд. Началмикъ гь записка оть секреп
ич 0,.}| у„,,авигел1. отъ 1С-Й Май 11*00 г.,
която последния поръчалл. .»** ио.чогвнтъ б> ■<
мопчтъ наблиратсли до <„ тнисватъ ияеьл
иа готви <*о съставяте акт* ш вегъпваниет» I
вл 1>ллжчосгл. I ьли заиовЬдь е била испълн
и въ прости в IЬ лица се научили да се иои
,.вап, (|| още има хора, конто да мислятъ
лк0 Л1,ше стоялъ 1’адослявонъ на влас и, «
КдНа голина «е щеше да опрани 'М1илнсигЬ н
д протеста съставенъ огъ гъоренската т|1
казва: даваниело подъ еъдъ невинния 1’адог
комь било аначало: взаимно еамоисгреблениуничюженве ьа народните дейци.... гори
ВИЖ11 СР Че чувството ма срама у гЬхъ л
С1*ва р.у

I

Ще продължим ь.

М I» С Т И 11.
Панъ отчаяни! Газь годишната нроияво
Г1-.1НОС I л, а о и да не 61; до гамь удонлетвя?
ле„И:1, доб ги I; ЦГ.НИ, кои I*| се нмахч .,ъ начал
на миналия мЪссць бЬха укоражили доста
л:1Г.лн1ПЬ, с» I а нещастк* >•*, а гльдь пеш
ол чаянието, 11:и.л. се появи я*. зсмдедЪли:!; -н
лице го на ш-Ьквго ге иролила исзадцволт
разнебитеное 1 ь! . . . II може ля да • е очл;
нЬщо но друго, когато слЬдъ лаь-ьвъ еьенш
тень Фялически грудъ, добри 11, надЬжди
удовлетворителното му въз 1аграждение рухн.
ЦЬнитй иа храннгЬ спа шаха до ненм в!.рв .
— З1**,. оть първоначалните, благодаре и не :
вурсниияга на американски 1 в храни, а отъ лр;
страна, че лазъ годишниIЬ ни храни, велКдс >
нрол1>1Н.г1 Ь дъждове се тчокрнха и 1.ачесть
I имл- значилелно отпадна. Ил. началото едно м
жню ее дяваше 9-о0 л., а сега б об л., Ячш
се даваше 6 ловя, сега—4'.*0 лева
БчрницнтД оп» друга езрана нс ирЬзна я
никакви спадания, нш нринужбавагъ
н.о
циша но неволя Оа ароОаватъ .гранитл си и
н’ч1л"аи1ягь на Дл рж,явата'иначе с.ямитЬ бир *
иращататъ храпк-1- на земледЬлцит-Ь вл. И *|
или Бадчикь на г!.'.ни разноски за да се н|
вагъ! ... |1о се ли мислили, че гия землед^
ще |ркбвагъ за винаги: и за реквизиция, “
боеви сили н кр. Н Ор-? И защо е гова бир
ческо нрЬслЬдванне/ Неужели не може д*
чака малко, до кало се повдигна-!, цьинл ■
хранигЪ. или нъкъ изтече срока на ирослое'
морагориумъ. I д1> останаха звеъитЬ съ и
лнхчи За иосрЬщание държавните нужди, зз
ее нееъгиив.ллъ земледВлцигЬ? . ека се пич
демократигЬ, конто но най шарлатански на п
лъгаха население го За иЬкаквн обл-Ькчеиня, коП
бъха въ опозиция; а сега на вдасть, ио ед*
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най-нахаленъ начниъ мукатъ, когато и.мъ се иовсчс 30 — 40 деня но е падало дъждъ, вп
Следъ като вскааалъ похвала зак Дара.
напомняте обещанията н са. лалечъ отъ ми- който кемледелциге вече яматъ нужда за да ператора свършнлъ съ
1кътъ: „Д« кмМ
съльта да изпълвате пони едно отъ тЬхъ.
почна.е посевите на зимниците.
калай Н-й. Ураа“!
Пакъ разачерование. Съобщихме въ мина
Убиеца иа председателя Маги Киалей —
лите са броева, че уволнените отъ „новата ера“
анархиста Чолгошъ иа 14 того билъ оеллеяъ
шновнкпи въ градът ь ви, а алено: помощ. глав.
на смъртъ чрезъ електричество. Пресалата ще
МЙ СТРАНИМ Г« Мй
г.нрникъ а единни елдебенъ нрявтавъ ге въз
баде приведена въ астмите, следъ 28 иду
пяваха на длъжностите си, като на местото на
На пазаря, между единъ евреин* в единъ щи й октомяриа.
;ом. глав. бирника назначаха контрольоре съ
Единъ Германски баталиояъ ил 14 того
цигянинъ произляза споръ, който събира много
голо 800 л. годишна заплата по-вече Сега се
замииалъ за Виена еь специална треиове, аспублика.
случихме, че Каравсловмте скономин, конто
Циганина обвинява евреина, чи го изма ирагеиъ до гарата отъ кориуствяя комаадаръ
направиха отъ полип, стража <с те излезли
~0 Генерали НикоагП в отъ военните а граждан
мили еъ парите; евреина — че циганина 1__
мд* ви, аящото отъ началото на тоя мЪсецъ вместо
ските власти. Но патя до границата, Австроуиизлъгалъ.
1Ь'Лнемите четире полицейски стражаря се наз— Ти си калпазанин-ь. казваше жълп. отъ гаоските войска образували шпаларъ задъ кой го
шха на ново иеть. Идете следи това, че не
"с лдъ, ...намина на евреина;
св б"° ■»ТРУ“"<> голЪио множество иародъ.
рцчайто „новата ера“ гьозъ бояджийска. .
— Ти си лъжець. възразяваше зелеиъ отъ
ПрвСТЖВнанъ N1 сеободй. Знае се отъ
Ний настояваме да се в извърнати на длъж- възмущение, този последния:
«*"■ Ьългарсиа иародъ, че единствените шигь и уволнените дял «елшери и нотариуса
- Ти си харсазъ и вагабонтинь, гърмеше "<>■■■«■ п0 Дурашкулакските намета са Салата не страдате по-вече интересите на насе- разгневений цигаимнь.
*
| б*швВ1> А>гго«мм тннъ а В. Арсеиеаъ .добру•шото.
Тогава, следъ една минута размишление: | -Иганскаи вължъ*, за да се уверите обаче в саЯвяватъ ни огъ Илчикь какво таикащното — а ти, ... ти си Д1МОК1Н1Г8! изрева евреина, | **1 ^ младоадеалн иъ печнвата аетеииа, че
цтетво пикаят, не се грижяло за чистотата кол кого му гласъ държеше.
Владато е действувало като комаадарь иа еека• и града; ний пъкъ мислими, че н санитарната
'Ькъ следъ тъзи обида циганина бе пора
дроиите, привеждаме с^^дук^ция офвциалеиъ
I полицейската власти въ него градъ требва да
документ-*: Телеграма М 2803 подадена въ Со
, тложатъ на кмета да взема строги мерки по I зеиъ и капитолиря. кя го обърна гръбъ ■ се сври ени яя 20 Май 1000 г. 10 ч. 15 м. в. ям. бърза
между навалицата.
.1 въпроси—чистотата, и нервамо, че той ще
Добрич*
уреди.
Компнлчру
б-й конен» аолт
Огъ тачи едщо ни ияняатъ, че па младо„Съставете
единъ
сбореяъ ескадровъ въ
и I' аллге, но иастоншемъ метаморфози рани нъ
възможно но енленъ състави я му дайте яжлиае ч > .рагчета. никакъ не се нонранило назнача
<ение, да отиде въ село Сарж-Муса и др околни
заиисго нл Гни Пекарсв.ч за "и. Началникъ.
села ви Налчикска околия, за да арестува ие!’ .. тини, те ис знащ ь, че само демократите
Негово Царско Височество Княза на 10 колко, около 25 дути селяви, обвиняеми въ аг*
ч.,1 .* I ь да ги приема г и, за да с> подсланнги
(и тТ.хната сЬнк.ч, ами ако и те паднагъ? . . . тото въ 4 часа следъ обедъ се Завт.рналъ въ тпрянве (какво грозно нристдпление?! има ду
столицата.
мата гьо (юнската трдба р) за непокорство на
тава. тогава?
_
,,
; властита< на К агония Клади... р.), по указанието
Разбойниците, който бЬха се появили на
Бившия Министри Прелседатели г. 1одоръ на Нядчикскня Околийский началникъ, който по
-ни гого при село Каралезъ, още но сд заловени. '
граха у земледЬлцягЬ, които едва само за Иванчеви, взимали за свой защитните адвоката особена заповеди до него егъ Минисгра на ИдД-ръ I енлдиева, за да ги затвщява прЪдъ тръшни тЪ работи ще придружава ескадрона.
орниците продавате храните си с ужасенъ!
държавния
еддъ.
Предварително се споразумейте съ юаш Ояпл.
луша се, че разбойническага танка минала въ
Новъ ше*ъ
иобщчватъ ни отъ Соеия, Началчикъ за местото м времето на нрмедвдм>лчиин:ата околия.
Нека да ставате пакъ економип въ пара- Ч<! въ Олиско б*лещ'-' -1ибр1*:‘-1нлта, или младо- навяното на ескадрона. (Каква важна итвца билъ
••ска на бюджета, гдЬто сд предвидени суми идеалнята "аргия щела да се събере на извън- я . р.) Арестуваните селяни следъ това, да
|а иреследваинего имъ.
‘
1"-*ДНо събрание за да провъзгласи за свой шееъ се заведете канвоирани отъ сдщия ескадровъ
венчавка. На 10-нй тото се извърши бра- *' .ешем’ “м4с,° г “а 1 «лославова, защото аъ Вария и изладътъ тамъ на окр. управители.
Я*1“*3»" неуноричнигТ,^! яла- (зжщо не въ Добричъ „ж с*д. следователи?! р.)
ьчптаяието на Г-,№ Марийка Г. Коквновасъ иоса*л*ий
нь Владимири Ив. Марчевъ, единъ огъ иър- Д"И иа'1" . 0|>КИгЬ вместо да се поправите Дайте пълни указания на ескадроиния командире
«I* търговци въ градътъ «и Нашите поздрав- ВСI,',КI, поведението, ще сменявате шеиагъ си; дв действува внимателно ■ енергично, безъ да
I' и» и бдагоножеланин на младоженците.
я,,,, Не зна,,гь ли че народната поговорка казва: влиза въ каквото и да било разедждаяия съ
Нещътъ го зъ селото, а той пнта за
коаш,ага с" м1“,,'ва> но «Р"™ра ся некого (оевенъ разбира се съ героя... р.). М
'новата кдща. Съобщавате не отъ Варна, че
' _____ _____
I 2219*.
а кандидат и на демократи ге, *въ предстоящия
.
*стъ
г- л1’иа въ ■мето на всички
Коеиний Мянистръ, Полковникъ: Никиеоровъ.
овълнителенъ избори, който ще стане на 7-вй ; нодьржатоли на либералната парти:: въ окрдга.'.
Като узнаваме едва сега тая оеипиална
(уший Октомврнй, щели да бдле посгаиснъ
отправенъ еднвъ протести за даваннето на телеграма, спомвюааие си каке Под Салабашевъ
школа Кдневи баш и демокрх / и и бпвшъ мла- държавния еддъ Наенлча 1 ядослав"ва, защото... заповеда на войниците при тръгваиието ииъ
>идьяль. топ нмалъ ннгнмнн свръскои съ Ган- защото билъ невиненъ и чвгтъ като ангелъ. оть тукъ ,отъ близо ли глиптп, а отъ лллячг да
вцн е Ножиль 1’лйнонпи на конто именно II 8а да се знай каква морална стойности има про стрелят*“; а самъ той при заиинявжписто ся,
< лане.11,, че ще го нольржятъ. Пий не нКрпамг теста на млалондеалн ге отъ окрдга ни ще еио- се разцалува публично съ всички, а ней после
I се намТ.рн никой селянинI. мимо Д. Шнковь м Снеми само, че той е подписани огт, „касая
и саблята си, но гой се повиши, а Арсеиевъ
и. николаеика до даде гласьть си за Кднева, ницята* „Гьоревсчяга т(1ъба“ и „Цннцарина“; | още е свободевъ...
, едно е жалкото обаче, че протеста не носи ипакъ считаме за нуждно да нредопредимъ
ж ,
Боисерството иа „ма*ата вра“. Въ неделя
рн гслнтЬ н познатите си вь гр. Парна и око- мето иа любезните брагчета Арсененчета отъ м,,ъзъ нощита нек.ико злосторници нападнаха
ради|ь ни. и не о и, и подписан ь огъ Таша.. . [ Нддлсг|»жгедя при електрическата инсталации въ
н ма да бд.датъ будни и се назяти огъ лицата,
11анчерево,-..талианица Руджеро, нараниха го
що много обвчати да сЬяп,, а не ми.чггь, и като така изгубва в.еко значение . .
Руския поеданиинъ иъ Цариградь г. 8ино- тежко а се опитаха да счупятъ машинарията,
:н же огь гин които много об Вшиват в, ала
Ге сполучили само да прикъсяатъ електрическия
■ ранеловъ ишн, а нищо не нен ьлннваги, отъ виевн на Ь пно то билъ приет и на аудент.я
01Ъ С.у.пан.4, докоекалъ со отъ ново до поло- т0|гь „ п1. е голицата иа всекаде изгаснаха лам1«го порода е н Никола Кдиев!..............
женисто иа . гара С . рбвк
б1|гЬ Столичния гра лчиачалникъ замина за ПанНий силно се евчнивачо, че Кдиевъ ще
Француското щ..-вите.сгво е приело вече че,,ево сь едянъ ВСкадронъ кавалерия, обаче ие
«е да сполучи нн
100-на гласа защото
мхме случая да говорима, силния оп. Козлуджа сключеното съгласие между ментата и Ту би и И . СЦОлучи да улови злосторниците,
в. „''«(%т»*.
|ругаде, които се решени да нодържатъ под- и като така, този нъир. съ се счига за изравненъ. ,
Княгиня Кдиментииа Сшсъ Кобургогска и
шщи ла II.хи чоловЬки за народени прелетяБюстъ иа Д-ръ К. Стоидоаъ. Г въ II. Ста
"гь, и КОЙ го пи нищо да ин прилича н.ч ексъ нресголонаследвииа Кннаъ Нприсъ съ другите мевковъ, редякторъ иа в. „балкански Вести“, въ
дКия на II.... Ц. К. на 12. гого пристигнаха
. . юидеала.
„ въ желанието си да даде възможности на почитаКисна
отъ
Ьбеиталъ,
и
ще
огнатувя
г»
за
С
офия
г>лиге на покойния Д-ръ К. Сгонлоиъ да имате
Ново откритат" въ градътъ нн аигека оги
бюста му, и но покана иа много приятели, иои Муцева почти е приготвена и въ началото огъ где то ще додагъ ви Ьпксмнигрлдъ.
Отъ БЬлградЪ комиегемтниге крдговс онро- |I рдчалъ за сега едно ограничено количество отъ
идущия месеци е.е вирна, чо ще бддц пкон
едно открита; така че въ бддд|цз ще имаме нергаяатъ расвр-саранените очъ чуждите вее- тан бюстове, които въ най скоро врете щели да
гора аигека уредена но кай модеренъ начини. тниии слухово за мие го преде гоящо яазиаче- бддьтъ готови,
Ь.ястътъ сстсственна величина отъ гиисъ,
По причина на новата пощенска таблица ние на прес голона. лЬ 1ни|,-ъ. Кънроса но това
не билъ още разискваиъ.
бронзирани струва само 10 лева, сдщня ие бронхода иа н щвтЬ отъ и за гр. Добричъ в околна
Чумата На 12 того 12 еьмнитедчв случаи ‘ зпранъ (белъ — 8 лека.
която влезе яи сила огъ 18 й тото въ селата
нЬкой околни тон ни бром ще се получи но огь чума ее появили мКжду хамалите ви ПортоНий горещо прииордчвжме на приятелите
гно, но за въ бдддще редакцията ще се Франко. Летп биле вай строги мерки за нсрас- и почитателите иаметвта на заслужилия на оте>брази съ новото расиисавие и нерваме, да иростравявапето на тоя человечески бичъ.
чеството ни Д ръ К. Стоилонъ да св доставяте
получава вестника но скоро, оги колкото б.
Комета тирани с други случай оги чума тоя бюст и, още повече като цената му е съвирсега, защото таблицата много на местото си въ Смирна.
шенво янчтожна.
илменена. —Уповестива.че я въ настоящия брой
Императоре В» Лелмъ на 12 того, облеОргаиътъ на Центрхлпия Клубъ на*На
знание н.ч всички въ околията ни и другаде, чепъ въ униформата на споя |*уекп гренадерекн родна партия в. .Мири въ брой 1018, е воевеСлуша се но между Мюслимакского наес- полки пристигнялъ вь п"граничния градъ Кисти- твлъ една црЬвъсходяа статия по случай допълнне за никакви нередовност по вакунските
-нъ, който билъ .щоегошени на 20 м м. отъ нителаяте избори, които има да ставатъ на 7-й
•ходи п ра1сходи. Не е зле мислими .Мюфтвп- силния ножари и диржалъ едно слово къмъ на- ндущнй <>к,омврий. отъ която ний правимъ шзнй наместнпкъ да провери сметките на зло
селен но ю кпю ка!аль, чз неговия любимъ при- влечение, за да стане достояние и на мятате'“сте о гъ тип комисии, за да н емя у никого, ягели Царя. му исказ ил и г. лемого ся съчувствие ! ли ге, на вестника ни, н н“.ке иай красноречиво
1 Ьдъ точна ревизия, симнснис.
ио случай нещастието и исиратилъ чрезъ него и гъ Факти се характеризира вь иеа епохата

Обща хроника.

Нужда ОТЪ ДЪЖДЪ. Въ оклията ни отъ , 501Л1 рубли иомощь.

( отъ новата ера:

ДОБРУ ДЖАНЕЦЪ

Сгр. 1
„Моралното значение на тип избори не е
по-малко отколкото на общите. Па това ние се
надаваме, че нашите приятели на всЪкадй ще
се притекат съиьдснь иитерееъ да упражнят
своето илиинне вь полза на принципи гГ, конто
далата на нашата партии въведоха въ българ
ската иолитика оть 189-1 год. наеамъ. П днест,
кога го и другите партии нматъ не само голи
обащании и програми, а и дТ-ла. — по лесно ще
бъде за нашигЪ приятели да нос.ансатъ, колко
малко ед били въ състояние нрТ.дстл шиели гЬ
на другитЬ партии да наирааит ь, когато съ
имали властта пъ ръка, нь сранаеннс сь направеното огь Народната партии.
Иска наннмЬ прннгеди се ашггь нь редо
вете на борбата н кажатъ на бъдгарскатЪ из
биратели, че сегашното правителство не изпълни
своатЬ златни обьщанин и че то и партии■ Ь,
коиго го поддържа гь, сь тия обЬщании сл. из
ла,,„„
..........
...
мамила бьлгарского „.......................
общество, сь цЪл.
да му
вземат ь гласа. Нека знае българският народи,
че ннто едпнь едннчекъ данькь не е намалейь,
какго се е обЬщавадо на мииялитЬ избори, а
напротив иоземелниать данькь е увеличень гь
два милиона; че бирницитЪ също така кръстоснагь градове и села и събират ь лавннна, какго
отъ край врЪмч, даже сега повече; че не само
беглвкьгъ не е унищожень, кькго е обитавано.
а м серчнмь ще се наложи като училищен ь нри
ходъ; че твмиои. не само иИма всЬки да сн
рЪжс и пунш на сана вола, какго и било едно
иръ.ии вь турско н какго е обьщавлно, че ще се
нанрави отъ сега власгвумщнгЬ. а и нрн никакви условни нЬма д.\ се донуща сЪянмето на
гштюнь вь иЪкои мЬстносги, нонеже съ сьвеждавиего на монопола само вь извЬстни точно
онрЬдЬлени миша ще се произвежда тютюна.
Нека българския I ь на род ь знае, че и днес ь
също гь и разликата между заплати 1'Ь на тене
ра ни 1,, на Ь'няза и миннетритЬ о!Ъ една страна,
и дохода на бьдтреки с лени ни очь друга, сн
остава все така голЪма, какго е била, че юлЪмитТ. занлат но съ обърнати на грошове, аги
сгоятъ все на ленове, че властвующичЬ нрЬдпочетоха да наиравягъ икономии отъ заилиттЪ
на мальигЪ чиновници н учители и отъ затарявезо на окръзи и околии, а не огь тлмъ, отдЬто съ ио хвалили, че ще направят ь. 1'Ь щЬха
н Флотата да унвщожагь, и конвоя на Княза да
махнатъ, и иовечето отъ диплома гическшъ аюктегва Да закриягь, ь войската да намаля гь, ида
открингь нЪкакви си грамадни приходи въ бюд
жета отъ държавннгЬ лозя в огь овощнитЪ
дървета вь държавнигЬ »|>аднин, огъ които сега
со ползува само Князъгь. Огъ всичьигЬ тия обЪ
щавин гЬ не съ изньлнили нито едно.

много нЪгта ля поставя гь хора— свой съд руж •
ннци зя купуванне съвеЬмъ сь долия цТ.на ниви.
тъй каго иочтп повсчото нч Бпрпвци още оть
сега се (минали земдевдадазцн (нъшлн-гъйбпа)
кхкьвго с иаирнмьръ бай Иегръ Сакиларовь и
още други 2 -Я-ма само вь па таза околия . .
г»гь всичко се опасла, че демокрлтитъ като
че сл. дали клЬтвя, като поема г ь «••учапн», или
нс, управление, о ня страната ни, да обтрнагь
всичко на долЪ съ главата, но трЪбва едно нТ.що
да не забравятъ, че народа държи смЪтка за
веЬкшго и за всичко,
Царска кореспонденция СЪ картини. Рус“
кин вЪетникь .Новости“ разказва, че за нраздника на Царя, Германския нмиераторъ му из
нр.ггнлъ какго всЪкога една телегрямма съ жярки поздравления. Цярьтъ му отговорилъ съ еъщня гонь, но елЬ.ть тона му изнратвлъ и едно
късичко писмо тщрдЪ духовито, при коего при-

бявнзъ и картината на карикатуриста Гноят., въ
едпнь руски вТе-тничъ, която нрЪдставлява 1Чссия влачена ни. Германии вь пжтя на прогреса.
На тая картина Царя билъ наниеал ь саморъчно;
сто едпнь карикатурист»., койго въ желанието
си дя бъте сатнриьь и зъль. е изкяяалъ една
голЪма истина“ ... Нмиераторъ Видхел.чь щом т.
нодгчилъ писмото веднага отговорилъ на Царя
така: „гоня за което можеше да се осъжда чар
тежвика е, че е турнлъ Руссия слЬдь Германии,
когаго двата народа тръбна да върнат», хвана
I ти ръка за ръка ей тъй* ... и отдолЬ на лиегото наиисалъ саморъчно двата народа, хяанаги полъ митница да вървип. но пъти посипани
отъ мъчнотии огь другитЬ народи. КвронейекигЪ вЬсгницн, били готви дя дадагъ много хнлидк Нянолсона, за да могл.ть да нанечагать
факсимилето на таи императорска картина, но
имъ било невъзможни ;а и въчнрои1велътъ.
:
Министерството на финянснтЬ, ш> нсканвего на министре на БътрЪшнитЪ Габочв. е
издало окръжно нодъ >и Г»:)-}9 до уор11ни1слитЬ на митнинитЬ, чрЪзъ което се забранява износа на пушки, патрони и баругъ за къмь
Турция
<»1Ъ тая зърни, ако султана не се спаси
някога другъ иъть не може Се спаси. Горки ма
1 колонни ...
Хаджменоаото дЬло. Арбигражния съдь
|

ихговерящгь; В. Колевъ.

; който оть ■1игояио врЪме засЪдава при дпЬр-ч
, затвореиимъ въ София е прекратила вече за 1
гаданията сн. АрбятрптЬ, щЬл1 да се събери
' на ново ирЪзъ Овтомврий къ Парижъ в т»
ще ироилиесътъ своето рЪшгнио но него д!.з
Не е злЪ да споменем ь, че и гова лало е 1
! мзадондеялпЪ оставено въ маслЬлетво, з.ис ,
та кмТ.ст да посочат да заинтересован,!!
. съда. съгласяха се на зрбщражь . . .
В.
г
а „Р«И
в’"‘ СНа11
' ь * " |Ш((‘ се научава отъ.1.
донски взгочииии, че геиераъ Кнченсрь к*
пиждалъ, че ръцЪтЬ му едь вързани, вмалъ е
| риозно намьренне да се откаже отъ глаь..,
командуванис на войски гЬ вь Южна АФрик.
I
Букурашкия санитарен ь СьвЪть на
тото е ностаиониль г* дневна карантина за г р
изхождеиияга отъ Смаряа и 0 дневна за с
, отъ Неанолъ.
Агенция Рютаръ съобщава отъ Бомбай I
|
една английска ескадра
се събира
.
. вь Пер*»
свия заливъ. 1 рн кроазьора едь пристигнали I
и грн други съ на иъть: въ босфора се н: -ц
рагь ЗЦОШ) души турска войска, имало се < и|
сс-нне да не се подновят бсзрЪдицнтЪ вь I]
' впи ь. Нретккстя, че турската войска била
значена да потоиш вьзстаннята вь Исиетъ «
намира вйра. Вярвало се, че зсрпитЪ нматъ 4
мЬреиие
да завзема гь Кувейп».
,
Въ Виена на 13 гого Императора и г.
вилъ смо гръ на Германския източно азая гс ,
бягалИ1>Н1-, вь приел,гстннею па. нЪколко I
херцози. на минцгтртЪ на войната п на нар
ич 1 а отбрана, на чужднтЪ военни агашет
многобрейни авегрпйски и германски Офицере

Отъ Риоженеро явяват отъ П> тото.
нонвнваниего на чумата била официално коне
тирана н за юва биле нзети всички прала аз
телнн чЬркп.
Едииъ параходъ пристигналь ня •» з
вь 11н»-Норкт. ндмщь оть Хаити, донесъль н
вяната, ч< вь рссмубликата Хан ги е избухна
революции.

Въ прЬдстоящнтЬ избори до колкото сг
денияга ии се. ирос1Врагъ народната нар!нн
иовечето мЬсга ще работи сьвършенно сач
стоя!елно.

Т А Б .1 II Ц А
За хЪда иа пощите отъ и за градъ .Добрачъ и околията му
въ сила отъ 18-й Септемврий 1У01 го.т.

X Р

Пека нашиII. приятели кажатъ на българ.
скин, избиратели и това, че заеми вь I .сия и,,
се нрави, както обЬнщиаха да наиракятъ днес,,
влаигвую1ЦИ1 Ь, когаго бъха вь опозиция, че Се
гашни 1Ь .чнвнс|р11 отидоха да нека гь заем ь отъ
ония именно оанко, коню чЬ едно ирЬме нари
чаха чифугекч и то нри условни уною по тежки,
огколкого съ били условия 1а на досеташнитЬ
заеми; че монинолигЪ, нрогивь коиго съ гово
рили всички сегашни министри едни врт.мс. съ
приет 01ь самигЬ гЬхь като осноиа за заема,
който искатъ да сключ.иъ. 11ека бьларскиятч.
избирател, знае, че условията на заема не ее
изважда гь на явЪ, не защою не съ още угово
рени, а защо I огъ гьп тежки, че праши слеш .го
го е срами да излЪзс сь тЬхь ирЬд ■ нзборигТ,
Но нЪма нужда да продължаваме повече.
НашпгЬ приятели знангъ, дЬ какао съ ебЪщавалн днесъ влаегвующнть. когато бвхч нъ •оп».
зицня. 11ека поканягъ тЬхншЬ сетиш : агт.-тери да кажагъ, кое о1Ъ тия обЬщанпа е н и з
нено. Българският народъ има право да иска
такава смТлка огь хората, коиго съ се орЬно
ръчнали толкови кипни иаредъ за едиячвитЪ
(-писатели на България“.
Носо-вотирания занонь, оть послидняга
и.шьнеВдна ссссия, на г. г. народно събрание
чрг 1ь Кчйго се узакони; '(шмансонигЬ Бнрчнии
и пристави да продаван, сами недвижимогЬ
имоти, на непсиравнагВ сзьжннни-данькоилатин,
е стрестна.1ъ много сс.едпи I. зсмледВзцз, конто
енраведлисо ирЪднолагагъ, чо ако остане н за
въ бъдащи гоя зак.чь. вь сила, изь наша до
б|>уджа ще сгаие ц/*.»» чокоя.укь защо го финпн.
Бзрннцц и Ирис 1.111.1 бе изборно н бе.гь ниднй
надзорз. ще взш.ршзагь продажбигЬ на нината,
лозя га II Др. »»•* 1ННЖИМССТИ. па и може б» на
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Отъ. гористо число хсж уг Вирна — София и обратно ще нъгуиагъ . Ж' .1нгв11о .1*4 нчщеН’'!
«.(вк>1. последното разписание: огь Взрат грьпигъ: иървая нь I ч. 1з ». су <р.. втория въ 12
40 х. нечеръ и, въ София егигать въ •» ч. 15 I. еутр. а 9, 50 в.
Огь София тръгват: вь 0 ч. 50 х. сутряяь и 10 ч. 30 м. в. цристигатъ въ Варна въ 8, ■
сугр. 11 4. 4. М Вечеръ,
ОабЬл Ьъка. Оть иощеискитГ. кутии изъ градътъ оясяата се събира гъ еже шевно въ б ч.
а огь тил при входа н коридора аа стая цвята се събират вейка вечерь вь 10 часа.
Въ вецрясъдствеаигЬ дни, приеха иа нар. поендоч. иреяоръчена и чранитвлетн. кореспонг.. к.
ти и раздавааяето ц се иронзв.-жи оть У до 12 ч. ирЬд. ила-.не, а за иросгитЬ пиеха не ирЬк.
наго до б ч. вечерьга.
гр. Добрнчъ 17 Сенте.чврпй 1901 год
■

Началникъ на Станцията; Ст ВасмлеЬЪ
Бечатяяца иа Ар. Н. Войии..овъ, Варна.
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Д0БР7ДЖАШЩЪ
ОРГАНЪ НА НАРОДНАТА НАРТЕЯ
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Напдатави пасна ае ее прасната,
рааопаен ва ае аржщага.

кино 3.1 ЗЕМЛЕДЪЛЦИТТ..
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Дебрагь. удг.и .Тото«а*.

1

ИЗЛИЗА ЕДНАЖЪ?ВЪ СЕДМИЦАТА.

I

«•а.

II ат.

ТАКСИ 3 ПУБЛИКАЦИИ
за жаад. е/ш на I *тр. . . . 30 гг.
. . 10 ст.
.
.
.
.IV .
Зя |1РВ1'ТЯ|1<'КИ н др. оСяилеиьй
на IV стр. цо 3 от. на луна.

дъ землед-Ьлче- дльжатъ зечледелцитв, и то когато се знае,
ски хиншни оп» вай угьвършен- чо крпзпса е всеобщи и че нт» еоелЪдпьо
вреие, сакто авяватъ не.кеи несшоци < дини
ствуванитЪ нзобрЦения - се прода- милионер*
въ Букурещи не яожалъ напоследагь съ умерени пи.
дъкъ да посрещне иолпците са иа суияа
Интероеуютитк СЯ
< 3:1 110 НО* 10000, 5000, иа даже и 5000 лева: тогава
дробни сведения ^МОЛЯВЯТЬ СЯ, да | какво яоже да направи въ това критическо
се ОТНГСЪТЪ ДО гАвИНЯ игентъ на вреяе нашия зеяледелецъ, КОЙТО съ денонощдружеството: Г«агъ Ф. N. Шуммомъ ■« « труд», еъпр*ж«нъ п. разпи неири. |....................... |
Отх елщмт* мамини е осно 1адкяя чде(Г1>/,
ваиъ складъ подъ ржкоко.н тиото на
Кто кос ни застави да ле позапияасяъ
Г. Аа П. Гр----‘
----■
яалко
ег действията на тукашната касса, като
,
заявяваяе,
че иЬяаяе за цТ»ль да уирЬкиваяе
хотелъ
•
когото
и
да
било отъ служещите Й, защото
1_ 28-10
|

В

||>ИЪ ГДЬтО ВЪршЬяГЪ ЧИСТО И еКО*

:

що \'г отнаса дч нЪ,'ч н . кд.
\Г ее Впмко
адргеара до родакцмага му, п гр.

Ахерикапсвото търговско дру*
жество вт» България обявява иа ниТересуЮЩИТЬ се, че ВЪ Вариенскиятъ
*у складъ се намнратъ за Продань:
Пмгам отъ пай*н.>витЬ Аме|,нБ,нски снет?ми. 11о своята л*гкость и здравина, тЬ сж просто иеподражаехи. Направени см отъ чие I а
ртохопа. ЦЬпа отъ 40 до 70 зл. л.
кииния, — спорЪдъ велнчинати нмъ. !
, --,-зррр—тринемиеи, малки н ;
голЪхи, направени отъ ст.)Мона, ирл I
най добра работа съ с I. вършен но
Г-ИМ КвСТа Еиевъ
1И1
н ниски ц-Ьпи.
И отговориика NN Г-н-ь В. Колевъ. ИЗигк те сж зачудили 1^И^»1 изь селата иа еиоаията ИИ
Жет
зехледЬлцйтЬ но своята практич- да събирагь абоиаявита и записаагь
ность. Безъ да цматъ I ери ги, които иови абонати иа оЪстиииа ии. Умоляваме
лЬспо се кжсътъ, тЬ извършвать | Г. Г. СЪМИШЛеиииЦИП. прияТбЯМТК И ЯОЗ*
работата си точно и превъзходно. иатятБ ИИ, да ИИъ указвагъ нуждиото
ТЬ сж освободени оп> и ечиш пата съдействие.
тЬжесть па досегапшитЬ жетварки
и сж положително най-добрата на
права вь Америка. ЦЬпа .550 зл
о)-ца сК,ссЬ.1^д с'1. С3»|р1т«жме&д
асна едната.
____ ш които причистнагъ
зеР. ^.ноС.
храната оть нсЬкакнн нрихЬпи и
шчистини.
В-ьршачиигЬ пи сж рсволю*
I. ,/обрмчв й'.У Сеншеме/шп №01 10,1.
шоиирали ьършидбата вь Г»ьлга*
ши. ГЬзн, конто сж ги виждали да
1]>. Дорбичъ, 1 Октомврич ИЮ1 к>,1.
мботятъ, било тувъ, било вт южна
и-лгария, сж се въсхищавали оть
Всекняу е известени факта, че зеялеоирокачественната имь работа. Ос- делческите касси у насъ съ сфоряпровани

още при турското владичество отъ каииталъ
изключително нринадлежащъ на зеяледелците,
събираш» равномерно, или произволно отъ все
ки данъконлатецъ—зеяледЪлецъ, и ио такъвъ
вачинъ и чрезъ лихви. Касите съ увеличили
капиталите си до такива крупни еуяи гь какШата,СПОр^ДЪ
ВИДЪТЬ И ВвЛИЧИ- вито напрпяеръ разполага тукашната касса
ита. Т1Ш цЬни включава ЦЛОКО* : отъ 525,000 Етствено е, че веднажъ капиталите принадлежатъ на зеяледелците, без| обида.
за кладенци, които като божпо и до крайна степени осъдително е
касата при тоя застой, пра тая Финансова
е п ьведътъ особен но въ добруджита. криза,
а главно нрп тона сиадане цените на
сЬки землед-Ьлецъ ще спечели нр%- храннгЬ, да екзекутира своите длъжница—
е и средство по сннб.1Яванието зеяледелци. като ги заставя да наилащатт,
жшлать сн съ вода, както п поя* освен-ь следуеяите се лихви, но и четвърти,
я нАкъде ■ ноловянат» оть главицата, която
исто на добитъкъгь си.

Ь).чич1Ю.—гЬ правятъ сжшевремено
иЬва, пМЬгкн катл хинина“, осо*
•ино приспособена за добитък ь.
! Ьна отъ 9000
до 20000 лева зл.
?

*.

мг;,.,

ГОДИПШИЯ АБОНАМЕНТ!»
,
аа акетаава е: • л., поаугадашао З1/, л.
Абоправае «деъ врадпаата в«ва
да ее уважава.

* •.

"Ч

! ний ще взеяеяъ нейните действия като та
кива, вършени и<> команда отъ централното
управление на зеядеделческите касси и т«
ияеино сега, току що е закритъ зеядеделчес1»оя съветъ, нь който се разискваха съиросв,
като каки да се иояогне и иовдигне нашето
зеяледелив, нашата .индустрия.
Въ сегашно нреяе зеяледелческага касса не сток на но-долня нога пи екзекутирането на длъжниците—авяледЪлци отъ разни
те кръчяарн и лихвари. За 1а се увери все
ки, ний заявяваме ио едпнъ пиВ-категоричеиъ
пачинъ, че върху кассата има присъдени отъ
съдебните иристави недвижими ияоти въ гра: дътъ и околията ни, на една скрочна еуяяа
за около 100,000 и еловояъ сго хиляди лева,
принадлежащи на работни Селяни— зеяледЪлци, които с га сгоятъ, ялн съ кръстосани ръце,
или съ станали надничари,—жално н вьзяутително е това. ио то е свършени фактъ. Пи
тани, кое е заставило кассата да върши тия
екзекутирания върху длъжниците си, каква
е ползата отъ техь, иа главно гдЬ оставагъ
предначертанияга и цЬльта й лч ачмта нч
1ь.щнтн> / При тия си възяутителна
дЬйствия, тя става причина да се развива
безбожното лихварство, преследвано тъй стро
го отъ ЖЧ-Н1Г1 маси в съ конфедввцпална
предписания отг. централното управление. Нрняерп яожеяь да нааедеяь съ десятки, какъ
като се прода й ияоти на некой касовь д.тьжникъ, ако се пе прие* 1И върху каесага, влиза
вь алчната уста на лихваря съ съясеяьищтожна цена, в тоя последния отъ сяиление
или съжеление (1!) кьиъ зеяледелеца
продава ияота чрЬзъ и ютена сь нечувана
лихва и позорна и позорни условни пакъ на
същия стунаннкь . . .
Ияа случаи дето едпяь декари земя се
{
е продала за еданъ леиь на иубличеиъ търгъ,
■ отъ съдебния пристави, а сетне е продавана
, оть ексолоатагорч за 20 дева на същия сту*
■
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паипнъ, вьнъ отъ лриехлвеки разноски н разип мъчь си да поправи това киечатлецпе, като гаевъ гбжкигЬ последствия. Този катихизиеъ
с.ъдебни мита!!
( е пописал ь две колони куци софнстячески раз- доведе оня 9 Августь, за ко!то Каравеловг
Въ иЪкоп села. безъ да знаеме на що съждения за значенано на партийните про- сг нахална дързость се ии да стовари откассата базира своите действия, вижда се грачи, които нарича паиятни книжки, назин- говорпостьта на чуждигЪ глави. Каравеловъ
засвои улЪснншя,
а нъ вреда на землечени ла улЬсняватъ ония, които страдате отъ може да съставлява каквато що тепърва кадЬлцитЬ. оставя длъжнвковнтЬ имоти на иро- слаба иаветь; за разликата, която съществува тнхизиси за доброто управление на Българея
изволъ судбе, а екзекутира поръчителите, между политическите деятели и държавния —това не струва ни голФяъ трудъ, ня гокакто е случаи се имота, ирииадлежащъ на мъже и за отношенията на държавния мъжъ т!ма мака. Неговия учецвкъ Радоелавовъ н«
избегалия въ Анадола Юмераа отъ с. III., енремо улицата, общественото мнение п на- ; надиа по-доло отъ учителя си въ съставя ние
който длъжаль па каесата 900 лева, а нрн- родното представителство. Всичките тия раз- | то на такава катихизцеп. Българския народе
тохавалъ п притежава <чч 130 декара ниви. съждения не съ друго освенъ бедни п слу- обаче се подсмива и на двамата, .ю>цот<
Кассата обърнала изисканото ся върху поръ- чайни откъслеци заето надве—натри отъ тукъ .шие, че на Каравелова по ,/ухя ч т> ра
читсля му Йовчо Петрово и сега неговия оть тимъ, заучено н разбрани
цедоразбра- >умп, прилят само такава катихатсъ, койт<
ниотъ се продава. '..’ъщъ е случая сь Сюлю- ни фрази отъ чужди автори но народното са- вгжжЛа и/впивола и оезаконпето въ счете
маят. Ерджийски отъ същото село, който длъ- | моуправление, които се вакдатъ чудни една ; .ни на уарав.шнпе и дикпрва сатргьсеннн >
жалъ около 600—700 лева на кассата, но съ друга като съ размесени заедно и не име- /«/.*»/* нчн. И отъ Каравелова, н отъ Сгам
избЬгалъ нрн налнчеаъ недвижимо нмотъ отъ юща нищо общо съ действителностьта. Пило булова, а отъ Радославова българския народя
950 декара ниви, кассата обаче вместо да о наистина време, когато мъглявите теории съ тежки изпитни и горчиви уроци на своя
продаде имота му, който не може да бега, съ можали да иматъ некакъвъ курсъ набъл- гърбъ, научи, че требва да цени нолягичес
обърнала взпсканието ги къмъ С. Апостолова, | гарскня нолитнческп назарь,тогава, когато | ките деятели и държавните мъже пе по ду
а то* последния да продава имота на длъж- ония, конто съ тЪхъ излизаха да нечелятъ | мите. а по делата имъ.
ника?! Мисли ла гъ това си действие кассата на своя страна общественното мнение не беха
(в. .България*, бр. 85 —1900 г.
като екзнкотнра тъй безразборно земледелцн- дали още на това общественно *игЬчие да види
БЪдЪима на редакцията. — Въ мн
те, че тЬ ще дочакан, времето да ирогреси- какво несъответствие има между думите и де- палнй брой и сега печатимъ по една стати ;
ратъ / Не, отговаряме нцй, защото всичко вече лага нмъ. Тогава Каравеловъ можеше колкото .Мнението на Цапковясгите за Каравелова“.
води къмъ регреса и не е далочъ деня, ко- обвча да говори, че неговата роль. като дър- извлечени оть в. .България* органа на цангато чокойлука ще заеме първо место и;:ъ ва- жавенъ мъжь, е да създаде едно обществено ковистите. Какъвъ е мор^лътъ. които ще пзшата Квронейска житница (Добруджатау и то- мнение въ подкрепа на сионгЬ възгледи за илЪкътъ читателите ни следъ ирочитаянет'
гава всички демократи, нека отива гь иго чо- доброто управление на стрината, и, ведпьжъ |.имъ1 Може ли нъ коя да е друга страна да
койскитЬ мушни да вроповедватъ своето са- то създадено и проявено въ негова полза, се допустне, че па министерската маса щмовластие и своята финансова цолитпка и спа- чрЪзъ свободни избори, да управлява /«.,/я I стоятъ рамо до рамо колеги, подобни на днешсятъ землед-Ьлцитъ отъ лихваря.
контри.1н ни народното аул)е>ставчтглство. ингЬ управници.1 Тогавашния отговорен*, реНашето мнение въ случа., е, че като СлЬдъ думите дойдоха делата я по делата дакторъ на в. .България* — Д-рь Ал. Расматряме кассата за единъ нидъ зомледелческо бч.лгарското обществено мнение оцени какво девъ, днегь е Мииястръ на Правосъдието
акционерно кредитно дружество, защото ка струва за Каравелова и свободни избори, и Има ли по-голЬмо самоизоблпчение отъ това.
питала е на земледелцпте, вместо въ това иарламеитарецъ контролъ. ц народна воля. Ка- ; Каравеловъ, този Фаталенъ и лудо човекь
време да секвестира храните на длъжниците тихнзяеътъ па Каравелова на власгь се указа днесъ решава съдбините на България заедв
си, или продава нивите, кассата требвало би че се състои огь не по-вече огь едииъ члеиъ, | съ Данова, Люцканова, Радева главните ре
да съояра въ натура храна отъ всекиго, който ■ ясенъ и категоричен*. <)йщппчнн<п-п мним че. дактори и иисператори на в. .България* мнне вннеа самъ лихвите, да я складира в:. пч}*>4нита пили, п.ючрателнпт» п/юв», пир- нието ка които видехме какво е за Карав-пекое пристанище и слЬдъ мкеецт.—два да я ламенша/инъ контрола, ч.1че.тптя отъ тон кч- I лова. Ла Бога, кажете кога сте писали право,
продаде, защото съ ноложптелность се перна, гпхп.шеа, който ирнеЪктивн н<м / чгичкчтт Ако Каравеловъ е такъвъ какьито ни го ирЪче следъ това време цените на храните ще се приви ни нечцшниченя ч иутмолена гасна- ставлязате, кое вя дава морално ираво д*
покачатъ и отъ продадената храна, по сметка, лири. Изборите въ Южна България, гдето дЪлпт» днесъ, когато не»а 6 месеца отъ как*
да нреснадпатъ процорцнонално огь дългътъ пътува съ князь Батемберга. за да си пало- го описвахте, нластьта съ него! Това пе п ■
на всекиго сноредъ ннесената му храна и жи гнойте кандидати, съ най-добри илюстра- казва лн, че вий пе още по големи шарласме уверени, че тогава ще ги има значение цвя до колкото той знай дп уважава избира- тапи и демагози оть него. Това не е ли връх*
функцпонпрваннето на тона хубаво кредитно телното ираво. Населението въ Южна Бълга- на нашата развратность, жажха за власть, .п
учреждение, и чо само тогава ще се защи- рия трепери и до днесь иредъ спомена як охранвани»*? Пе сте ли вий трижь по виновн*
щаватъ земледЪлческитЪ интереси. Ако ли слу- ааенднята. до конто Каравеловъ ирибегна, .ю сега, че дадохте възможности на този Карлчайно ее загуби, което най никак в не дону- .1" < " прокара пое. орана <иаутатп, такива, велпвт, който народа познава, че е фатални*
скаме, кассата ншцо пЬма отъ това да загуби, каккито му грабвали за оня контролъ, за който човЬкъ на България, но добрЪ отъ васъ, д*
защото както поменахме, всичко ще е за сметка ни чете сега лекция. Фамозпото му окръжно, ! управлява и днегь България п тъй сполучлив'
на длъжниците—земледйлци, п ако епечелятъ съ което ирчнъзглисяваше за метежница (по какю п прЪзъ 1886 год?.. ,Населението ь*
или загубятъ тЬхно е щастието, обаче кигопч 1 сопилжнйски) участвующит-Ь въ митпнгигЬ проЮжнч България трепери я до днесъ прЪд!
се - ппурнвп, а лмле^ч-пца <••• 1/лч.гннв".
тивъ закона за нат^нтигЪ. е живо доказател- спомена на насилията до конто Каравелок
Продължавали се обаче пътя. но който ство, колко се ползува ирЪдъ него съ у на- прибягна * ... е добр^Ь, защо сега силомъ но
е тръгнала кассата, или нейннгГ. висши вдал- жение общественото мнЪнне. Който обича да рате привържениците ся нъ същата тая Юх!
ловптели, тежко и горко е на нашия земле- : се сцравн съ дневниците на Народното Съ- | България да пзбирать тия, огь спомена на коиг
д-Ьлецъ, и тр-Ьбва да се знае, че въ такъвъ ; брание огь 1886 год. (и нрЪзъ 1901 г. ще ! населението и до днегь трепери! Мерзвви
случай тя—кассата губи своето значение като | прибавимь ние) щ- нма възможност*, да види случайни управници, помнете, че Българска
общественно кредитно учреждение, за какаото, за какъвь иарламентаревъ контролъ може да нородъ, се научи да ц^ни иолптнческитЪ с
храни Боже, се титуляра — земледЬлческз мечтае Каравеловъ. Оцницовъ парламента- деятели и държавни мъже не но думата,
каеса (?
р<
контрола '•лпуствуваше наистина, ко- ио далата имъ. И колко екдро дойдоха дЬл*.т
/111/1Г1
^ш о<17. нужлнин вот7, путка за да ви уплюитъ. Пе с!дя ла въ програми*
Мнението на ЦгнковиститФ за Каравелова
ри покупката ни 1‘усо-- 11авиенскатаж>.>члни ви, съ големи букви .намаление данъчъ
! ле нчн ю 4п ми. що на .пей, за която въ товаръ на населението“, памаление войск-:
ДУМЯИ И ДЕЛА.
онозпцня ирош нГ.диаше, че не струва да се н срокътъ па военната иовияность*, „нима;
дадътъ
пито 12 милиона лена. Каравеловъ ние цивилната листа па княза*, ,нр1>иах>
„Като демократи, инй имам**
ирьнъ гной длап» V» се цодчииска да създаде иачятни книжки за глЪспе- наето на соевдал:!!! тренове, конюши, пера!
нпч1. на коликгмкактл народна
ннци, свръхкредитни сума, безочотни, ефп:8
вола, ако щ«*ге и на оЛщественого ; нпе късата пам-Ьть на свопгЬ партизани. У
мнЪние, но каго хора сь хдрак
тия иослЪдпнтЪ нимУ.тьта може да е къса, по и сносни безъ реални гарапци заеми? К<
тврт. и уГ»^жд***1ИЯ, нна
.н*.
у българския народъ тя е малко по длъжка отъ обещанията си нспъляихте. Съ как*
ам*;. г)он; -шна </.7'<н *«*•» с)»1 ««
П1*.у*а.чи, кмтшни 4
и за нея еживь оня катихизиеъ, покойто Караве- доказахте, че думигЬ и далата ви съ едя
щг^тниою .'-I нч зни
мито
!
ловъ
е упраилявалъ и ще ущтвлнва а т Демонския духъ на фаталния човЪкъ вя тик*
народ- о прЪдстаяитеяство
да ни упрсиляша. (К>р. машъ».
{ 6адащс, ако съдбата му се усмихне да дойде въ нроаастьта, отъ която вече не Ц* изл
»11р1.иоргц1.м. Но Но)
\ накъ на власт*.. На неговия катпхпзпсъ за < зиге. Вий б^хте лика и прилики, за това
Г. Каравеловъ е почувствувал, лошото | управлението па страната се длъжатъ вгичкп ; съдбата ва приготви една а схща заслужо
впечатление, което е ирон.нн лъ съ поргре- пяна сътресения, които и донесоха толкова присъда,
тътъ, койю самъ е нарисувало за себе са, та злннл а на които та чувствува до день дне——
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щесгвеаното сиокойствие веднага грабва у пра
вда ющигк, дя поправката стореинтк отъ ткхъ
гркшки до като е още рамо; защото дв 1фкйлкд
ваягь ■ хващяшъ разбойници • съ риска нв жв0НММТ1 NN се счита за еднв отъ вай про- в>тв см N да пиешъ вода съ кратунки взь Смзподителнитк, в свмая нв град-ь, за едвнъ отъ двстревско но е век едно н сдщото, а иъкъ
швнтк нв търговски центрове; обаче пощен- аемдедклеца каю плаша делва тркбна да се
китк ян съобщения, са, едни «гъ вай занс.ма- пми , _
еиитк: май имаме седгщчио всичко трм пжти
I. > м ■ отъ Варна, чркзъ кадкто се нспращя
Отъ Хзрдалии нв съобщавдтъ, че ва стаI озучана яореспонденцвята отъ в, аа всккадк I налнй на 16-й минали) взборъ за сед. общ. съ.>■* бавно съобщенае е бвло в св остава за 1 вктинив, листата на Народната иаргня спечелила
Ь. Ождаще голкма пркчка на тьрговяята въ гра- 1 ночгв съ абсолютно вишегласие въ повече го села
1.; ь нн, което е н заставлнвало в заета влива състаьляющн Хардалнйската община.
н шна тукашни търговии, занаятчии и пр. да
с
араствгналя нъ юадъгъ вн отъ
шбкгватъ до посркднвчеството ва ижтняцш. Армутлийска н \-п» пдийгкн общини васк-ивата*
говджвв в др. во не съ цклъ за спекола, а чГболЪст га Гиоозн.^ г^\?
Гстн^^аГнъТеГ* Ш СУ,,М“ГЬ

МЪСТИ И.

, л* стигцатъ съ вдига день по рано.
Ако това бавно съобщение нн се натрапва
економвческв съображения отъ държавата,
е съвьршеано несправедливо, защото сь прил само за нашая градъ; ако градове като
.ечъ, Севлиево, Осмина Назвръ, Тръиъ, Брез.ъ н пр. отстоящи на почти еднакво далечно
|: гояннеГ отъ желкзо-пжтинтк л.ннн . имягъ
„ дневно пощенско съобщение, то е ш» вонеправда за Добрвчъ па в за Балчнкъ,
I дкто се вгнорпратъ тьрговскитк имъ внте„И. когато тия два градд въ търгове со в прородателно отношение, стоягъ много по горк,

;

.
'
)
|

Общи хроники.
ЗавЖкТЪ. Огъ п .ложите.но мксго узная*
**» '* договорагъ за скдючвзннего на ИН) малионеяъ звемъ'е вече подписань огь г. Давена
въ Иарижъ са- «-миевя «27, на е го, еъ навиж
дано въ Българ >н моноподл па тюгючя, залагането му на кредмгорвтк н нркт.-.лпление на
една значителна часть отъ чвегвя ари.пдъ оть
монопола въ полза на банкитк. I'. Каравеловь
бкше, който най-много рсвкшс, кога го правн
гелството ва Народ, партия сключа общия кон
версяонено засмъ съ 887, на сто и безъ на
ваквж «,аела;‘ «рвнцва, в считаше, че такъвъ
вД“ИЪ
билъ бп оагубенъ зл държавата
"* “
вь ««гарни имлше право да
в «"«— « ираввгелст^то. че

Болнитк биле оставени на щюишодь судби за- ведвъ*ъ Догоиорътъ на заема вече тчпмевнъ
♦слдшанитЪ какго се знае се уволниха зг ДВ съобв‘ать “»"« главнмтк чергп м условия на
„
»
уволниха зл | т03> здемъ съ който се приготовлявагъ да об
{.елА[1к КамилилГ НадкждТ ГюргЛнли^и по ВЪРЖВТЪ аа мя,,го "»-•■■■ егрчнага та да зн >е
так* ,,е „а МИ0Г)> домакинства нкмало кой поне "осл1к'1Вята ла оцкви по до-.оинетно яаедугитк
’
доставя аа„,охо ВСИЧВ|1 _ л4ж,лв на | " •■"«соната сиособностъ на г-аа Караввловл
„4
.
лвжали нд
другарнтк му.
*•*“• Щ°*Ъ 03ДрВВВП* °«жчв вкР“а^ “»•
«жщевркменно „не би
жоллдп да ни се
СС "‘)0Шнт; Д» «нвке народовластието, на
1
каже, спомня ли сн г. Карлиелонь да е говорнлъ
',СЛ°
ЬараВ.еЛ0М ; „ "
нЬгдк нли ннеалъ нккотз, че монополътъ на
/*ВВВВТЪ НВ 07 к С- Дов*н1* *0ввсА> че об1югюня въведень въ България нПма да принесе
ГТ.г Г" ^бралм огь тамкаи.нпн жн
абсолютно никаква полза ннго на «иска, ннго на
ароллхбл .„Тнеднижимня ч/имотц" ш."наб° тюпоноиронзводнтелнгк, а напрогвнъ ще лиши

:а*»^ад“;евр* • 0 “огь “ого “ш*1 дввв“--о -у 11252,^11 огь т:гягя “к м,,03,,вл огъ
е говорнлъ нкклдк или
■ ГГГ.1 с.
I рисоеаннн
■««*** «■защо
-»«
“««'»■,
*—■
“
~
“
писала
нккога,
че
нак.чкви
реална .арлнция за
му е взето толковн голЪма сум

въпроса аа установяаанвего на ежедневно
кценксо съобщение съ Варна, като се ъадТ.в.ч1»‘. че компетентннтк .длажностн ляца, въ до||.дга возя на вовто нкмг. защо да се съмняваЩе взематъ аъть оть заявлението нн и се
влетворн справедливото нв заявление.
I
Зрители вкхме ва 21 й миналнй, кагь едияъ
В-токо-сърдеченз. »инанео#ъ Бнркикъ. задиг те
■и- едвнъ брашнарски дюгенъ 3—4 чугаля нъл
В| съ ечмвкъ, за недоборя, състоящи се огъ
Щ л. 60 ст., заинтересовахме се, да узвайме,
Въ що пръвзлнза спора, защото екзвкутнрую■еч се отъ Бнрпнка данъкаплатецъ е едивъ
В ста състоятеленъ человккъ н узнахме, че сиора
В състоялъ за нккакъвъ ем всилатенъ водениК нъ патентъ за който данъкоплатеца пркдета1)яаше законната Формална квптанцян но • • •
||аксвддарняа" н „махле-бяшкята“ ве призна|чь нвщо, тк заявиха, че япамъ каквото е пиано ще събиреиъ, а ти ако се счпташъ уне; тиданъ, оплачи се“ ; напразно бьха и увт.щанита, че на 22 й елкдъ обкдъ ще се бронтъ
аритк, — ечемвка обаче се натовари ва една
екъ татарска каруца, п що се продаде.
Мислимъ, ча въ такъвъ поне случай — нопявание на сиоръ, вивянеовата власи’, грЪбваше
» з.-шази извкегна гол сран гноен, н уркдеши
вигянцнвтЪ, конто се нздавятъ също отъ дърявни служащи и тркбвя да се ирниозвавятъ
|ь велчкн, нлн се.а защото е „нова 1ра“ се
ьршать тпя работи ? !. ..
ПйИЪ разбойници. Въ минал тк броеве нг
Ьсгиика сн оиясахме ио какъв ь начин ь. се взе
.ч гь отъ разбойнпцнтЬ приготвени.к огь земде.цптк пари за дьржаннитк Ьнрвнця; сега ни
'бщаватъ отъ Силистра, че н .амъ разбойнн! .гвот® ,ло нв в,'1,хв ,,а ,,вовто развитие,
■ кда се з щото станаха економни съ зак11нва«■ окржга н Акъ-къдънл.рската околия, та нЬма
сега да се грижи за аапазкяннего обществен1,1 безопастность,освенъ зсмледклиитк
за
-е о говорихмевъ миналия си бройчркзъ сне''а-ни по тона статия - - - На 13 й еркщу 14 й
чн-лмй гъ мкстяостьта яДамь-ь-уля*. при саI ,
емо Алватларъ, се иоиввла една лобрк
I ннзпрана разбойническа шайка, която убрала
юьече отъ 70 коля вевчкнтк нари, които
юдклцнтк биле добили отъ продажба на хра
ь сн съ съвскмъ цнчтожнн цкнн и си ути
I -ш по домоветк да се наплататъ на дьржавI '
ь Бирници, които ги чакали изъ селата имъ...
I о пркдиоложнмъ, че отъ ограбеинтк 70 аемлелпи разбойиицитк ел вземали но 60 лева отъ
ьь-иго, загубата отъ тоя обиръ сам» т аара
' 1-4130 на 4200 лева, мимо иумхбвнмгж нагояници,
ъ-ги и дру.н нтща. Ето какво знача да се
!'твятъ иеблагорааумви економни отъ намадя•»ние в закрввяяие Окржзи <уколаи, пол. стра:а- уннчтожааание Фонда за приелкдванае разойаицнтк, иа ■ шзмкаение на самия закоаъ аа
^Оойиацштк о и о Ето защо, за цпазаааве об*

I

ма, обаче Общ. Ьмегь Брумковь слЪдъ като и
!I самъ се обкднль, че елкдвдло да му се вземе
само 35 лева, за кол кого и била огрЪзана кви
танция га, не обьрвалъ някакI. внимание ио тъжбата на заннтерссованнн, като му заивнлъ, че
1
яко има нкщо, нька да заяви во лруш а» ю.,лмо
млето ниеяент, зашито той деета; устни жалби
не лриемалъ. Хасанъ аргькь гова’е но чиего
демократаческя. Онеправдания се е оплакал,
Г-ну Варнен. Окр. Унравитель.
!

чатнтъ засмя не тръбна н не бива да сс да
нагъ вь ръиЪгЪ нл чуждиицигЪ и^еднгнри—
алщого това ще бл; де началото нл в.иш-то икоНО*,И',®1'КО 11 политическо заробване? Спомня ли
ГВ Т0Й’ сц0,",игь аи с“ ■ Другарягк му аа ддлени •ормадши задължения, вь горняга еннеьлъ
и, квкво С1а“!1 сь 1||'аславУ го го ооЪщдние нл г.
^а',и“ь “ ада “ 'баннть България огь янЪм
, ско-евроиеиско чнвутекитЪ банки', като отворягь
•раниузекагаиинца за нашия кредпть сь е«гн
на. л“хва- С*!И‘ВКВГЬП«, -ъ кой.о е сключенъ
‘‘«гашния ааемъ. не е ли сжщия ои ш, съ койго
бЪшо сключенъ н злемьгь огь 1НУУ год. н онзи
огь
година? Не чу ас гвуядгь лн вЪкакпа
червенина на лицето сн, ла гдЪю безбожно съ
заблуждавали н швитть билгарскн взбирагелн
огь
г. наелмъ съ своигЬ обЬ|ЦЛ1пт и не
ЛИ ВЬР1.> съиЬсгьга имъ огговорносгяга,
м здкго оороиледяха не равнено по благоириагНИЯГЬ зяемь сь 88 и иолоиинл на сго и бе.гь
рсъдиа гаранция, за да нриомать и иаложагь на
отечеството най тежкитк н влй г.|болнигЬ усло
вия, клквнIо до сега никое иравитслс I во не е
подписвало.
Чакаме,
в. „Мнръ“

КйнДИДйТЖ на народната партия за предстоящия взборъ нъ Варненск. Околия бнлъ ииртД^донъ отъ едно огромно стечение на граждани
■ селани-земледЪлци, конто задружно вз-ячлн
Р*швнв® 1а работягъ за Г-иъ Илия Стамативъ
с. 1юнъдогду.
Не се съмняваме, че населението огъ Варнвнеката Околия ще унотркби всичкигь си стаР*нии н ще се сплоти като едннъ челоиЪкъ за
да изск*ра отъ избирателната урна на 7-й тото
* *ва Стаматова, ионЬже зиаймс, че е лицето
което вь вскко отношение е за ирЪдиочитание
01 ъ колкото разиитЬ скубомустаковци, а още но*еч°, като г. Стаматовъ стои твърде блнзгкодо
селското население к ьойго въ пълната смнсъль |
на ДУ»*га ще нркдегл плява и защищава ян :еОБЯВЛЕНИЕ.
• реситк на зе.мзедЬлщп Ь, защото и самото него :
- заекгатъ. — Прочие лозею на гоаса мотика,
нмкето молитва, ний аис-шраме къмь влшнтк
онняпа гс па ПНТерееующптБ се. Че за
иознатн и приятели н-ъ Варненска Околия, да напр-Ьдъ Ще сс отдаде иодъ наехI, за врЪян
осганжтъ дребнавитТ. си каирицпйкн, ако ги има | °тъ I до 3 години чифлика и къшлата па
и дадътъ гласътъ си на 7-й гого, за исгенския иокопппл Натръ Цопконь находищп се въ
| ^'об^ицаг^ шшма!.зс‘ и “р^тк*'об^щаш,щ ! 3;*ДП1ЦеГ0 на СРЛ" Харчаикуюсу. Ичеларонска
к.0„Т0 вЬриам,, ощв (аь с.е^, С<К „.епшти вь ! °',,ц,,па' Д«<*рИе*й ОКоЛИЗ, СЪСТОЯЩ! отъ 2
; 10Д1,1 1|1>|И.же знаП>1е1 ,1в вс1>КИ
ь унъриль, КА11Ц11 аа
^ градини овощни и зелен| каго ва1:во нП|110 е демокрагь. 1Чожъ брой №-й \ чгкова отъ около 20 декара, даиъ, сая оича
! на вкстникч ш.
1
I •„»
„
г
.
'
сая 1>08чЛД“' СйЯ за Коя®, хаяоаръ съ н*ИяИх6врвте иень“, казвялъ на нккой селяни ' СТ1,Я(,ГТЬ °00 хектояетра, 3 кладе НИ Ца, харВарненския лемокрачъ ,скубнмуегака“ и иоглЬ манлъкъ и 2600 декара нива отъ които 400
дкгнето та спете на двктк сн уши; но Бълга- Декара изорани па радосъ
рия ш® нротиче веднага .. отъ чеп.р,кчъ ц краЗа споразумение при УПранляющитЬ ичо«Щ* Божия благод&гь — а мельн масло. Не, ! _ +
г» ЯлКит Р 3 Р
Ц
Българския народъ знае вече, че ие благодатъ
* ' ^ *' ъ/
■ не медъ и масло тече въ отечеството ни, отъ
ГР' Д0®Р|,Ч',,1 -6 Оситечвр. 1801 г.
кавто това поглкднъото има нещастието да има .
<.Ъ иочитъ:
** свой голкмци агнета отъ косъмъгъ на ,|у- ' 1—21—2
Ц. ГОСЛОДКНОВЪ
Дата крава“.
я

РаабойиицитЪ наближиха градътъ ви. Па
-0-й того, 10 часа иркзъ нощьга, 4 километра
до градя, жителя огъ с. Айвадаръ. Котлснско.
Мустаоа Ахмедсвъ, връщайки се отъ г*цъ Ка- \
варна съ съселянина си Хюссннь Алневъ, биле

»"•

порипк

бо.шш »,.т.

иъл ограбили 53.60 лева.
Разбойннцшк не еж заловен..
1 азоойницшк не сж заловени.

ПРЕДОПРЕЖДЕНИЕ
Изийстяиамъ на приятелитк и познатмтЬ
”,Г.7ЛГн.Д“«пЛ.“7Т.Т.""й ТГ
.V г .
Депозити на Ей. П. Х^истоаъ и Хр Г. Дановъ се намирали у нея
Том в втвратмтелно „ П0Д,01 ,В|Ц0Т0 и,7у ие„

, а въ ииимариицгта ми сж складирани изда; ииата иа г г. Христоаъ и Данзаъ.
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АВР. ГАЧЕВЪ
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ДОБРУДЖАНЕЦЪ

Стр. 4

Д. М 1*0* 1900 год
оъ керемиди, на 10‘ГЮ метра амое, 6 70 метра
.* 3620
ширина и 170 метра височина, дноръ и харчаиъ
3 декара, съседи; Сади Ходжа, Сюлюмамь МуГ-ьобрхзно аенълсателшй ласть МЬ 1731 я)д»,
Втора продажба
ставовъ, < алнмь Уизаиовь и идп., оцЬиена | от» II Добрачсаай Маряавй Сака м I» X 19оО год ,
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Д. М 1340 1809 г.
11АТЬ, 22'' (ек, оцЬнснд 44",80 дева* 4) Нива
ирдаонхлдла-ьние ;>■ , нд ел-кдующаа «еаь яъ вхнцелар, »,
<■■ въ гр. Добричь шв нрод»в»«ь1-.1Ж\у«о-.и ,т9 длъжна,,
М 361.0
I , Делиш, Тяшь", 2ГЗ дек оцЬвси* 4'2'60 лева:
н.-днв.кимн имота находища е- п зонли- го н» о. ЧоО.,
5| Нива „Мусу беЛека Сииорь. 32 дек, оцг.нена
Кувн-у, х ааенио: 1) Навя .Код».. Гарла' . 4 .девгра. < *
Съобразно игпьлнитидииЛ лиси. Л1 5556
61 дева, 6) Нина „Кьоръ К ю“, 14 4 дек, оцЬиеиж 53 лева; •-’) Нвва .Доитаъ Гьялджувъ*. 9 доя о
издадень огь II Добричский Мировий Слива на
нЬна 28'80 дева. 1) Нива. „Коьрь Кую“, 2'2'5
оцТ.нема 0 дева: 3, Навх .Безъ ■■<*, 1ч * дмара, мОя ч
5 Ноемврнй 1899 год., вь полза на Мнхаль К.
10 20 дева; 4) Нива Тн>ла> Ообхлхаь", 10.2 декара, ок
дек, оцЬиена .5 дева, 8, Нива .Кунаиллшкн
Мегасъ огь гр. Добричъ. ирогнвъ Ивань Камовь
йена 10 20 дева; 5) Нам „Клах Гарла*, 5.4 дек, од*> иать“ 50'4 декара, оиЬнена 100.80 дева, 0) Ни
оп. с. Башь-Пунаръ, за 274 дева, обавивамь, ва „Казаяъ Канара“, 7'2 декара, оцЬиеиа 14' 0 45-30 лева; 6 Нахх „Мвшелеръ*, 3 0 доя, оцХаена 411
лем; 7) Нива .Метеяерь*, 27-9 дек, оаЬв. 2700 лава
че огь 1 Октомври!) до 1 НоенвриЙ т. г. часа
дева. 1°) Нива „Чсшче Чаирь“ 16 декара, оцЬНавх .Кархачеав Синор-ь“. 27 9 дек. опЬм. 274)0
до 5 сдЪдъ об^дь и иосд-Ь нраг.она.иаванис 5' „
Навх „КуяанлАКЪ Ювъ', 13-7 дгв.. оцанеих 13-70 л
нена 2 лена, 11< Нива „Харчанъ Куп,“ 5 дек,
на слМующии день вь канцедарнита си вь гр.
19) Навх .Лйдкн-ь бей Мепи-еа*, 15 д Зара, оцЬа 15.2
оценена 10 дева и 12- Нива „СарА Нангь Н.бгь*
II) Нива .Гтвеннн Гьолджувъ*, 05 I дек, оцЪн. 854 >,
Добричь ще иродаиамь сдИдующвг» ддьжникови
оценена 20 дева.
12 Нпм „Рарл. Вляръ. оц*н, *в л., ВИ Дек; 13', Нг
имоти находищи се вь землището на е. БашьИмота не е заложен ь никому,
-Кору Боа,*, 4 7 д«к. оцХн. 4.70 л. в 14) Ккщя П е. ч
Пунарь, а именно: 1)
, огь ккща с. БашъНаддаваниего ще почне огь оценката. Жь- : вав-ъ Кув.гу в дааь подъ едань нокрагь, съ двХ отл ,
Нунаръ, съ дворъ 3000 кв. метра, 2) половина ■?
ланоцигЬ мигаш. да се евявагъ въ канцеларии- I нии аа жиьЬяние. нокрннь аереияд-нъ, аосгроана ч
н-ьрта, съсЪда: Ж. Лоловъ. пкгь, аХра и И. Муста* •
нивата „ья мерата“ 4 док.; 3) подов, огь нива та
та вь нрисАгсгвсннгЬ дни в часове за наддаваиие.
опХнена 40 лева.
„Чаирь*, 7 5 декара: 4) половината огь нивата
Наддавам вето ще почне огь оцкнката Жалаюшт
Гр Добричъ 25 IX 19Ш год.
„Хошкадешъ Бозъ“, 9'4 декара: 5) половината
иогктъ длсе ааахать *ь ахнцедараата аь араохтетвех»:
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огь нивата „Добрич, шоп “ 1"-5 декара: 6; по
днп в чхеом зх нхддхвхнае.
ловината огь нивата „Балчик, и&гь*, 8 7 декара:
Гр. ДоЛрвчК 25,IX 1901 го.1.
Д Ь 1586 1900 г.
7; половината огь нивата „Тойкуйский в.кть“.
1-31 — 1
I Скдебемъ Приемат : Пеяле Б'2 декара; У) водовинага отъ нивата „Тойкуй№ 3618
ский нкть“, 5 2 декара; 9) половината огь ни
Д. По 43&, 19оВ <
вата „Ндд>11. н*ть‘, Ггб декара: 10; половината
Съобразно иси-ъзнигедей листь ,%о .4547
По
3621
егь нивата „Кара ачдлкъ“, 171 декара; 11) ноизлален-ь огь 1 Добричский Мир. Сатяи на 25
довината огь нивата „Караачский нать*, 6 6 де- Днг. 1900 г. ва, полза иа 1’усси Муг .еовъ о■ ъ гр
С-1лЛрк)но ваньдяатадяпк даеть Но Й1Но аадх
кара; 12; половината отъ нивата „Кара ачдд>къ“, Добричъ противъ ('смана. Геджсбонъ и лр Мусуотъ II ДоЛричсапв МиротВ Слтъ кх 16 Юни* Н*дп» |«
44 декара; 13) подовииата оть инвага „Нллнл. бей, за 852 дива обявквамъ, че отъ 10 Октом. до , год-, въ иодда ня Г,р. .V. Иекроштммп отъ г, Мусу-Веа
'оо леел, оЛчнян1»1., чо огь I ОктоамриЙ до I Н<>оа»!ч
сАртл.*, .,"4 декара: 14; половината огь нивата | Ноом. т г. ч. я . 5 сл обвтъ и ооелЪ нравонядт г чхеа до 5 одЪдъ оПЩь а поодХ ироконлд(чинно
„ Кургь иоду“, 4 5 декара; 15; половина I а 01Ъ да ва н и е 5 мт сто на сдЪдующчн дсвь въ кай
сто пя одХдую1Пии д-иь яъ к-шаодлрпятх “я въ гр. Добр нивата „Кьорь вую“, 3 8 декар:.; 16; половината
ц,.д;фията си въ тр- Добрич ь ще вродапзмъ що мроддвлаь едй тукнцатЬ ди.жнввону подмажи ти ами
оть иивага „КовандАкъ„, 8 декара; 17) иолови- одЪлукицитЪ длъжникови имоти н<\о.1И1ца се въ
находищи с нь неядащето ма с. Муоу-Г, -Й, вячнв.
Клин въ с. Мхст-БеЙ. ноггро-иа отъ аирничъ и ир-^пата оть ниваха „Дтрюклю.алча* 7 декара; 1«) зеътищото на г. Яусу бей а именно, 1; Ккща
дъри-нъ нхторплдъ, на 13.20 Яотра дштр, 4.5> яггру ши
половината огь нивата , Каварненский нап.*,
\а ')6 ностр<)еия огь кхмькъ, кирннчъ и дьрвонь
на и 2 мотра амеочинк отъ дкХ стан, съ ноаряяъ хор, ,
2'9 декара; 19) иодоьииага огь нива!» „Каварматорпадъ иа 9 50 метра дине. 4*80 метра ширина дсиъ; одая огъ корми ,ъ отъ просгь дъриоръ ядторахд I
цеискнй изьть“, 5'6 декара; 21); половината о, ь
„ с
меТра вмСочнна. покрита съ керемиди,
4-Яо я-трх дммо, 3 90 ч -гр* ишрина и Гйо яетрх аясвчл
нивата „Каварненский иагь , 2 декара: и 21;
п, 2 стай за жив-кение: дозТ, съ одоя, построена оъ мокрия, огь пръсгь а длчъ огь яроо.гь кхнтк>
шъ и мроогь дьрмочъ яатернадъ нл в.30 «отра шаря. 1
половината огь иивага , Каварнсискин п*; ь“, огь кдмъкъ, керппчт. и дьрнп, иокри1а съ коднз яотра япоочима. съ лпоръ оп. около 3,М) кн. «пра. <
!
2-4 декара.
пеулди. на 15'1<) м. дпи-*, 7 м. ширния и 2.60
гйш : II яь.гь Гяоаровъ отъ дяК сгрькп а пап. отъ 1
Наддаваиие го що почне огь цЬиага, конто
М. височина; втора КАЩа ОП. камъкъ, верниЧЪ страни. оцХмеиа ах 5‘1 леяш 2} НиМ .Иор1иь «ИМрА* И
докара, оцЬмоиа ,а 14-50 лова а 3) Пяна „Норкаъ Сянор)
даде 1 купувачь. ЖеданчцитЬ мшагь да се явии простъ дьрпень материм2.ъ, съ кермнди покрита
11 декара, оцЪиеиа ,а ' 1 дояа.
вагъ вь канцеларията вь прииАГствииигЬ дни ; ня 12 70 м. лице, 4' 0 м. ширина и 1 20 метра
Пад тавани -ю мн- почне огь оц кнката. Ж мхенцг
и часове за на,1дав.чнио.
височина: хямбаръ сд-Ьш-нъ съ послЪдняга кж<ца
ногата, да сг янянатъ нъ ахнцодарияга яъ нрнсАхстяене
Гр. Добричъ, 25 Сеигеаврии 1901 год
дни
ч
часово ,а наддаканно.
огь кямъкъ. кирнячъ. и дървень материядъ,
1 Сад. Ирис гав ь: 11 ц и е в ъ
1-26-1
построенъ на 5 40 м. лице 4'10 м. ширина и I
Гр Добричъ, 25 Онг-мвраЙ 1901 год.
2'10 м височина; дамъ глепенъ съ хамбара, отъ
I Садрбснъ Прясшъ: 11 и а и • « ъ
Д. М 310 1899 гол. камъ и дърво, съ слама покрнтъ на 10 40 мегра
1-32
1
I лице, 445 м. ширина и 180 м. височина, съ
М 361о
,, .
..
дворъ оп. 3 декара, със-Ьдп- иать очъ двЪ страни
Д. .41 1179 1961 то
( ьиоразио испълнитолиин листь М 1274
Хншеинь X Ханшмонъ и Исмаилъ X. Клдиоовъ, ,
А* 36:2
издадень
Добричский Мировий « ашя на
„цьнена 300 лева, 2 Нива „Юртлуьъ *. 2?.2 кек.
12 Мартъ 1899 год вь полза на ч Дчмитрь 011ЬнеНЯ ия 23.10 леп.а: 3 Нива „Юртлу.ъ",
Съобразно псоъ'Ч1ягрлнпй лиси.
3(.
1 авчевь огь гр. Добрич ь, противъ Рсджебь Ч.
7-7 я„к,р,? 0щн.иа 38 лева: 4 1К.ьа „С*рщг
ЛИМОН, ОГЬ || Добричский "Мчр >ИИЙ ‘*АДИЯ I
Ахмедовъ .отъ г,,. Добричь, за 60 лева и др.
И1ртл«ъ-, 6 декара. опЪнеиа 6 лева; 5) Нива
4 VIII ти. нъ и мм на ГоспщньМ 1яч')пь
обявявамь че огь 1 Оатомврий до 1 Ноемврнй
_д,||0ду-. 4У2 декара, оценена на 4'--2-)
с. Хошкадемъ нротивь Пора Сговнои.а II
т. г. часа до 5 слБдъ обЪдъ и иослЬ нранонад- ■ Л(.ВЛг 6, Цнна „КасяпдА Сип*Ра“, 6 декара,
изъ с. село зя 293 юпа и лр, обппявзмь, че "Н
:
давай не о на сто ва слЬдующия деиь вк каиш- ; „иМп н.ч 6 лева; 7) Нина „Марко Иолу“, 10 дек.
1 Октомврпй до I Ноемврнй т. г. часа до слт.:
ларията си вь гр. Добричъ ще продавамь едЬ
0„Ьне11а ,0 дева; Я У вч „К.меникь", 25 дек.
об-Ьдъ и послЪ прявонйдзаваиие 5 иа сто )
дующия длъжниковъ недвижимь нмотъ находящь I оц1шеня 2510 лев ., 9) Нива „Караачъ Иолу •
гз4ИУЮ1Ция левь въ каицелариятж си въ г
се вь землището на гр. Добричь именно, една 4„ лекара. оцИвена 40 дева 10 Нива ..Кувапдъ^ь
Добричь ще продавамь езЪдующитЪ длъжгакш
кА.ца въ 1 участькъ на гр. Добричъ М 636, ; Адча.. 7. декар оцьнена 18 лева и 11) Нива
медвитими имоти находащи се въ имаиш":
построена на о.Ш метра дължина, 4.20 метра
„Кьоръ-Кую*-. 30.8 дек. ..цХн.-на 31 левь
иа с. Хощкадечъ, именно: I) Каши въ г. Хи
широчина и 1.т0 мет;-5 чнеочива, сь двЬ ет-и
Наддаваниего ще почне отъ оцЬнкага. Же
кядемь построена огь кхмькъ в кирпичи до ш
за живЬние, нос тросва отъ пръти и кирпич ь, I дающцгЬ могагъ да се нпзгь вь кацезарняга
дамъ иодъ едннъ нокрикъ, гъ 3 отделения <
до нея едннъ дамь наиравень оть керивчь и
въ ирвсАте,венитЬ дни н часови за надаванне.
за жимЪснио, съ нокринъ керемиденъ, съ двт|>
пръти, иодь сдинь покривь керемиденъ, съ дворъ
во мЬсго 3 5 декара, страни: Велико Кос гои..
огь 150 ки. м., ври сьсЪдп: Сниюмаиь СарачАв ь
Гр. Др.бри ть, .'5 СоигемвриЙ 1901 год.
1 от4 3 страни и*и. оцЪнена 2<Д) лона, 2) Нш
Гжвсси, Какачъ Садимт и иать, оцЬисна за 50 з.
,
I Сад. Приставъ. И и п п е в ъ
„Узуаь Байларь“ 38 9 дек. оцЪнена 48 лева.
Наддаваниего ще иочне оть оцЬнкага ЖеНива .Дикъ-Нвеклеръ“ 48 декара, оц-Ьвеиа 1 29—1
лакмцитЬ могагь да се явявать вь канцелариига
Д. М 1472 1900 гоь
лева-, 4) Нива ГолЬма Могила“, 35‘6 дев;у
въ ирисАгс1венпЪ дни в часове за наддавайки^ 1
у
оиЬнена 45-60 лева, о> Нивя „Иалчи Пат
Гр. Добричъ, 25 СеигемвриЙ 1901 год.
Съобрззнп
азпълватезчая
листь
Но
4321
нададен*
22'7
деклрь оцЬиеиа 22 0 лева^ 6) Нивя „И
1 САдеб. Ирис I авъ:111 и и е в ь
1-27—1
огъ II # Добрич,-кпй Мнрлчкй с.цъ на 12 Лвгусть дева г. тлукъ*
•'о декара оиЬнена *г|у) лева. 7, 11,и
яъ и».ма на Стойчо Марчсят., отъ гр Добричь. ирогнпъ Да„Бъзчи иать* 16*8 декара, оцЬиеиа 16'80 Лс1
Д. М 998 1899 год.
мнтръ Нгйчеаъ. изъ с. Бог|. Чаяурлаи ах 179 леях, обаян- ; у, цИВЯ „Кар* ЧхлАКЪ* 433 Декара, ОЦЬне1
наш., чо огъ Ю ОктовнриЙ до 1 Пооанрнй т г. ча,-а до 5 „«.ПП - о, Ц_м
И.,., Тхп 1Х« 30 Хйкапа г-Ш
.М 36 .
„ т-з-кдъ об1цъ и иослЬ пранона ихванв,- 5 на сто ва глЪдуп* До .* Л У) НИВЯ „МЬра
** 01) Декара, 1 11
( ЪООраЗНО ИСПЪЛНИГСЛНИЙ ЛИС ГЬ .го
щам день нь ка пим.цип»тя сп нь гр. Добричъ |Ц^ прш* ИвИЛ30 ДОМ М 10 пШВД
ГзрЛ,
издадень огь II Добричский Мировий Садин на вааъ елдеующитк длъжникови недважииа имоти анода- декара, оцЬиеиа 25'30 лева.
7 IX 1&99 год. вь полза на Пена» Цонков ь отъ
Г|'
аеилвщ*.о нас Богд. Чаяурлва, наемно: I].
Наддаваниего ще цочие отъ оцЬвкхта. Д

ОГЬ ДОВРИЧСКНИ С&ДБГ». НРИСТАВЪ
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гр Добр.,1. протшв. Юг,..

оп. г.

Ьараачь, за о11 лева обявнвямь, че оп. 1
Октомврпй ДО 1 Ноемврнй часа ДО 5елЬдъ об-Ьдъ
П ВОСЛЬ иравонаддаваиис 5 иа СГО на ИЛ-ЬДУЮ.ЦПЯ
•ввъ въ ВМПЙШВ1Ш си вь ги Чобоичъ ше
девъ вь канцеларията си вь гр. двора гь ще
Продавамь слЬдун)ЩИ1Ь дзьжннкови недвижими
имоти находнщи се вь землището на с. Караачъ
вмотпо, 1; Кащя построена отъ камък-ъ и пръти
съ калъ. покрита с ь керемиди, на 12 мегра лице,
4'70 метра ширини ь 2 30 мегра височина, съ
3 стаи за живЬене; Дамь оъ одаи огъ керивчь, ,

«СЛ« М « —« —«м
л *ивт. -не; дааъ озхпенъ до кашата . съ дворъ отъ 4 де- тх въ нрноАТСТИЗИИИТЬ дним часове IX иадз
кара. страни: Лрзрей Цамонъ. 11>-ю Ив новъ, боадукъ а мние.
н.ьть, оцЬнсна ах |5о дева,- 2). Пива .ерЬщо аораата* 17 :
Гр, Добричь. 25/1Х 1901 год.
Декара в два ара. съсЬда: Дваятръ Желевъ. Ганчо Стоя- :
ногь> доЯр„ хльбарояъ и ижгь, оцЪнена ах 50 лева.
1-33—:
1 Сддебенъ Приставъ Пиипевъ
Надтаваиисго ще иочне отъ оцЬнката. ЖелавнцатЪ
могатъ да ле явягь въ канцелхраяга въ орвсжтстдеяндЬ
дни а часове «а наддаване,
Отговорник* : В. И|МП
гр. Добрпчъ, 25 СептемврпЙ 1901 ГОД.
1
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1 Сддсбевь Приставъ: Пиплййъ

Печатница на Христо У. Вдйиикоиь -Дирих

М* 12

[Гр/Дйрт, 8 Опиарай 1801 г.

Годмк I.

Д0БР7ДЖАНЕЩ»
•ЯВГ#Г .

ОРГАНЪ НА НАРОДНАТА ПАРТИЯ
довг

ашл о*о

I

годишния аг.оилмкнп.
■ . вЬгтпшк» *: 0 *., полугодаганп 3’ , л.
Лбонаракш* базъ ирЪдпдата нАиа
да се уаажаяа.

!

ИЗЛИЗА ЕДИАЖЪ 1ГЬ СЕДМИЦАТА.
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Неплатени пасна не се прненатъ,
равоннен на се вр.чцагд..

I
I

Сдава 1рМ II ет.

Слаигъ

М ет.
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Всшчво ще е» отивла до »*<тни1ПС
«• адресара до родаацаата му, га гр.
Добрич*. улица .Готова*.
ГЛКСН ЗА ПУБЛИКАЦИИ:
аа в над. е/в на I етр. . . . 30 ст.
. . 10 ст
.
.IV
.
За орветавева а др. обаиденва
ва IV стр. по 3 ст. ва душа.

е осно*
| кость и здравина, тЬ са просто не*
| подражаемн. !'оправени са отъ чиста ваиъ складь йод ь ржководствого на
г.
I! дипоаппЯ В Щаадекеръ, търговецъ стомона. ЦЬма отъ 40 до 70 зл. л.
Гнкурещъ, Германски поданппкъ, заявя- единия, — еиорЬдъ величината имъ, срЬщу хотелъ „Зора".
2-23-10
гь. че оттегдячъ пълномощното дадено на
Н|иш»вн, малки и
1рко Розеяталъ да управлява работнтТ. па
на вь гр. Парна на кхщата мн . В. Щиа- голЪми, направени отъ стомона, при
Администратора ни Г н* Коста Еиевъ
{еръ*. което пълномощно е зарегистрирано най добра рдбога съ съвършешю
и
отговорника ни Г-н* В. Колев*, мзи. Д| 51 огь 23 Аиридий 1835 год. отъ иизски цЬни.
дВзоха
из* содата на околията ии,
.жеското Дипломатическо Агенство въ ВукуЖетмрмигЬ
ше
сх
зачудили
да
събират*
абонамента и записват*
щъ. Тани сжщо оттеглямъ и пълномощията,
земледЬдцйгЬ
но
своята
«факти
чнови
абонати
иа
вВстиииа ни. Умодяоаяе
,уго той е далъ на други лица.
г. г. съяинмеииицитв, приятелите и поз
ность.
Безъ
да
имать
вериги,
които
г. Варна 2 Октомеряй 1301 г.
натите ии, да ия* указват* иуждиото
Нодиисъ; В. Щаадекеръ. .тбено се касътъ, т|. извършват!» съдействие.
Свидетели: А. Кировъ, Н. Георгиевъ. работата си точно и превъзходно.
ТЬ са освободени отъ излишната
ПдонисаниП Михаил. Александров* гбжесть на досега шннтб жетварки
Гр. Добрич* 8 Ото морий 1901 год.
Нотариус* при Варнеп. Окржж. • ядъ, н са положително най-добрата на*
засвидетелствам* горният* подписъ въ нрава вь Америка. ЦЬна 550 зл
Нашето освобождение заедно съ оннн
тая декларация на В. Щаадекеръ. който
придобития
на научната мисъль, които ни
лева едната.
се подписа саморхчно дцесь прЪдъ мене
зав*ща минал н а н*къ, донесе и венчкв
______
които прочистват ь язви, противоречия на западно енроиеискня
третпй (3) Октомврпй 1301 год. въ иовЪропиятъ ми Нотарпятъ, търговецъ въ храната оть пс!. какви иримЬеи и1 живот ь. Едва избавени огь ср*днев*конгр. Пукурещъ, меие пепознатъ, а само- нечистиии.
ната азиатска тирания, ний отново нст*лнчностьта му се удостовери отъ нозпаВършачиите ПИ СА револин пихме вь и*гя нл *л»туш*аимига, ва иотитТ. мп свнд-Ьтелн Аврамъ Кировъ и .
. Никола Георгиевъ, жители отъ града
виждам'™»
ДГ1

Декларация.

Варна. Такса взето 1 л. 40 ст кн.
5480. гр. Варна, третпй (3) Октомврпй
1301 год.
Нотарнусъ: \1. Александровъ.

Обявлешич
Давамъ иодъ наемъ 1200 дек. угаръ
[ иазъ), половината ирвтърмъчена ирЬзь Ав• ь т. г.
Продаяамъ»: 3000 хект. чиста зимх за сАме; 50 вола внрЬгателни: 46 коне,
^1|п—добра порода: 10 крави съ телета
л 'вние; седемь плуга: 4 «V 10 и 3 М
I търмъка добри съ по 7 зхба.
За споразумение до Г. Н. Крос» 4» ь
I •. Куруджа-кьоЙ.
1—36 —1

рИЯ. 1 Ь311, '>01110 СА 1Н ВИЖДа.Ш да
работяп», бНЛО тукь, било ВТ южна
България, СА СС ьъсхищавали ОТЪ
доброкачествен пата имь работа. Ос-

огь как,,И иолитически котерви, иарЬченв
иартвн, чниго гаранции за правилно кул
турни развитие си оставаха само вь иолнтнческигь имь програми.
0, ь гд* тая общд ««руйния, конто

вЬиъ гдЬто вършЬнтъ чисто и еко-1
НоМИЧ110.-Т'Ь нравятъ САЩеврЬМСНО »
днесь- нлшнгЬ обществени ннсгн
11.1*6ва, имЬгка като кимна", особен-1 ^Г^^ГбГлносГГ"^1“ “И н еко'
НО приспособена за добигькь. ЦЬиа
к0я дсмомнческа силапрЬоб рьща пар

ОТЪ 9000 ДО 20000 Лева ЗЛ, една*
та, СНОрЬДЪ ВНДЬТЬ и величината,

ламенгарното управление вь фикции ено*
бодага на мнеьльга в събранията |гь поли
тическа еиитемвя, безприс1растиОТо п рав
ноправно. правосъдие—аанджина, ра;жьсвана оть голЬмнтк врЬстапници у ’
Вь що бьлгарскнп народ», се е прокичил., та вмЪсто л*кь за огчаямою му
положение, гладни ва нласгь обскуранти съ
една безсрамна дьрзость, б аъ да с-ьглАж
датъ зЬющата и1»ооас1ь—която ще помете
народа и гЬхъ—негоиит* похитители тласкатъ страната въ патя на ананиоригГ
готвегь явно държавеиъ пр*вратъ, конто
ще ни хвърли вь нови сътресения и
смутове *?

ТЬзи цбии включавагь и локомобила • I
Помпя за кладенци, конто като
се иънедътъ особсино въ добруджата,
вськи юмледЬлецъ ще спечели »;гЬ*
ме и средство ио снабдява е. и^го
К АШлата си сл вода» как го и доя*
наето иа добя'ькъть си.
|юдъ землед Ь.1че-;
ТОКИО и ЗЕМЛЕДЪЛЦИТК.
ски мешини отъ най усъвършен- •
етвуванитб изобрбтеиин - се иродаАмериканското търговско дру- ватъ съ умЬреии цЬии,
• •ТВО ВЪ България обявява на инИнтерес! юнгитб СЯ за по цц.
Кад* се крие источника на тая раз
1 VрееуюшитЪ
се,
че
въ
Варненекиятъ
цк|бнн
евкдения
умошватъ
ея
ш
Иала:,
'у "»*«нгб държавници ли ? у шиек тип ри
пя м II пи тт чя п пп ши т.» Д*
. Ул,,мнн‘*1 ь
рокия конституциоиализмъ? у иаричма ли?
• (^ладъ се и»*ир®т> иродань. (.е отнесьтъ до главния агенгь иа к увн! отг;вора нл тоа ВЬИ '
Н14МИ.
ПлугояяОТЬ нан-н звить А ме- I дружеството: Г-И-Ь д*р*0. И. Шум раме у гроздиатаРд*псТвитвлносТь.
икаиски системи. Ио своята Лг* н
Иоднръ освобождението нашит* дребни
■Т- “
.

Стр. 2
производители при политиката на „свободно отворенитЬ врата“ но можаха да противосточтл. на чуждата конкуренция на
промишлено ио-развнтит! страни. ТвтрЬбваше даповдигнати своятатехника,
т. е
да произвеждай по ентено, а това б-ь им
можно само като* минатъ къмъ ио-добрня
начин ъ на про гшодство, но за тона лип
сваха у> ловни н гЬ почнаха да се разла
гать. Т< мпа на разложението се усили още
оп. едно обет лгелство, а именно: ззтпарянието на вънкашиигЬ пазари за нашигв
произведения, гдЬго лЬ срЬ-иаха произве
денията на страян съ много по-внеокл ьултура. 11рои:то1111слность1а на труда у наеъ
Спадна . о тамь, щото при лпя форми стан»
не нъзм жно удовлетворен пеш на згроденнтЬ нужди, косато продаваме едннъ хск
толнтрь храна за о г, дева. Се ти Ь класата оть дребни търговии, занаятчии, конто
състави наше .демократическата струя* пъ
първнгЬ стадии на политическото ни съществуванне изгуби свои гЬ революционни
пориви, щзмк ночуд; гвува вьрху си могхщитЬ удари на чуждата Фабрична кон
куренция. Туй влияние па економическата
динамика се огрози н въ непи»1а пеяходогая. въ която импулсирующь лость стаи.»
само инстинкта .ш га.н'‘Г1иутчгннг. | »п.
■укI. и нейната келсблнносп., недрайнос ь
и бЬганис подирг демагога, като об-Ьщанаше, че ще повърне нрЬшшноп, и положение.
Оп. друга орани иашигЬ земледЬлцн,
обработпапки земята по едннъ примат-. геп.,
нерзцноналеиъ начинь, при липса на кътретпеит. пазара. го.гЬми консу мативни цен
трове не можаха да конкурира: ь вь все
мирния иаяар ч съ (адокеан -кн! (, а д; ги
страни, г гЬто 1иадке модерното аемледЬлие,
поставено върху капигллистическа оеноиа.
Наистина спорЬдч. увЬреннлта на иЬкои
економисш, нашит Ь земледЬдчес.ки продукт»
намиратъ пазаръ вл. странство ни една
твърд-Ь ниска цЬнл; обаче злото е там ь, че
това стана за смЬтка на самото зем. едЬлческо произвол-'!но и най органччсскнгЬ
по 1 рЬби.,е■ и на селянина, велЬдствие на
което, пролетари-траипего му се нридрутка на И СЬ II Ь.1: <1 ДСГриДЯЦИЯ.
Млою нс бн Си.ш тъй голЬ.мо. ат цролетаризираткмо нч дребнигЬ лапанIчин и
земледЬ !П,и не и.ичеше подир Ь еи и подкоцананне нд ир )Из110дигслиигЬ сили на
страна М1, г е. на самото пропзшисто 'Гогана пр«'минавание^у»о. ь една производ
ствена ,[ю[>ма 'кллТт. друга по широка, би
станало иаТ| есге.-гп-но и мд.ктЬ оп, п»0а
ражданис щЬха да изгубягъ своя обедно
кошелень харакгерь.
1-до. оп. тия т-ааднали занаягчии, земл« дЬаци и пр . които разру 1ШПГ 1ната рабога на капитализма изхвързи иа улицата
Осзь срЬдетва за С4.щссгвукан11«*, сер -кцутирап. аЬкоп оть нашш-Ь полигич,-мм
р
тнн Тьзя бездомна маса наречен..: . у I
пенъ пг дегария1Ъ“, „чиновнишки пролоарнять*. г*ь1рокрацня, иь същноеп. ла^т.1>'Т'Н~
•414:1
е, к«»:ио подкпезва
оснопитЬ на нашия цола шчески строи. увВли чана нрестлшностьта и създава почва за
низки демократически и либерални режими.
Тона не е онзи Европейски црпдегарнягь,
предтеча на бължщня общеетвсиь строй, а
една декласирана мась, която, като не на
мира т.зможиоси. да прилага своягЬ сили
въ производството
лича да поцллва бю
рокралнческпгЬ нак >ции. За туй и политнческнгЬ партия
буваиц отъ тия еле
менти, пра!: 'нческп а им ь д-Ьягелность на
власть се сьЬжда не къмъ вьаържесгву-

ДОБРУДЖАНЕЦЪ

Брой

логети на „яемледЪдческа българин
ванието на „народния суверингвтъ“, „кон
ституциовяото управление“
а до търже- | цондиганиего на нашето земдедЪлие
сIно(О на най-черната р>акцияг Най-сетне да-стане при сегашния характер ь,
| п самата държава съ свонгЬ нараствали чрЬзь свтень кредигь и ироф*сиона.и
нужди, като не намира другадЬ средства ра»уваиае, безь обществени» дифер-,
за своето и -дл.рж шие продължава да обре- I т. е. безь отдЬлеииего на земледЪласт
менлва сл, непоносими тоиаръ проиадваю- индустрията и поста-пението нмь на к
щнтЬ производителни слоеве н сь туй още тадисгическа основа. Нийде ний не
даме дребното здмледЬлпе само съ тия
попече усилва кризата.
егна да се борч ва всемирния везал,
ГдЬ е исхода оп. туй положение?
— НрЬди всичко, самата диалектика преимуществата на модернигЬ капиталI
ва нещата, ни показва, че иехода оп. туй ческн земледклчески сгуааистка.
Прочие, единствения п*гь за да
положение е въ премахвание причинчгЬ,
които с< го създали, т. е. заагЬннк ние на ! знмъ оп. сегашното окаян» нолож
юсегашннк остарели форми на иронлиод- развитието на индустрията и ПОД
егио, съ нови, жизнени.
зирание на землзд&лието чрЬзъ в >
(>бсгоятел двата, която застрашително покровчтелственна политика.
1101:1:0:311, нашето Г.Д.Д1Ц1*, ни кос тави гь сдЬСамо по Този яачииъ ще се сш ,
дуншъиа дилема: да иовдигнемъ нроазно- за вс-странното разпаше на произво.
дшедностьга на труда, чр-Ьзь капиталист
нзгЬ сили на страната и припваща
чески начиич. на производство, т. е раз- на изхвьрленигЬ на улицата „нара
виемь едрата индутрит. и ио край нея иродетарич* вь производителни маси.I
модернизираме земледЪлнето или же да бан- по силата иа историческигЬ закони, г.
дан. факторитв за сдянь съвременен;.
крутнрамс.
Но имали у нась условни за 101.11111- турент. жанотъ.
Остава сега иа ония елементи, 0
таело на капиталистическото производство
коа политика спомага за не- историческото развигне истиква на наш
въобще
и
) да съзнаяп» своитЬ интереси и дадътъ
голото развитис?
Икономическата политика, конто спо- I силенъ нодемъ не екоиомичсското ра.
мага за усилено,ч развише ва индустрия- на стритата. Инькь толкозъ по-з.:
та въ нскудтур.чигЬ орано, които метан- |тКхь!
вить въ нлтя на капиталистическото раа- 1
Тагъвь е закона за црогрсса!
: внтво—-въ н«ука|а носи название аушнек_________
цичпна 4.01
ш* .ктьгн >,п ги снима.
Именно при нстмою господство уе увели
чава „нацишгалп но биг.исшо“ Нсенъ нрямЬрз. нм.«ме покрови>елсгнсината политика
Коремен ь тифъ върл) на иь градь
иа Водбера — наръчень баща на Франиуз- | аадехччееки; ра.пшгш-п. на тал болВять вее
конто умравлнналъ лТя;а| в отлаватъ иа нечистата в»та която «л,
ската индустрия,
даиигТ. иа увотрЬбквигь за ииенио и за
Франций вра Людоника XV. „ираьител
сгвою на Колбера помагало на зародеаит-Ь дояаипш интрЬбв; кястетвого ии иъкъ оп
стрииа сьвсДть с завеяирило вгироса за .
манифатпури в ь Франция по но п разно
ьааие града.гь на съ чиста вода, или же и
образень и снстема!нческп начннъ. Виси
раеиорЬди ^а ира-ик-гваиае сегашиитЬ резерв
кн тЬ. повече го пъш запре тителнн м н I и е а Доста е колебаивото знедич ь ио ят.жду с-Ь1
рънкашнигк маниф!1К!урни нронзиЬдевия »“•*•
г П.«" ее тьр.ш за кг.-ть лице,
изба вели ФраацуаскитЪ к ипиааисти оп 'ьв< !.чь и. ».тож да иа и ьзиюегьта коя т<
, .
Замолени емз да запитаме I. I. Добрт
пагуона!.* конкуренция од фдбряканг.и Ь „^ун,М1 ц д,т1>ИЧ1шьч Рразекн лИкарв
оп. дю- <1.1Ш1 ти>ъ нь прямашдепо ,пно.ле
оеиоваииц на кой заковъ, или праии.шикъ
ИНО 1Чр..И!1
Холандия и Англия. Нрави- осноьа..г. и взича.п1 оть ж. иа е. дифдикь,
беи Дихитръ 1ригорн-въ осемъ Наполеон!
те:н-1 вито нриемо-ю оп. стрднишо «л» Фран
Ят.у |
ЦИП О П1.НИ рд'ДГШ1ЦИ, ЧрЬ.(Ь 11оДК\ 11 и нау- ГДТ.То оисрирж.й дъщеря чу ВЬ
ох.. .«<<•«,« 'п/.<инч/! и го сало за разрЬзва .1
ч..и.по зарадь сноп, и фабрикант прим пи е ши ь цирей, и защо »иио това .чу квичали 1
лени IЬ Секреш на чу.кдисЬ м >нифак1ури
рцдесят ь рЮ) дева сребърни за лЬкаретво, \
Често П.1.Ш ю пом.п.ио на мдж|<()ак<ураIь всичко е свършено вь 1.1 чииуги?! Услош
това б.юмуо4ни нъзншражтени,- боло арап.
даже съ каиигали.*;
1
Именно теза политика прЬзь извЬсгенъ гр. ЛЬкаръ 1-ца К. Ковачева 1! ...
Ьфтино иравоед.дие. Съзбтанатъ
нерподь е дала силен), тллськь за разпи с. Кериенилия, Че тачкатиЗЛ жатель 11ауч,
шело пропивалителнигЬ сили на Франция. човь диалъ я. г- едьо гр. дЬ.»о прЬдъ Ли 
Цпрочсмъ.
историята на економичееш но скан Дел. Об|Ц. « X сь, Което като спечелил.
I
на
западни евроиеаек и Ь см рани ирииадл Ьжало чу да се здобие съ исиьлвк
раяшше
[ни показва, че госиодс1вого н : капитали | зисть ,:а да си прибере иарнгЬ. Нвилъ с,
въ ибш. Управление едиъжь дваткь, трижч
1 олич окою производство у тЬхк, се дл ,. кн 1 било огговириио: „сега ичаче работа“, „яа|
- именно на иокровнтелешената система г. ( цьча“ , „ела сутрЬ“ и ир. ир. а село Ь] I
ю прилагана ио нЬкога, из едннъ егра- отстои на „кило
кил. до Лйоряаиъ .. ■
зидие, че вь тая опитна д-е иодвизиви е .и. «о-нъ начинь
Наистина при другитЬ вамочии усло- сиги-ебиикъ — кчегь и гакъвъ — за нисирь
|
е злЬ наддЪжиого ичь иича.1ство до кат
аня, индустрията може д:г се развива мимо расизрЬзидиис за изтонваиието ичъ ио иа,втгЬкаксн искус1иенн иЬрки, цо силата на р|;дь, да ооьрие еириозиото ичь ииияаниз «
емаиетннтЬ закони, обаче, вь такьиь е лу общ. службаш.. защото иитересигЬ иа дань [ чая прогреса Сина но само бавенл., но и цити съ скъпя оеобио въ това ирГ.яс.
Билети за сЬчение дьрвенъ матерна
| иридруженъ съ нзв-Ьсша дегенерация на
околията ни се и-тавать отъ тукашното д1
- обигссшог»». Бьобще, когато индустрията с« чейетво само три д*ма въ седиицата; зритш
развика чр-Ьзъ покрови 10.10100,0 ва държа какъ яиото сслиии се врьщигь‘безъ бил-д
ната, бързо създава условията и за рацио- .1 Ьсиичсйсгвого, защото, защото... иЬчадо 1
! нализирание на самото аемлед-Ьлие а именно чеи, и.иъ.ьи ь, или не било оирЬдЬлени:
широка и&шртичнъ иимръ « сиовиОни кп- тогава когато селянина бидь доше.гь... за
че едииь билегь да се иаиише ие съ иска!
II 11ШЧ.Ц1.
сове, доста е сачо г. л Ьскичая да опр-Ьд-Вли
ИогрЬшно мисля гь нЬкои наши аио- стражари пра уирандеиието си който ие сич
;
дсш> ио и вь другитЬ дай да сиабдииа иу!
Вчж-ь кратъкъ кусрь ио сксиочическаги науки
[ щить се сь иодобни бидеги, иди, ако се иа
| оп. Л. Ьотдаиоиъ стр. 363.
■
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ДОБРУДЖАНЕЦЪ

Огр. 3

иъзяожиоетъ да се прататъ ить ..бад, управление |
Заловекъ е ->тг еъгебнягЬ плд.ти тумгааия I съобщило н» Амерякжнекин «оисулъ г. Динимонъ
к„чаив 1а да се нзшгдгь белег»! огь общ. плетове,
житель Белберъ Д<-ла-Ах»едъ, който нЬщо прЬда | че наематели на кове, който е придружавали
61; ,ю рало. оля и отъ тоао се нрави еконо- ; 20 дена иаиравялъ оп.рацин па и!;кой еи Осяаяъ ; Я»еъ Стена е Лмъ арсстовжна йтъ влаещ гЬ
на вр-Ьяето за селянина . . . който за ешнъ : -ть с. Хасанъ-фак* (кургь бунарско) огь кояго на | още пра вл.мшивто му на Българи*, но че расгубя 2—3 Дена.
; часа вздъхшиъ. БолЬотьта «у бяла: разширение I ивтванвего му не е дало пияавъвъ розолтагь.,
Въ градската НИ библиотека вЬма вика* иа едва оть сънянть артерии.
1
ВЪстницитА сьобщавагь вг» Суза, въ Тупорндькъ пито —яагзоръ. ирзнагь
разни
Бито но.-очвлмс горива Фактъ ярЬдояркж <а- низия, че глмь биле арестуваш мдинъ турски
лгжкн — подчертавания ироничееки изъ книгнгЬ
ваче наеелецнего да «0 ярЪднална ,.гь иодобив | оФвцерь, който биль ис пратени да подбужда мГ.ипбтаотеката; погледнете соясаннето „Л1ш>- : салоананва лЬкари, които аа съжелонн.-, гьа много стного насоденяе н.ч южната граница иа Алжиръ
Г,а
1,
година Ц-р а етр. 211 книжка 1Х-т а п ще еъ се напдоднля к&вто въ градътъ, гь» и язъ око- да въстане въ случай избухвайте войната жкжду
\к1>ря веЬкя какъ нъ етагинга .Най иогущето I лияга ви.
Франция я 1урцян.
.оронпе ви Бога“ е прошарена вях «а г. отъ
Грозно зрЪлище врЬдегавдява огъ вънъ,
КитаискитА иълномощнпцп зя мяра нрЬ»а еоциал ь доюкратчо, ,-ъ разна подчеркпавиа наша околийска гържанпа болница; ирвиаеинво зда- дала иа 1-й тото иа Испанския и ьлиомощон ь
ьск.шР,аниа ... Би&шотекара, не тръбна и
ние, оградата й тъй разнебитена, че ирмн»а на Мвнпстрь, като доусаь на дипломагическото
,кишава <-ь дапаяяе и влеяаине обратно книжата мЬкои ралииляин останали огъ ри чек» врАяе .. . гЪло, едпиь бонь аги -4.')М милиона гал. ад об ь ]г
в да гн ирппВзсга, защото той друга работа Баю правиIь гоя ен (ИлЬ-кси, обичате да нЬрваяе, гщотение.
• а, па и за топа главно чу се плаща огъ обиртв- чо оНпн ддьжяостнн лица, които с« .шиинивагь сч.
<
Разбойническата чета, конто ильим Мись
1Та киса, и пази поридъкъ и държи кншаП» закона за блишуетроЙетаого на наесленитЬ нАеги Сгонъ, избягала огъ Гюлъ-гене и се навирала
чистота. оевЬнъ това никакви яЬркн н. .-а въ княжество го, ще взеиагь ибрка в ще напра на гь на турска територии, близо до Икурндя. Рязбойченн за набитите разни иолГ.с.ни книжа за че- ЦотрАбаото .ш ограждан вето и. .
надитЬ зашили, че ако багдагь нападнаш оть
,пе но... Ташо н уредена библиотека... екля‘Дъждъ. 11а 2.»-й срАцу 26-й мшгллий и иа турски гь войски ть щьлв да у баят ь Мнеь Сгонъ
2-й срищу З-й тота пагяа ентеиъ нзобяленъ дьж»ъ, и другарката ц. То гои причина проекта за нч. !•«
Новия законъ въ който < узаконено з ханш- конто кече даде възчоагаость па зенле 11.пшг1. да иадииио оть страна на турската войска биль
иочнагь знмнигЬ си носАвя нзъ околията ни.
изостанеш, за сега.
.1 да вь натура ср1лну недоборнгК е сан.мгяони- (
Искатъ отъ Кмета си гаранция. БлпдиА.енлИята „Реутеръ- заявнва, че слуха
зь оть княза н е нуб.ишув.шь н'. Д1.ржаваи.ч
гнвкъ, и ияа сила на законъ, ио бариипаН пк- ияровеннн Общ Сьвьл ь о дьржадъ иос танонлс, ь, , оцоредь комю
.. Локана щкда ла обяви прогекгорагь нлдь иувенть, е неоснователень. Приеъти «ще раенорЪжшния. ть храна не взеиагь за нне - Бмсга смь .и* нредпапн ма сумма
дева гаронциа, чо тогава да Кмегува; постави- ; ствиого иа английски военни корабт и н.ч 1 ум
пъната и е пазеха, н искатъ паря и варя.
Съ р ДОСТь ПоерЬщаи*- известието, Че на илението ичь било вече утвърдено отъ надлЪж- | ски войски вь околности га на Кувонгь било
шетно събрани» съ е дошло до сиоразуаеагнч ! аотмдЬсто, ио ие е още приведено ни непълно- вслЬдегвии на едно сьглаоеняе на английск .го
1 аетванае. ио раетграявею аа ялатоядЬад- ние, защото кмета имь ио щгаь да може дава- ; правителство и портата, сключено сь цбль за
нзоЬгианио конфликта между туземци тТ. — глава мврн вуягшата чу гаранции.
.. ч !Л1я ил
( ьиЬгь. ил 4**ли съ 1 шии.
Тоя ш.ирш ь разно еа критикува, едни каз гари; 1«ша оиасгннегь оть конилнкадни
На З -Й кинали , гаиа вь традъгь ни ниЯвяватъ отъ Царнградъ, че ньвой чужди
и ь пропшь гуреКИГЬ ЗВЪретшГ !• I, МаКсДоННН II ва гь, че народа се еъб.диль и еамь станаль
ипц-Ко вършена па гь хриегиянекого нзссленне, ; зщ.онодатель ! I : други иькь заявлвагь на кости вЬсгницп иродьлжзигагь да говоригь та ирЬмахмиЪние гм • и мин, че водобень Общ. ОьвЬгь, Ваниего аа ..емззмга обавен.ч огь веЪленскага
. г.онто се взима слЬдущщатн: Резолюдяя.
Диесь Зп «еигепиряй ИНИ то», тражганигЪ не тръбна, да
дпр.ки, аащото е нсиадиалъ нь иагрнаршш» ирогинь бьлтарнтЬ и га нрЪмЪчтпа■м*-рд.ц.г. и‘ всички...........
членове ...............
нзего и.ч йьлгарска.а екзархии от I. И,Чр 111 рчдк,
11- Добричь и околията иа брой 20*Н) (шЪ) еьвсьми служби|ннч5С^*~
з.иин души жители, събрани иа нвгангь въ тр. 1 'нскагь да сганигь Кметово .... Сиорьдь насъ ’ каго ирЬиисиагь на Ккаарха нлиЪегнп заииле.обрячъ на площада я Хапки Дичигръ“ за да из- ; «.чЬето надлъжно го мЬсго да имь утиьрдаваше вян. Негово блажено гни екзарха танииаа, ио нам
пнечк т.шсътъ ен за роба зз.гь 1,’ила и ГолопиЪ; иоеглноплеивего, трЪоиало би било д.г расгури Формален ь начинь, че никакви новТЛ.НКН не ел
него огь прана н.ч когото
. 1Ь като нзе.тушахч. орагорнг!.: Д. Чехларовь. Ц-дин оьвьгь, за да могьгь се итбр.ч, автори- биле
—- правени нрЬдъ мето
Н
0.1.10 : чо заниленинга, конто му се нрЪ1'ицсарекски. Г.иопь. Заяфировъ и А. Овчировь гпнл, честни и смогни нови членове, огь ерЬ
и Да
Да било.
• то жшяаио ирЬлъ шиь:
! Дага из които да се избере Кметь и помощникь нисвать еж съвършени» не нЪрнц и че писниII Че т.Чмгаяъ Хачцдъ е подвертвагь хри- . който и да ама нуждвата гяжесгь ио мЬжду то иь торьказ.чнмгЬ иьощици е лишено огь в. Ь|'Кото иаседенао, особи» бьлтарпг 1; въ Макс- члевовсть и но мьжзу общииарлт». си.
ко основаине.
ош:> и Одринско на едно гнсгсчатачсско азтрБПусти зиадо идеали,- до какво дередже до- ;
Министерския съвЬтъ вь Цариградъ на
ше, процеса на което е обзмь И.1.ЦКЛО тор- ведоха и Сел. Общини, като поставили вей от- | 1У-Й м. м. о рьшиль да приеме ФраицузкигЪ
4Ъ ди|; турска о().щгга*
|
М «адицдеал1 и и I Ьм, тд ссгл нЬмя кикь ^слииин отисигьлю Ур^зКДянисто н.ч искьгь
11) Че * таяъ най пнтсл.-г. нтнигЬ силя: уча- | да е.,, злкреилть, а каиат ь едннь ио еднвь като Лонрандо, но цари вЬ.ча.. .
п|, св. щ.-ници. ученици, търговци и лр. се изте- тзрЬли круши.
шть, загнарнть или заточавагь;
II!) Че Максюно-о([шнеката органязацин ра•а в’Ь рпхкигЬ на законигк за при гобяванието
Нодицсаинй обпвииамь иа нитересмощщЪ
нтичеека свобота па населението въ Македония
Г'нъ Иа' Ев- Гва‘;вь ЙКФ1.П.
иа народ- Се, Че огь ДНесъ Ночваяь да иродавачь дър■ I ашискн;
IV) Че оскобо шьмиого дЬю ирииаллЬжи па 11 и 1,4 иартнл и 11|.ьдсоддтсл1. на н |р»миого събра- вещ. за Горение Яатериилт. отъ СОбстввИПата
ние. е па раден и огъ 11 Н. И. Гуским Цгрк По'бодели и ие.-своб»гечи 6кипри.
Низан 11-Й с. голъмаа кордон., иа ордена , и.
.
**
годишна, находя-

< )бща хроника.

Обявление.

Рошихме:
Анаа* но «.-лучан ирКонваииото ш осииноа Цинзь
"* ''
*’ -Харяанлъкъ Лчеларовска оощиие.
Продажбата се извършва на декарь, сь
Г) Прот.-г.тцраум нротппт. турекпгЬ зн региа, Лловсандрь Ми.милоан ь вь Българин.
Четемь въ в. „Гражданинь* органи на цБна 30 лева— ,а отсечения отъ единъ »екрш. нн нлдь безащнтиигЬ наши братин въ Мпг-.каи п О 1риаско.
.1Л0ВД11ВСКВ.В прогресивно либерали:
карь дървени яатериалъ заедно съ трънето.
„1 рьшката на пр.п респиво лиоер.члигЬ 6Ъ
БигегитЪ се
*
2) Апелпрач.- кьчь Баро.1еиеь..Т" «бщесгво
иродаватъ въ г. Добрич ь
нонднгне нощния сн глась иъ зпщиги иа опи- съглашение».» сь демокрации имьсго еь народн»|ц.иь. Иастжйвать доаьлии телим гь избори, оть я вь с. Харминлъкь.
11111 риОЪ.
г. Доорнчь, 5 Октояврцй 1901 г.
3) Цнстоянахс ирЪ.сь нравягелетното да се конто зависи съдбата иа нраишелегиото. 15|»ь.чо '
;"ьни ирТ. 1Ь ни.1икк<1. сила -ш п>.-екор"ШИ->го с сега ирогресис 1 ш в 1.ч иоиравигь грЬшкигЬ 1—35—3
Сь почитание: Лука Ангеловъ
тигани - ма чз. 2.1 огь Берлинския трякгягь н сн. ЬчВсю да влизлгь пи с-иоразумБмио сь де- | ------4) Патоиарнч» бюрото да и» »:1ее.- иа*‘Го:{щ:иа чокраги, каки. е (»аиа.ю, ДобрЬ е ю га са ме
з
|4»||Щ»
•езолюцня на нрличт»-деги >1 ■». но кл.кмиг! заши сь народници. 1ака сглобени двЬтЪ парти ще
"ШинИЯИНл
гинця и Кърхонко МакеДоН» *>драи<*ки Бечнтегъ. вчать едно мощи» Оозш.ш.-дио, оть което Ои
11 |Н1Дуи<»311» (ЧМК‘1 УГШЦЦУ СИ КЛ»*
Ч.и-Ионе иа Бюрото: А. Урееиень, 11 1Цер.-ьъ, из.Ьзьдь бжоьпгишь каоимсь.
минни
,
.
II. Гуиенъ. •>. К'. Лдячиевъ. Д. Лганаеонь. Д.
,Д'<ньлнигелицгь децуттекм мЬста, рази'д* ЬЦАОДМЩЦ А1 ВЪ ГЦ. ДО(фИ‘ГЬ__^
ЦОВЦ Д. НоЦонь.
дВлени ме.клу народници и цзцзовистм, ще ръ
I уЧЦСТЬК Ь Ш) Н.1 II;»Ц |К*1иГП1 уЛИЦИ,
Блатната трЬска иьрлуна тад т« шиа ч'..ж»у втать въпроса за окоичателиото помирение на ^КОЯТО ССШ 'ЕТТйЬн
Г нъ А нгй П
гението въ околияга вь'ИеаяовЬрцц разяЬра. ‘Ь.ш двЪ иаргнн. Нека и у насъ едннь ижть | ..
1’,1Ьлишь
1*11.14011 Ь«
разно б().1 (111 ГЬ очакнать ,Ш ЯИНс ТИЯ бо.тйсгь надпие благоразумиек» а ее извърши едннь но
по себе ен. 11 ай нТрнот.» срТ.зетво нрогш-.ъ хвален, амъ, вь интереса иа народа. Пи стане |
СПОризуН'(ИШС 10 МОПЬ 1>аЛ'
е хинина (сулфато) и боднигЬ гр!.бва еахн га ли това, нае се сьмньаамс, че ио.миренигЬ сега .............
-•гьренгь. Малкото число учасгковн ф.-л гш.-ри
»емокрагн в цаиковиеги иго отидагь дълго врьме,
г. Добрич ь 2 Октомвр 11й()1 т.
ияатъ ярЬяе да мЬ-титъ за -'гндеяячсекпгЬ каго ирингели и скоро иакь ще иасгаиагь раз
••гн, а болнигЬ огь "Лиги:: трЬ-. кн т[>1.'»и «-.И11 . дори гь, га тогава ще го иодирц изходен ь ц.ьть,
1—31—3
зрвбЪгватъ К'мъ лЬкарк н да си купувагь лЬ- но >цс б.кле са.сио.
, Бод кого за града Пловдив ь, кои го *• ио.
г.;а. БЬднятЬ болни съ енндЬтелегво за 61. гь яогитъ дн иолучанатъ безплатно лъкаретва сгпнеиъ ва еьвсЪмь други условия, ««. -Iнивяцс, ч- ще • « оирамь е» лемок/мипи до крий. Ние
уч. фелдшери.
Сама но себе ен блатната трЬег.а ио е оиаеиа . ,<в искпми пчимь съм.п, книги ни киялромнгира*
. гь, ако ь-а врВяе се лЬкува; но ако се.....
Командири ма Ььлшрскигь войска, който
Нзвъстявамъ на приятелитЬ и познатйт»
лЬкуванис гн аошича сума или оиаеип за о н.ттоварень сь ирйельдаанаего на ратблнчн- СИ’ че печатница ..Добруджа- умишленно ТВЪрга осложнешш, каго: хроннче»-ко вадокрьзне, чес-ката чога, коаго е нльнила АмбрикаНсНага Ая: какво гдавнитй Депозити на Ев. П. Хриачавание далака; болести на ншценарнтелннгЪ мисионерка М.гс.ь Ь. Сгънь, телеГраФярлль на 1 СТОВЪ И Хр. Г. Дановъ се намирали у нея.
ш. разстройства на бьбрецигЬ н чн. други. | тото, че гой ао е иочьраль някакви ельги оть Това е отвратително в подло, защото не у нея
.-Ино опасна е тя за нрЬ граснолозсеннгВ кьмь разб ШшнгогЬ иа Гюль гвне, гдЬю тон оста- а въ книжарницата ми с* складирани изда
ли зиболЬванин. Ктозащо ини ирикаовляе пасе- : илль едно силно огдВдеимо войска за да иаблю. кията иа г. г. Христовъ и Даневъ.
лаго ревностно да се лЬкува огъ Оаатнага трьска. , дава околността. и»л. арокото цраватслсгао 0 2—2о—2
АВР. ГАЧЕВЪ

1аджп пидБлко Гроздевъ.

ПРЕДОПРЕЖДЕНИЕ

Стр, 4

ДОВРУДЖАНЕЩ.
Д. Но Ю21 1*96 год.

0 Б Я в Л Е II II Е

• крита съ керемиди, при дължина 10 метра, ширъ 5 30 и
височина 1ч*0 метра, пра дворпко пространство огъ 25о мо
кв. * гра съ граници : Бр. Ликови. Н-йчо Кнсвъ, Коста
дин». Хриетодоровъ и улица „Драгоман***, оцЪнена на
3**0 лова.
Надданянието ще почне отъ онТ.нкога. ЖслаюшигЪ
могатъ да се пипван, нъ канцелариита въ прнсътстаенигЪ
I дни н часове ,.а наддавани».
|
Гн. ДоЛричъ, 3 пктом нрий 11И.1 год.
I — 4м — 1
I Сждебеиъ Прнегапа. Пи-нвп.
!
Д. Ло. 1612 ИИМ год.

Бр. 12
Наддаванвето ще'почне оп» оценката. Жедающмм
чоглтъ да се яияи.чтъ въ канцеларията гь прдсатеткенн^
днп ■ часове аа наддавай**.
Гр. Добрич*.., 3 Октомнра! 1<*0| год.
1-38-1
I Съд. Приставал Г1ями.,
А Но 154 1900 г 1

Но 3692
СъоЛрааио и. ш тините.шил лист». Но Л*к)1 илдадеиъ
отъ I До^ричский Мпрокии (.'«минна 17 СейтемариЙ 1899
год., нъ молла ма Велико X. Карал а*;гь отъ гр. ДоЛрвчъ, л
ОБЯВЛЕНИЕ
*9 л. 50 сг.. онцвавамь, че ОТЪ 8 Пкгоцкрии до 9 Поеукр.
1<о 371X1
г. г. часа до 5 елЬдъ оГ.ьп и поел!, пра но надда мише 5*/„
на илЪдуноциа деиъ въ кгищеларинта си п> гр. Добрич?»
1 'ъобраано ш-пълнитедицй диети Но в17 надад е
ще продашаяь рл^ующия ь1ъжииковъ недвижимь вмогъ
оп. II ДобркчеккЙ Мироний Сждня на 22 Фгвр. 1900 ю,
находятI.
иь и члищ- го ма гр. Добричь именно: 1> Кдн«
| »ч. подла на Нетръ Костовъ отъ с. Хошкаденъ, и|ют.:.
О
Б
И
В
.1
Е
и
11
Е
къща подь N0. 141 вь 1 участък ь на >рада съ двТ» 01 дьПлик Стаматовъ отъ е. Кара Кургь ла 281 дева, об.вян .
лецдя на живщис нодъ нея мша, покрита съ керемиди. I
Но. .1801.
че огъ м Октомври» до 9 НоемнриЙ т, г, чаеа до 5 «д
направена отъ каиъкьи кирпичъ, съ лице н метра, шири
Съобразно 1Н пълнител чий лнсть Но. 3228 илдадеиъ
обЪдъ и ноол к иранонаддаваниг 5 на сто на елЪд]Пп|
на (дьлбочима) 7 мегра н височина Н метра съ граници:
отъ Нлрнонекий окръжена. Сждъ на 23 VI ЦКИ год, въ
Деиь въ канцеларията ен нъ гр. Добричъ ще продан ,
Стани» Коспминогь. Сади 11*#роиъ, Ангел. Георгиев», н
подла на 1.р. Ьончевн отъ е. Ьалъджа, противи Кара .'Ум
слЪдуюшвг» длъжник вн недвижими имоти находиш ,
иап^ опкисни ла 9о лева.
еещи. Ахмедови отъ с. Балади ла .1332 лева и др.
въ землището на с. Кара Кургь иненко. 1) Нива .Ил
Наддананнето ще почне огъ оцКаката. «Ксланмцнг!
обиваиамъ,- че огъ я Октом. до 9 НоеивриЙ т. г. часа до 6
Ардж* * > декара 4 ара, оцЪнена 81 л. «I ст; 2) Нива .11 \
ч.здтъ да <е лиана! I. ни канцеларии га ви ириел.тггнеинг!,
олТ.дч. обЪдь ц поел- ирявонаддаиаиие 6
на слЪдуводни
клакъ“ 23 декара, оцЪиеиа Пх> ж, 3) Нква .Атешк. ]
I н II и часове ла наддавам и е.
дени нъ каииедаршпа еи въ 1 р. До .рач и ит- цроданаиь
79 декара, оцЪнена 316 л. н 4) Нива „Мустаоа *акъ*
Гр. Добрич и, 3 Окго.чврии 1001 год.
декара 2 ара, оцЪиеиа 152 л. 80 ст.
сдЪдующкгЪ дльжникони недвижими имоти находище ее
I •'.«.дрбени Пристави: II н н о е н и
нъ землището на с. Ьаджджа, именно, 1, Каща съ дамч.
Нхлданлнието ще почне отъ ицЬнката. Желаюш ■ 1
1-44-1
нодъ единь иокринъ. ви е. Ьалъджа, нос|роена огъ върти
иогатъ да ее явяаагъ вч. канцеларията въ ириежтетвеп :
дни и часове ла наддаяание.
Д. А4 1188 I яоя то,'.
и кали, покри!а съ керемиди, еъ харманъ ■ дворове мЪсго
5 докара, оцЪнена 200 лев», 2, Нива .Ахлаклакъ*, 33 доГр. Добричъ, 3 Окгомврий 11н» 1 г.
еара, оцТ.нена 33 лен.ц 3, Нива .Анъкъ Аджи*, Зо декара,
1-41 — 1
1 *’дд Приставам Ниш
\о 3603
оцЪиеиа Зо дева, 4) Нина .Дкъ 1>олал .икъ~, 4 декара 3 ара,
Д. М 550—1901
Гъобра.шс. иецилнптелмий листи .14 40.18 нададеш
оиЪисна 4 дена 30 от.; 5; Нива .Кана Гионджу*, 14 декара,
отъ II Добричскни .4 пропий < .». рш па 13 Дщ ует , нъ пол ла
0БЯВЛЕ1П1Е
оцЪнена 14 лена ; 6} пипа .Дкъ Иелитъ“, 6 декара 2 ара,
н.ч Ганчо Хриегоиъ оп. е. Кпнд. ХаНдаръ иротивъ Наеилъ
оцЪиеиа 3 лева 2о ет.; 7; Нина „Атъ-Гаряа*, 11 декара,
А 3701
Лндоновн о,1. е. Ккидже Хаидаръ „а 245 лева, обмвнпамъ,
оцЪнена II лева; я Нива .Кьой-ДиФн*, 37 декара, оцЪнена
че оп. я IЖгоиприи до У Ноемнр. т. г. часа до 5 сл. обЬдъ
Съобразно пепълнптелннй лястъ ЛЯ 5^
37 лева н У, Нива „Емуряа Гарла*, 27 декара, оцЪнена
н поели П|С1 винаддикапии .V на слкдувоцни дени нъ кан
27 лева.
издаденг. отъ 11 Доорнчекнй Мнроннй Съдия
т дарши а ги нъ гр. Добрич и що продавачи ел НдувмцитЪ
Па.иавлниети ще почне отъ оцМииг». ЖелавццитЪ
на 10 Иоешрнй к1в00 г. вь полза на Диан.
длъЯЕиикоки ш-днижими нчоги нччодищи ее »ь лемлището
мо1.>.п. .и се нвлвагъ въ канцеларията нь нриедтствепитЪ
Лягеловъ отъ гр. Добричь нротивь Георга Се»
н» е. Книдже Хаидлрл. именно. |, Нина .Добричски II.ити' дни и часове ла наддавание.
отъ
е. Каоа Сакалъ за 59 лева обявнвааъ, че
н декар! я ара оцинепа .кч 7 Полева; 2; Нива .ГолЬмии
Гр. Добрцчъ, 3 Иктоикрии г.*01 год.
ГрЪеть“ У декара я ара оиЪнена 7.85 лева; 3, Нива .1>ал8 Октоанрвй до 9 Ноеаврай т. г. чеса до 5 сл
-4о—1
1
Садебенъ
Приеганъ;
II
и
II
и
е
в
ъ
чикеки и .кги-, 12 дек. 4 ара, оцЪнена У.У6 л.; 4, Нива „Го- ;
,;б1|дг ■ послЪ ираиоиад,4аванае 5 наето на П|
Д. Но 1617—ГЛОо год
.1 им.чтл .Потила", У дек, оцЪн. 7.2М лева ; 5) Нива „Нодъ ]
ДУМЩИЛ денъ въ канцеларията ся вь гр. Добра
Годината Мсгила*, 12 дек., оцЪн. У.УО л.; в) Нива .Нодъ |
014Ш.1ЕШ1К
ще иродаваяъ слЬдующнтМ дгьжнпконн недвиис
ГолЪмата Могила* 16 декара, в ара, оиЪнена 12.50 лева; и
Но 36У8.
7) Нина .НорЪшкн П.ксь , 1и дек., 2 ара, оцЪнена Я.2о л.
ияоти находища се въ зезлнщею на с. Каба-Оак.
Гчмбралио
илиълшиелиии
лиетк
Но
_50.-в
илдаденъ
На,тдаваииего м> почне отъ .щипката. ЖелавццитЪ
огъ 11 ДобричскиЙ Мировий ( ...дим на 1бНоеинрии юуу г. : НЗеННО; 1) Инва „ (анреки ИЪТЬ* ОГЪ 11 ДеГл
ЧОТЛ.Г' да ее явяпагъ вь канцелариита ви ириеатсгвеиьгЬ
| въ иоллл иа Жеко Нваиовъ О! и е. Теми гь Ал», противи
3 ара ОЦБнеиа 11 ДсВа 30 СТ. ; '2 Пика „Къо 5
дни и часово ла иаддаиаиив.
Дхиедь Халилови от» е. ( араджа, .1» 200 лева, оОявнвамъ,
чЯДерсКЯ НЪТЬ -« декара 3 ара оцЬнена 1г30
Гр. Добричъ, 3 X 1*301 год
че игъ 8 ПктомвриЙ до У Носуврий т. т. чаеа до 5 елЪдь
...
...
...
0
I
15
I
1 I .ьдебеиъ Пристав* : Пштеча
обЬдъ и поели ираион.тилтание и им ети иа елЪдт.п|пи ' ?
* ' *
ДсЬара 8 ара 0Ц1|!1
Д. N0. УЗб 1яуя тох
дени вь канцелариита си въ гр. Добричъ ше иродаваиъ
13’30 Лева 1; Нива яКара 1.УЛ}‘КЪ*
10 Дека]
слЪдумщии длъжникови недвижими имотъ чаходищъ ее ара. оцЬаека 10 Дева ч0 стотинки,
О Б Я В .1 Е и И Е
вь меилшцето иа е. Сараджа и ме но . 1, Нива „Уенилал
НаДЛЗ тННею Ще ЦоЧИе оТЪ опЬнката. Ж*
АА 36114.
[ ека мьра* 14 декара 8 ара ла 74 |ев;ц 2; Нива .«.'емилал...
ека лгЪра* 12 дек.4 ара, оцЪнена ла 02 лева;3. Нива .Киоръ
ЮИ0,Г" Я ГЪТЪ Да те еинвать ЬЬ КаЯЦе.иряЯТа
I иобрадно нсиълнителниЬ Л1;егь .*» 20К6 плдадепъ
ОТЪ !II Дробричеки Мирови Съдии н.ч 28 Дирили 1яу8 г., ' Кула* 6 дек. 7 ара, оцЪнена ла 335> лена; 4] Нива .-«аВрНСЪГУГВеНЦГБ ДНЦ а ЧаСоВе За Над,1аваННе.
нь подла а ьратмя Цончеви огь е. Маладаш, ирогивч. Езигал и Гарла* 26 дек. и 1 аръ, оцЪнена ла 13о 5о лева; 5]
Гр. Добрячь 3,Х 1901 год.
беилн Мсхяедъ Дхмедовъ отъ с. Шихинларъ, ла 150 лева,
Нина „Чаушъ гарла* 31 декарь оцЪнсиа 155 левт; 6] Нива
обивапамъ, че огь я пктом. до У Ноемвр, г. г. часа до 6
„Меше-тарла* Зо декара 3 ара, оцЪнена ла 116 оО лева и
1 Съдсбевь Ирастивъ II я и в е<
слЪдъ обЪдъ н поелЪ иранонаддавание 5 „ иа елГ(уи>щии | /, Нива .Мера* 43 декара 4 ара оцЪиеиа ла 217 лема.
1—42—1
Деви нъ к.чпиелария-а ен въ гр. Добричъ ще продавачи
НмогигЪ не е а наложени никому.
Д. .V 562-1901 п
елЪдувицитЬ длъжникови недвижими имоти иаходищи се
Наддаганиего ще иочие отъ оиъиката. Желан.щпгЪ
съ землището н.ч е. Шахвмл.чръ именно: 1) Нива „Тнрки- I ИОГдТЪ ДА се ЯНЯЯАГЬ ИЬ КАН ЦС I АД) <4 >11 .• иь У |)И С -Ь ГС1 НСИ и г Ь
ОБЯВЛЕНИЕ
джи Ьри", 16 декара, оцЪпена 32 л.; 2 Нива .Нолъ Драдам и часоне аа нАЛдакдаие.
Л» 3702.
е*.“. 3 декара 6 ара, оцЪн. 7.2о л. ; 3; Пива „Поли А раса.*.
1'р. ДоГ»ричь и 1*кг(1мврий 1901 год.
*• декара 7 ара. оцЪиеиа 1У.20 л.; 4. Нива „Колака , 6 дек..
1 (.кдебеиь Пристани: Пиппччл
Съобразви
ясичинптелний
лнсть М 727 Щ
оцЪнсиа 12 л., 5 Нина „Кара башлиискц и а. I в", 12 док.,
Д. Но У051 1УОо год.
дздеьь отъ 1 Добричскнй Мировий Съдия в1
я ара, оцЪнена Зо.болевл; и » Нина „ 1>а.1аджанеки 11.».тт*,
13 1! М 11.1 К II II К
Февруарий 1901 год., вь волза СвЬщ. В Пна |г
У декара, оцЪиеиа 1' лева.'
По ЗбУУ
П.ч.иаваиието ще почне оп. оиЪнвит . 7Келав>щитЪ
отъ с. Сеяизъ .1дъ, нротивь Яви Мишвъ, оть]
могл.гъ да ее иваиатъ въ канцелариита въ присътетиени
Съобраано 11е|Пк1 ни Г1Л1111И листи Но 2218 илдадеиъ
Карабашдвй за 80 лев* в др., обявнна.чъ, че
тЪ дни н часове ла наддавание.
отъ II Добричскии Мировии Съдии на 25, V Г.нц год., иъ
8 Окгогврий до 9 Носяврвн г. г. часа до 6 е I
Гр. Добричъ, 3 пктом в. 1Уо| год»
, шила на НидЪлко Илиеви огь е. Оплита ирогнвь Селичь
обЬдъ в ПосдЬ правонахиванве 5 на сто на ж,
.чуеглФовь
отъ
е,
Оианча
..а
173
лена
обивяванъ
че
огь
1-46 -I
1 Съдкбеиъ Нрист.чвъ: II и и II е в ъ
3 Окгомврнй до У Ноемирии г. г. чаеа до 5 елЬди обЪдъ
д\Ю1ЦИ.ч день въ кавцсдцринта св въ гр. Доб:
Д. Но 1325 - 18УУ г.
I и поел И ираионадданамиел 5 наето на сзЬдуищин денъ
Щ« вродаьаяь с.МмующитЪ ддъжвнбовв везни I I
«ДБЯПЛЕНИЕ
| иь канцеларииш еи иъ гр. Добричч. ще иродаиамь елЬ
ияоти
находяши се въ зеядящето ва с. Караба I
Но
дунццитЪ длъжникови недвижими имоги иаходищи се нъ
ияеиво,
1) Нива „Кавакдъкъ*, 11 декара, оцЬ.|
ленлищего
на
е.
Оианча.
именно
1,
Пива
„Чаирь
Гарла,*
(
<|««> 1)ЛП^Л»!• Г«,.'.11ИЙ .111 СИ. ||о 5.‘»У.> 11 ЦДДЙНЬ
55 дева в 2| Нива „Герв-Бою*, 6 декара, оц1.и]
24 декара, оцЪнена 27 дена, 2, Пипа „Чаирь* Гарла* зо
отт* II г1*я'рпч<*км1 >1и|»«»ииц ( а. (им ма в Ноемирии
г.
декара, оцЪнсиа 10 лева, 3, Ниш .Кара Сулукъ 42 декара,
нъноаоа ма Ь*|»да1П. Годоровь огь с. Лтоагь, иротинъ Лва
30 дева.
оцЪнена 36 лева, 4, Инва „|>олъ Гарла*, Ю декара, оц.неди>*ь ХагасД)|»»*иъ о»ъ с. Лщчагь .14 5ии асма, с-инлнамъ.
Наддавивисто ще почне огь оцЪнката. !)!
:
на
30
лена,
5
Нива
„Казали
Каши*,
12,
декара,
ицЪнена
че огь *> окг4»мн|»ии до 9 Иосянрип г. г. часа до 6 «м(* п»
дающигЬ
яогътъ да се авявагь нъ канц»*да|
36
лева;
0,
Нива
„4окагъ
Дзъ*
32
декара
оцЪнена
Уб
лв.
оЛЬдъ и иослЬ прАБоиаддакАпис 5 иа сто на сдБдуницим
въ ирясктствеиятЬ дни в часове за наддай,
день нь КАМцелАрин 14 сц вь гр. ДмЛрпчь Ще И|м»давауь 7
„Чаирь 1 ара а* 5 декара, оцЬмсма 14 лева: в] Нива
сакдукчцпгЬ Д4ъ-вник«»ми недвижими имоти иаходищи сс п11,,и А‘1И»г*ии(агА" 7 декара оцкиема 21 девц 9] Нива
Гр. Добричъ, 3 Октояврий 1901 год.
1.4 леулпц.-ю на с. Амгаагь ммеимо:
Нива „ТашДик- "кри|и4,кь“
А^Р*» оцЬиема 4» дева л Ю] Нина
1 Съдебен ь 11]1Нсгавъ: 11 и и и
югI * 22 е кард оцЪоена за 66 лена: 2 Пива, „Кечв дереец | /1»КЯ,Ь Гарла", 23 декара, оцЪиеиа 63 лева.
Нл.иаванието ще иочне оть оцьвкага. ЖедаюишгЬ
и«» »у“ 14 д»*кара оцЬиема 42 дена, .() Нива ,Кувамл.ькъ- . " *
Д. лг 1Г.54 19и>
аркасл" 7 декара. •едЬиема 21 лева; а Нива .Г.а\ча карти* ! мог-ктъ Да «« «вмвап. иъ каицеларимга иьирис.ьгсгиенигЬ
ОБЯВЛЕНИЕ
14 Декара .» ара, ицкимна 43 л«*»»а й“ ег.; 5] Нива я1ъьоирюдии и ч:1сов<* ^ маддаванме.
)
клрпш“ .» дек.ф.» л ара оцкпена 12 лева; б, Нина л31в»в*
Гр. Добричъ, З.Х 1901 год,
М 3703
лекъ* 5 декара оценена 1о лепа;
11шс1 *„Ап кула" 3 дд
1 Сждебеиъ При старт. П и л л ас »
Съобризво асиьлнигелннй лвегь М В
кара оценена 9 лева, *• Инва „Кошу*кула" 4 декара оцЬнема 12 лева; 9 Нива „Нодъ голЬмага чешма* 15 декара :
издадевъ огь 11 Добрнчскн Мировий Съди Н!’
А Но *У0 1У00 ГОД
оикисна 45 лена; 1‘*; Нина „Тома Керу" 1(* декара,оикмена
1 иоеяврвя 1900 г. вь волза из Мъволъ Г В
0Г.МВДК1ШЕ
аи лева; 11 Нива „Ксчи »ерен*-ки н»ьгь“ 4 декара оцЬнеогь г- Добричъ нрогявь Мария Нинова ваел! .Ж
По 3700
иа 12 лена. 12! Нина г^()рлел. иолу“ 1и декара оиЬнена
Славя 1 еоргяевъ огь с. Каби соколъ за 58 щ
.‘1и Лева.
Съобца-то игпъ.1 нитт-шии лись Но
иададенъ отъ
Изливан и ети що почне огъ оц каката. Желакмцигк <
н др. обявввияъ, че отъ 8 Октояврвй до 9 :■>!.,
II Лобиичский Мировии Сждик иа 15 Н)ниЯ Юоо т., I.
м..т.ч.ъ тт..
........ капнела,ши.» мъ „рисжтствеиитЪ .
* ^ Киро Ивапонъ отъ « емизь алж, иротивъ Ан.треЙ
т. г. часа до 5 сл Бдъ обЬдъ я поел В ирк «
дни и часов.• «а н.» цаваиш1.
; Митеиъ отт е. Каладжз, за 1».* лева, обивантшъ, че отъ 8
дивзнне
5 взето нз слЬдующни денъ въ кз .
Гр. Добрцчъ 2 ПктомвриЙ 1УШ год.
: ПктомвриЙ до У НоимвриЙ т. г. маса до 5 слЪдъ обЪдъ и
ринга
ся
в-ь гр. Добричъ ще ирьдаваяъ л!
I I ъдебенъ Нриставъ ; Пишева | иослЪ ириионадипание 5 иа сто на елкдуюшиа день нъ
I 17-1
ющвя длъхвяковъ недвяжяяъ яогь яаюдялЦ р
! канцедарняга си въ гр. Добричъ щ • иродаваиъ слЪдуюД. По. 1077—1вУУ
|
въ зеядящето ма гр. Добричъ ляеино, Едва
! щигЬ длъжникови недвижими нноти иаходищи се иъ иеОБ1Ш.11:Ш1Е
1«1 I
! идшцею иа с. Ьоладжа именно, 1, Една къща построена
, отъ иръти иа 10 метра дължина, 4 метра ширини, Г50 м. въ яЬствостьга аКярезъ Сжртж* състоящи сНо 3696.
30
декари
съ
страни:
Г.
Тодоровъ,
А.
К.<
Я
|]
височина покрита съ керемиди .роздЪлсна иа три отдЪлсГч,образно изпълнител ний лис гь Но 2»74 иаитень
ловь, Н. Костовъ ■ Хр. Ефвяовъ оцЬнки за |
иии отъ които диЪгс ла живЪсиие, а едната за дооть 1 Добричскнй Мироний Съдия на 14 Щлии 1У0и год иъ
Няота яе е зиложеяъ някояо
) !.)
бигькъ дамъ съ диоръ 2 декара, Страни: Кара ИТссинъ
пол .я нч Димо Iп*т|ювъ огь гр. Добричъ ирогпнъ Цонко
Мехмедоиъ. Салимъ Гахиравт^ Никола Ен»ет- и ижть
Наддаваяяето ще иочне отъ оцЪнвита. ЯЬЦ
Классвь огъ гр. Д >' ;»ичъ, ля 760 лева, ибЪвяпамъ, че огь
оцЪиеиа за НЮ лева, 2, Нива .Нъндъклъкъ* Ю декара
8 пктомврии де У Ноемврии г. г. часа до 5 слЪдъ обЪдч. и
ющнтЬ яо1ДГЬ аз се ешизтъ яъ канцеларии
И
страни: Хаслцъ Длиевъ отъ 2 страни, Кол» Цонсвъ
иослЪ п,...е.>пяХ1лвлш1с 5 и.ч сто ня сл1дтм>щии деиь въ
ирясжтствсикгЬ дни ■ часове за наддаваме.
и
Хюсгинъ
Дхмедовъ
з;>
30
лева
3.
Нивя
.Дкъ
Гшзялжкъ*
канцеларията ся в., гр.
ичъ ще цродавямч. елЪдующиГр. Добрачъ, З Х 1901 год.
т Ъ длъжникови недвижими и мощ иаходищи ее въ земли ] ;| декара страни: Х.чсаиъ Сяяиевт., Нгмаилъ исмяиовь к
въть иа 27 лена 4, Илия „Чадъра, армугь* 14 декара
щето нягр Добричъ именно: I Кдия къщя въ гр. Добричъ
1 Сждебеиъ Ираставъ: Нави
I уч. съ двЬ етан ла жииЪение, едно килерче и едно | страни. Ахмедъ Мехмедовт, Исмаллъ Нбрияовь. 11Ъа> 11ма1-4»—1
иоаъ
и
иъть
за
42
дево.
НиотигЪ
ик-кому
ме
съ
заложени.
хзшзяс иодь одипъ иокрииь, ияирявеия огъ иръти и ио* |

и 1> я и л

е

ип

е

и

иеъагнжца Х^жсщ М. Воймммъ—I

Омширтия: (. КММ

