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Гр. ДМричъ, 15 Октмарий 1901 г.

Гадим I.

ДОБРОТАЕЩЪ
ОРГАЙЪ НА НАРОДНАТА ПАРТИЯ#' 5 СЕК
Д01ГЖЧ0ХДохолая
ГОДИШНИЯ АБОНАМЕНТЪ
иа вЬстпик: е: * л., полугодишно 8’ , я.
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.».г Всичко шо с<* отнася до постника,
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ИЗЛИЗА ЕДНАЖЪ ВЪ СЕДМИЦАТА.

Абониращо* Ве:гь предплата нГ.яа
да се уважава.
Неплатена писма ие ся прлгмагь,
ракописп не се нр.ъшагъ.

%

Ецвмъ Брей 15 ст.

ВАЖНО 3.1 1ШЕД1.ЩТ1.

ТАКСИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ:
да квад. е/Ш ва I стр. . . . 20 ст.
. . 10 ст.
■
.
*
■ IV
4 *
«
За приставени и др. обавленаа
па IV стр. по 3 ст. на дума.

Еяим> Брой 15 ст.

.Ф

ео адресира Л» редакцията *у. нь гр.
Добркчъ, улица „Тетива*.

•♦V;

миглата са съ нода, кикто и пия* { СХ!ЦИЯ законъ, който гласи: „полицията е
: длъжна да задържа вгЬко лице, което изписти на д.Патъкъть си.
върши цр-ЪстБилоние, или пристжиъкъ. а така
ВсЪканъвъ родъ земледЬлче- елццо п ония, за която ама силно цодозрЪ-

щ,. нъ ц-Ькое прЪстжнленяе; но въ течение
стиуиаиитЬ и.шбрЬтеинн се прода на 21 часа та трЪбва да състави дознание и
да го нрЪдиде на надлежната «дебна влаеть,
ват!» съ умЬрени цЪии.
сачо съ разрешението па която може да се
11птересую;цитв са за ни по задържи
прЪгт&пиш тъ с.гЬдъ истичаинето
дробни сведения умоляватъ ся, да на тоя срокъ
въ полицията* и пр.
се отнесъть до главния агент ь ня
Няачс лЪковЪринця, които мпелять, ч**
друж». стиото: Г-н-ь Д-р-ь С. И. Шум понеже сегашния мнниетръ на ОощятД Сгради
гр. Варна.
г. II». Пелннонъ нзиита сладостна на чл. 18
нов
От*ъ олщит-Ъ машини е ОСНО* въ Маринъ Мечковня полицейски въ г. Руен
' вапъ СКЛаДЪ НОДЪ р&КОМОДСТИОГО на участькь, при усобшатг. е.мттжнйскн епоха,
| вковаха, че той ще цод-Ъйствува прЬдъ На*СьбраТГР»,’ ,Мняипсрския сьвЬгь, или
«1
Сршу ХОТгЛЪ „Зора".
, прТ.дъ колега ся г-нь Сарафова, да се измЪ■гюм, шп1|анени отъ стпмона, и ри
пагь тия членове н да се ие обдичатъ въ
■I добро работи съ съвършен но
форма па законъ нзкалжпешгП» отъ Гад‘сли
Д^Г..а;РА7Ъ
■леки цМш.
вовата кървава камара—изгбиеиия на „закоI Жетварките ше ех зачудили
на за поляцпята, вь които освечь, че постаДелчпцмть лп и—н»Л'ьи аитп
:
иовленията
иа горнптЬ два члена си оста■иледЬдинтЬ но свота нриктпчНи какви умиаува;
ватъ
въ
сила.
по и съ въвежданяето на но|гть. Незъ да нматъ 1ернгп, конто '
Ни арирола аара.тгпа
вигЬ ч.тадоидеалческп постановленка, се въз
|('Н0 се касъгъ, гЬ нзвъригватъ
Па чужлъ трои жавува
вишава подбора на РадослаповитЬ отборъ но|Г1отата си точно н превъзходно.
лнЦ‘ йскц чинове, които съ кръвьта на бьлг[< мокрашъ ./и а—та а нАжата
I еж освободени отъ излишната |
гарскнтЬ граждани опръскаха улицнтЬ въ се
( чига ,а 1%в1ьтчмя :
лата н градопетД и за това ичь вижда се
■кесть на досегашните -жегнаркн
Мръсна а черепа и/М./ь нсиНцна
! ЧШ.1П IIII . гп чравятъ несчЬпяечп.... За да
Вг.у. положително най-добрата наПрн.липчнга ШИНИ.
се потира подобеиъ законъ ст, подобни постано
Кг.;1 въ Америка. 1!.Ьна 5М! зл
вления. тогава, когато елшата камара отмЬнн
Ва едната.
Де.нократя ли а 1 ъ за,/ни ажш
закопа за цесмДпаемостьта на сждебиатТ. чинов
На, Мсрскн 1.4)1 )/ч I:
конто причастия гь
1 34ячни
ници е цЪ.ть абсурдъ; но цонеже Радославовъ си
II при шанса ,/а спечена
изигра вече милацията . . . нека дава отчотъ
«пат.1 огь всякакви прнмЬси и
Шарнатанаць //<> му струва
за боззакопалта си ирфдъ държавния с.хх:,.
■истини.
ирфдъ когото и се аамлра на нодеждимага
■к ин е.ь реин.ииI В-ьрш
ДсмпКрашъ .)" п — та нргюрп а>
скач( йка: за това и пий иЬма да се занича-I иа е тчаръ )пуснава ;
■' Iпра.ш 1,1»|иипдОлта вь Бълга- |
\ ваме за сега съ него.
Пнаашъ тн <)е.вчкратекч <)н>
В. Г1.3Н. конто съ ги виждали да
Ие ножемъ обаче да разоеремь защо п
1{ч.1Кч смра<)т, изааиа.
■ иятъ. било тукъ. боло вт южна
кому бДха, п сж иотрЪбни изм-Ьисняята на
, Храбрия закона за полицията, които цЬли десеть чТ.
Жгария. съ се ьъсхишаиа.ти отъ Гр. в*рна
сеца сж киснали въ княжеската канцелария
■1"» качество ината им в ни бота. Ос1
(доклада
за утвърждението ичъ нодъ ,Ь: 5703
Ат гдЬто вършТ.ягь чисто п еко[ е подписани отъ Гидослановн още на 1>.»-й
//>. Д йрачъ / » Октомври и 1Ю1 <.
Аично,— т4» пра иятъ сжщейр1,мепо
; Ноехврпй 11*00 г. а е обл-Ъчеит. въ държапДьа, ям4*гка като микина“. особенОиомшоваче си. кикь демократитТ,. когато нпя нечатъ н оопародванъ въ „ Държавенъ
Дириеиисобена за добитъкъ. МГ.на б-Ьха въ опозиция, въставаха съ всичкигЬ ся вКстпикъ“ па 21 Авгугть 1УОI год. вь бр.
Я !ЮОО до 20000 л**ва зд. една- сили цротавъ „закона за поляцпята". а най- .V ]М);. Неужели демократи А: прогрееиЯ |,пор1.дъ видъп. и величината. главно ирогияъ чл. 27-й, който дава нр-вб сти додоха па влаеть да убезаконявать без
■» цЬнИ включанагь 11 локомобила, »а ххнистра ич ВАтр-Ьшяит-Ь Работя, да въ- I закония, а на младондеалигЬ ?! ГдЬ останаха
■
...
..
дворяка чризъ своят!: иодведонствеип поли- | дуяатД, гд1. останаха ооъшаинята, гдъ — ия•1 Помпи за кладенци. КОНТО каго цедски .птов,^ иа мЪстожаи^стш) — иъ.раз- | счеяитТ програми разпространявани тъй нзоШ ЬнедЪТЬ ОСОбенНО ВЪ ДОоруджата. ннт^. имь Ч(-„-та, беядЬлнициг* български бално и чр1пъ дЬдовото Цинково шиецдарчо?!...
Яки землед ьлецъ ше спечел II НрЬ- граждани и изпраща З.аъ-граница—чуждол- | ВчЬсго да се отмДцап. чл. чл. 18 и 2~. ер‘Я н средство ПО сиабднвииието , цитД; а тика сжщо и цротавъ чл.
отъ | тивь което толкова се крЬда, младоидеалит-Ь

\мериканското търгонско друпно нь България обяняни на пнрееуюшитЬ се. че въ Варпепскиятт»
складъ се намират!» за продань:
Плугове отъ нии-шшггЬ Амекаиски снетгми. По своята .тГ,гсть и здравина, тЬ сх просто недражаемн. ,:аправсни еъ отъ чиста
кмоаа. Ц1.на отъ 40 до 70 зл. д •
шии, — сиорЬдъ величината нмъ.

СКИ машини »тТЬ нан усЪИЪрШ«'Н*

и

Сгр. 2
па сетвЪ ирогросистпте съ демократите, още
единь пжть ги узакониха!!! Освенъ тоза м.
г. при «ора помежду военния мннистръ Папрнковъ и яинистра иа Вътрешните работи
—Радославова, произлезли огь планетата въ
Дурапъ-кулакъ, Варна, Аасково, Красен?,, Гръстеникъ, първия узакони: косато има размиг
рнцн—мятежи и стани нужда зазаиазванни
общественото благосъстояние п спокойствие огъ
войсковата нласть, ткпч11г1»скптп> чннчюе ,{ч
б.ь,)дг! >»о»М и/-нми нш палцингно>~г1‘ ни Ш/П1нит,; контра па това умния Радославов!.
узакони стражата полицейска, да се не подчияява на офицерите, като въ последствие на
това стражарите да не отдаватъ честь на г.
г. офицерите. Где, кога и какъ тогава че
се постигне гоиимата цЬлк.'! Офицера щ« запоиЬдва. стражата не ще изпълнява, иа може
ои въ некой случаи, като въпроса тьй е ноставен ь, офицера да заиоведва. а стражата
да си пуши съ иидефернитиость цчгарката и
безъ да иска да знай, какво п какъ може да
се усмираватъ развълнуваните духове ... Мресенъ примеръ имахме на 6 Адгусть т. г. въ
столицата при стачката ва трамваяджппте.
които тъй зле ни рекомандува вредъ вънкашппя светъ.
Закона за полицпята яен пълен?., инто
обстоятелствепъ както е сега; работи се съ
него. благодарение на . Гжководетвото за нолицията“ отъ г. военния прокуроръ иолковиикъ Краевъ, съ това верваме всеки ще се
съгласи съ пасъ, а главно, тоя, който отъ
малко-малко е боравилъ съ него, или го е
ироучплъ: той некаде даже е въ явно нротииоречпе на .закопа за углавното ежлоироизводетво“ ; иапр.
закона за полицията
казва; въ случай на криминални, или други
престжиления, иолициита вз -ча всичри зависящп мерки да запази вевчкп улики ио пристжилеиието; значи може полицията да прави
обири—прнгьрсванвя; а закона за углавното

ДОБРУДЖАПЕЦЪ

Брой 13

| копъ, извикали му 3—4 ижтн стой! но при- I надзиратели вь Сливенски оврл.гь, работил, .
стъншзка се пзгубилъ изъ гората и не иска Н-нпиивск* оьолни. Огъ друга записка узнавай
| да знай... стражарите основавайки си на
?гъ!ГГ”наченъ вь^внснсвЛк’,'!
: чл. % отъ закона за полицията, застреляли > ;К1|е цр„ хш,а оп> Г11!1 ,а„„ски „ опь П0сз;.,
аресишгина, защото, Богато стражаря се иав.члитъ ги преписки се вижда, ч« пмзрос-гнв,
мира на иоеть. или косато съпроважда иЬ- лица, огь нашаченаото ииь до аосдвдньо вр?.ч
' кой ареставтнзгь има право и обязаности на
щ^ин/лтматнувлли* въ места гдет»
... ..
... .
„ь «пиели. безь да ед. чиле известни на надл! I
1 воеиеаъ часовой. 1лъдь това... стражарите шие окр. у нрави юди, или на калното н да
бидоха отдадени нодь съдь за челонбкоубии- друго н«<1ол-сл»;-осаанъ на самин Радославо
' ство, миулнп н>ь.*ч.ш гип^лпи-лп^ книги оа койго ги с билъ назначила. >!!
! 1/<тш№шитъ, пики * пипнали глъчки и/и /!
Факти огь единни рогь узпавахе и .
Друга случка цодобйа на тая—2-ма стража- свъдопинга. ирвдстав»т«и огь ок,, уираваг.л
рч като видели какво нещастие сполетяло ^ жмЛл* вь Ду1Ш„цч. Сноредъ сведеният I
бившите имъ другари, ИрЬдиочелп да не за- Ловчаигкм окр. унмамигель, единь огъ там
стрЬлять престъпника — изъ гората, той избе- шие надзиратели веков са Цонко Халач. ;
гала, цо спрямо тЬхь иакь бидоха взети -■«< *»*»?'» не «чг мшии и» «у»**.»/-*» «/»*.«
мерки споредъ чл. «7 огъ закопа за пода- •
•'чм.м*-*, *чм» п.мкгияпно »*. < .*/
циага, който гласи, „нзиущание конвоирания ,
и,в1Ь.1Л
„ ,„л
дресгазтгнць, виповння стражаръ се отчюля- .„у,.*ццн, н>1нго , .■*..ч>ш т чн*. пилни/м*
!ш>и 'И'1
и
| иа и иредава на с.чдъ за наказание съ за-|
г афиш-линч, ик/о^жш
; твор,. отъ б месеца до 3 години“. Излиза, 1%$икгк»го и Сввпи*т-»мю **/, у /ум«...ншг. ^
че ако беха го Убили, щеха да се оежднгь | ое УЧ»»ив*гъ голгаич за емъгка на .чизич
народа“ гь мноюго обцралнн дружмики . .
! за убийство, а сега иопч се отърваватъ съ
11|. еинеьва на ПаевнеискнгЬ надзира.
по слабо наказание огъ 6 м. д» б години.'!... Фигорира и вЬсой сп Поета Делде .ъ. Спор
Ще възрази цЬкой—тогава стражаря опнати частни саТ. ген из голи Делчев., лч е друг ь »ш
требва да бжде бодт.рь а ие доиуща бЬга- а оЗкКедани Коч» .1»иага. Конго чрЪзъ веич
нието, но какъ ! той иа кош», а ирестллшика нрЬче на наддиратслегвуванието са се е и:
раль иъ Си«ия и Дуишам . . .
нЬшь... осиЬиь, ак» стражарите у иотреблть
Конни стражари огъ горната порода...
турската система, или Марин к Мечкоискии— I Такива со назначени огь окр. управи голи
I закоиъ, съ беЛегчета да карашь арестантите, !
Ф.ш .неового Мин гегерегво. сиорадъ ка
но за подобна екзикуция прокурора наказва. [ ч бил»_ поеганаваонието ма Минисгсрекин
Отъ до тукъ изложеното и многото други »Ьгъ 74И душа и съ дьрлени н» два мТе
— Юний и Юлии м г. а нЬкоП и много ио-ю
примери, конто ги има, вършени вечь съ за- I — Цъ квнж...а иа л1инасгерегвото иа 11 ь 1 р..
коиа за иолициита, ний съ иоложн.елность 1 чигЪ Работи го намирам, рапорти огь нг
твърдим?., Че закова Требва да ИритърИИ едно ] онр. управи к (Ц, каквию с.ъ . Кш на Килии
коренно изменение, ио Не такова, какво то е | я Силастренгв з сь която на запи тнанииго
Миниетер. на Пит.тЬнш иЪ Работи, да .и 1Ц>: ц
Радославовското уфораеи- отъ Сарафова: да
«е се отдава чест?, на офицерите, да носагь =
И1!чагъ.‘а‘^‘'лаиигГио.
| черни влесхо сиви шинели, жгуги вместо ио- ; -11Нага с^лжл ц„ь в достатъчна. При вее :
; гони, екселбанги и иесменяемость пир. и ир. Миниггра на Пътр'1шннцу работи е заиовг.
а Да етани единь ооширеиь и всестранен?. |и гзмь да си назнача, ь специални >«ннн п
закоиъ, като се определи все?;им\ обязаиосгь- ;
' луши- 1рь *«-...... .. да заоЬзк.м>

съдопроизводство заиоведва: таяъ. кадето има та; за црооьтираииою му да се не натовирсхдебенъ следователь обирате изключително ватъ само началници на отделението ??ри ми
со извърияатъ отъ нег,о до като обаче той иистерстиата, а да се състави едки специална
пристигне на местонрор.ществпето уликите комисия, състояща отъ отбрани висши магилипсват?, и отъ ка?:ь нристъняицит); се уне- стрити, висши и оиитии полицейски чн??овI
впняватъ ... Полицейския закоиъ пчи много ници висши военни офицери и прокурори,
противоречия съ много наши закони, кратч.къ които да вемагь Последиего еО» въ доиьлва:
е и п>* може ио него да се орие:?т??ратъ и Ш1»*10 МУ, Ц ди М«>зК<* се [К1.И1СКи«1 ОГЪ ВСиЧКИ
самите полицейски чинове, въ техната пряма I Ио-забелъжитолни у васъ закоиоводци и др.
обязаиосгь, тъй ?ц»то въ иого всичко лако??и- лица, ?ъчто с.?1;дь изработвааие ироекта да им?.
ческа и еластично е казано, като ч* състави- се разпрати и се иомолагь да дадъгь своите
телите му еж мислели и мислятт>, че п»лц- миВиия, па следъ това ком?1сиата иа повода
цейската стража щ._ се иодпьлня сч, юристи. св събере, прегледа огь най-умните до иайДруто : членъ 1 отъ сж?цвя закоиъ казва; глуиавигЬ обльжкц ио арбекга, ??анравеш? отъ
,полицията има за назначение да бдц за из- разни лица и места, та тогава да състави
пълненне па законите п иравителствепнте окоичателиин ироектъ и го ирЬдаде иа минаредбп и за запазвание реда и обществената иистра ?1а ЦжгрЬш?ште раооти, койго огь
безонастность’*; с??ор»дъ който може да се своя страна да го виесе ио общеириез ия редъ
разбере, че на иошщнита действително е въз- въ Народното - ъбраиие за узазсоняваине,
.южена прокурорска влаеть, та може, когато
Таквозь измеиепио ис?;и според?, пасъ
наир. дава съдействие на («дебната, фниан- закопа за иолициада. за иремахгание иа но
совата или друга влаеть, ако съзре, гпо/м.тя скоичаеми сиорове и други иеириагиосш за
нг!нчт>ь понятия да се нарушават?, некой всички, а ие какиито сега сж узакоииха.
закоии, да спре съдействието сп и да пале
за мигъ отъ изпълнителна въ обвинителна
влаеть, иротивъ чиновника, който пъкъ л
РидиславоаитЬ шлионл.
че точно изпълнява закона; пример?? з.ч по
;Продьлжгкие 01Ъ Г»р ?й 10).
добни аномалии зла много отъ ?дЬто и ироизтпчать споровете на много места, помежду
За местонакождението на палаирятелпе
чиновници н иолиция отъ една страна и воен
\ (шиионнгъ). Имало о много яазирагези койго сж
ни противъ полиция отъ друга.
бал» аазиачеми на едно .яЬсто а иж.гь са. жм.1а още по-3'олемо доказателство, че за- вьли и ядъйигвуиадц* сьисЬмь на друго мКсто.
копа е неиъленъ, не определен ?., зце нане- ; Това узнай .ме и огь самаст» заински на Г на
демч. едпнъ цресещь пример?,: двама стра- 1’адославова лигазени вт. дЬлага з?а фячлис вотв

|
1
!

'

какво нг... а Фннанювн начадннни само не
да се иашдчагь сра.кари, за да може рабо
н» оиисвавпе сзеасг . и щем.чпяе номом
върви но енгори». т»вя сд. в. али само*1И
'"•«екип. Русенския и Се. .{дсрскиа «иман
чалвици.
Л.слу жва ВНМЧ.Ш1С е пп телеграма
У мра шиел. М <. Т.Т .гъ 17 И
ии>1 Г. 1*Ь коян*, ьаго <*Ь0Н2Ц»МИ на Фаи.ш.
нпетере1ме, копне М :оч<1ру иьт|.-т.шящг. 1'а
?е е нязоачззъ 1 > ,.уш» с. (,:>:к. и за Дъб
ената околии, н > гч ■ |.1 ама, че I и е 111.111.1.
(
кон ви. а пЬит- ч.яа 0.113, оаираинлъ
:аП(о10 сд. за много кд>со врКчг 1а не ш.
11.11. да СЗ || |.ЧЪ|'Я11. К' И ■, я,( 1.М11НЧ, .14 •
ме >Ц'

ч .4*1 1Ч/М1- !,! 11/11*. КчПММ II 11.1.111111 Нч е

I О.ШЩЧ повече“. (Това е • гнил» вижда с
искане то на бившия СчиреиннИ началник!
щого ирянгезигЬ му като гол1.чцч сд. нь I
изри. коне та си досгаиягк, а ои»шццоиср >
можа I к ?а ождагь . .. р ). 1,'ьзи гедег рама ни
««• • да ма « ..нро а: ай • л1,|ц-гв.л елн» е би.
обходимо да се назначат?, донзлнагелни
д.ари но сьоираняс ма десятъка, веобходв»
бьше
да о.ъдагь иГ.ШН .. .
:
1Це иродължимь.

М Ъ С Т НII.
Млздоидсалите оЬгагъ. Совалхвйск
пут гь Халилъ Кара-Мустафовъ огь ..
л|1У1»ря иа баизъ идеалиста Арсеиева изОД.гал
1урция, защото обзцниско;о уирав.?еиие вт.
кисчс, гдЬто Халилъ бЪше клегъ дирило ог.
4«(Т0 лева общииски нари, а държавата —
6010 лева, злоувотр Вбеии.
Хашимъ Хам.ювь члеиь въ окръжния > ь
I

»

??ость престъпника се оиитилъ да избега : и Ноцв Доичоль, слузвагь още огъ нивииченвего
сумицаотъ турскотоучилища»настоятсгт . ■
стражарите изпълнили своя и военния за- | ок вь СоФиисьо Оьржжие, а иъкъ Иванъ Товчевъ , ките ..., цовлЬчо ти башъсоиаджаята възьЩ .;
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учата скамейка, ио номЬиатигЬ излЪзоха ио
. ;1 оту. него, и. вжЬсто да сс разправят ь сь
нарекат!» еждллнща, ирЬдиочели да изб&гагь
I але-гочъ баба.
Нека игь тЬгля грьха Арсеаевъ, който ги
рите за иоса.
Интересна нопойска кражба. Минатата гоаа жителя оть с. Сарж-Махмудч. М. Узуиъ
дмовь яу сс откраднилъ едииъ яв.дописки ко1. когото яиого обичалъ. Диралъ го аг.колко
и иай-еетак го иажЬрилъ нъ с. Кара-Неяпгь,
сяоврата Д. Пассвъ; аовскалъ сп го, но Пасевь
отъ силнитЬ иа деня, не лу го далъ. Халнлодттрилъ съдействието на тукашните Ш.кои
олствеипи, за да яу иояогнагь чрВзъ властьга
взсяс коиоя. Отивам. оть Добричь ;гь Кара: :ь да убВдятъ съиаргвзаиива си да ир Вдаде
д. "'роволсии иачииъ коНоя, за да не го дав.иь
гь като крагецъ,—гий игь отказала.. !!ръсо въ ;рч гь 1 ь ни наежени и вс ялата даьать
,ше на «Лай. Пачалникъ, заитото кражбата
ала нъ Добричска околия. Начжтника пикова
бпральотъ абогага; ьдЬсто да доведе, обвил сь коиоя ту.зь, пратил ь заявлението нн 11
да с&дн коиойокрадена. ; тория с.ъшя връща
ката па 1-й но иодеж Шость, а тон поел Влива,
но на око.т. и-кь да ир-.извеге дозиаине но
ата. Праща се въ Кургь-Ьуиарското Око.т.
и-вне протекат, но и до оста таят. си е
липа. Много еж недоаодьи ндасп. нмемщнтЬ
защо иоке за едниь коиоя но та послушали
•и когато те гьр.ксстн-иио обищали на Халиче и коиоя и Посева щс доведать вь Дебричъ.
Закона пазаоднва, елдяята забранява. На
Iго ио случаи есиавския ди«. ирски празник-ъ
юлъ Тояа“, всички есиафн отъ това свело.п.дъ свършване иа надлъжния лодебеиъ се
кит въ иитениото завЪдевис и.т Т-нь Лг. Пи•сь и ио общо съгласие ритали сь чу ли;.а да
сооляягь. Съдържатели Иикушсвь достаьядъ
; и;л и увВеелеяиего ее почнало, ио лждията, като
,. знокоя.. а отъ свиренето, ерата стражари да
ркустаиовн веселието... (Ушна съдържателя
I икод. Пачалникъ да разбере каква е тая иолщииа. Пое.тЪдиия лЪсио се отъриалъ — „не
оиоаорнль. Ла изоЬтваие обаче . тьлкноко
, еснафитк ирЬкцаттии иирШеството св. за да
, ь.,ие волята иа ежи,ига, ако а и ри юлЪхи
*
. Съдържаг>ля на иятейното занКл. ане
.яу -.ду лева отъ лущераитт. сц. Нсч лл .чь
е ллчглввъ на ти» ирааоежднц .чЬрки, когато
•нас. те цЪли козисни оирЪдВдятъ гдЪ и киау
лзрьшава да открива кръв*и, в, ако ича иккоя
ка и иди събдазаиь, го .та ио.о бии завъдения
рЪбва да се давагь скжни и мрЪскжип натентл,
иото гоя който плаща иатеигь, тръбна свободно
и уиражяява занятието, ни даже влаетьта да
• ьлЪЙегнува. а н« да чг се гонять куттхвачитк
‘
•
’
Положението па зсмледЬлцвгЬ въ околията
ио вече отъ н.тачеиио. Тъкмо сега, ютаю
..на сезона иа или важната раоогз за з. члеясцчки
11; — сси „биг& на личиш з храна
:.лцн сгоягь сь зт ьриагн ржцъ и ироклинагь
вь който сж се родили. Нии "Ьхз. зриза тая иечадиа картина, и •}<•.<ь .и стане
... да зашггваме самигъ земледЪзци, видъхме,
!.. • всичкия едьрь рогать добтиъкъ е заразеиъ
болЪстьга „шаль", велЬдствич иа Която ие
1
та се върше никаква работа, а огь друга
1.1 крЬзтето ииирЬдьа и застраша.’ . гозьма
г’сть зс.чзс.ь.1 дзт1. да не оц изораяитК имъ
з.> осгаяагь Ие за' Ьтн.
Ие-лагелио бв било, щото кЪгериизрио-саии.а власи, .а вземе иаи-еЦертични зьрки, за
зде нужннтГ. яаставаеивя иа иаселсиието за
(иниего на дооктъка.
Въ редакцията ни се волучавагь редь доа писмо, ьь конго констатираме факта, че
сдЪдиьо ирЬме изседваиего сз мтислюмаиското
ние отъ отечеството ни отъ деиь иа деиь
.дачат а иь грама инт разял ри.
1. ти а огъ иая и.гжиигЬ причини за ирЪсслиаИМЬ, сиорсДЬ 1ТаС'Т>, е кконч.чнчс< нчп- п.нг, и],ч-

п*. I! дЪИстиителяо цо.южеиието имъ - прв ш
ко години .о въвЬ.с танего иа 1’адос.тавоткгго
• * сравнително оките ио-добро. Огь тотова до
ги оКоичагсдио сс разориха и сега бЬгагь,
търсятъ сиисеиие въ обвтоианнага з.-*я.
Кражби. Иа 2.,-й и 27-й м. х. ОеитсмвриЙ
•лштга ви сж извършени слЬдуницигЬ кьажои:
зь иа Ан. Юрдаиовь; 2 коня иа Цоико Пей■; I конь иа Хюсеииь Уста; б Коии огь с. Муз; 4 Коня огъ с. Хисьрджкь и 2 коня огь с.
зчукь.
■

Стр. 3

ДОБРУДЖЛНЕЦЪ
Необикновенъ подаръка.. Помолени сме да
съобщнм-ь, ч« I брой оть осмата години па си.

Г)Л€гп7пп|т
гЛЯИЯсШИЗ*

|

Ирлдятшъ «Кепемат» м №

тнвшнтЬ абопаги, напрано въ Редакция ги що ио- ; 1ЦЦ, НЛХО.иИЦП С(? ВЪ Г|). ДОГфНЧЪ
I лучатъ даромь, освЪиъ "бпкн. древни и ка.юндаръ | { \'Ч;ИТ4.К1. 119 ШШЙИР6ВЙТ1 УЛНЦ8,
за 1902 г., още и едно цЪло годишно течение отъ
1
1
. ,1ПЛ
IV или VI гот. на сн. „Природа“, нлп пъкь отъ ВЪ. Н К1Т1) С1Л<1 АИВГ.И 1*11 Ь А иГсЛ Ь
| I или II год. иа сп. „Нжтешествеяиаъ“. Числото • КЦЛЧЛВЪ,
| на опр-ЬдЬдснигЬ, та тоя исобягиовенъ иодаръкъ, |
I течения е ограничено н щс ее възползуватъ тил ;
абонати, конто внесагь абонамента си сноеврЬмеяио. ТЗД.КИ 1|И1Г>.1К0 I ро.ЦвВТ».
РазспЬнилк с.т, бЬха нашит!; младоадеалн,
г. Добркчь 2 Октомвр. 1901 г.
| да ра-цравять, че шефа няъ Радославовъ бплъ
1—34—8
| нзбранъ на 7 тото за лародень ттв итавнтель;
! горките нещътъ га вь еедего. а те пигагь за цо! повита жита... Ялъкъ за изпитата бера нъ
ОБЯВЛЕНИЕ.
! Алекси Моховага кр&чха, п то саяо, че Арееиевъ
| няалъ геДеграяяа, ами сега не еж ли сраятвагь
Обявява се на ииторесующитЪ се, че за
оирняь огь гвонтВ ' и, ззщото друтгВ не ;и ниирЬдъ що се отдаде подъ наеиъ за врече
I вврвагь...
? .
_,__
•
г
Резултатътъ отъ допълнителните избори. I отъ ,.1 до ^ Г0Д“®И ^иФдпка Е въшлата на
Отъ станала; В допълнителна взборя резултатътъ ПОКОЙНИЯ ПеТ[ъЦонковъ находящп
се въ
«• слI; ;упития; въ ГофиЙскаги околия еж’ избрани землището иа ездоХирманкуюсу,Пчелировски
г. г. д-ръ Моллоьъ —Цанков, и Хр. Сдавснковъ—
община, Добричска околна, състоящи отъ 2
; ияократъ, ирвят. иа лраштг. сь 72 гласа повече
къщи зи живЪние, 2 градини оиотцнн п зелен
иадъ листа иа Народната партия: въ П.тшпгвека
чукова
отъ около 20 декар», дамг, сан овча,
градска околия г. г. д ръ Т. Гатевъ—етачбол. и 1
Милковъ демократи; вч. Пловдивска селска околия сал говежда, сия за коп*», хамбар,, еъ км*I
стимость 800 хоктометра, 3 кдадеинца, харт. г. И. Непевъ —наро.ишкъ, II. Абатжнеиъ цанк.
и М. Кслтовь — лаик.: въ Царнбродска околия г. I «анлъкь и 2600 декара нива отъ които 400
, Т. Теодорови—пароли.; въ Русе г. Каназнрекч
| декара изорани на радогь.
наротн; въ Сливенска око.ткя т. II. Напаачевъ—
,, ... ‘
.
I „ар.,.,в.; въБрВзовска околия г. т С. с. Нобчевъ ^
*к
«оразунеаие пра увравлаюцпк ичо! — народи., Д. Б. Ноиовъ — исз;ишеияь; въ ОрВ- ; *ИТ" иъ ГР-Доорпчъ.
| хозека октляя г. т. Д. 11. Нълчсвъ, Хр. Тодор,шь
гр. Добричь, 26 Септевнр. 1801 Г.
и 11. Гьрковъ — пачковиеги; нъ Индийска околни
Съ иочитъ:
) г. Наичсиъ — деяокр.; въ КавактиЙска околия г. [__ 24__2
Ц.
Господкновъ.
• Пои Маоковъ— цанков.; нъ ТиЪвеиска околия г. г.
**
д-ръ Д, уювь—цаяков., 1орааъ Неяев^ь — яеизвЬ| стевъ; въ Пургазка околни г. Д-ръ Гснаднсвъ — ■
, стачбо.т.: въ Пещерска а Нирдоиска околна г. М. ;
| Гакевъ-деяокр.; въ Им и.чаискч околия г. т-ръ Га- '
| гозь — цааков, въ Т.-Ссияен- ка окотил г. Сг. '
„
_
,
1,ачбуроьъ — цанк.: въ Сгаивчашка околия г. К.
Чгтемъ ВЪ В. Телегра*Ъ. вчера щрфи на
Катчовъ иезаинсияъ, Ьпнтрокоьъ — пароднякъ: иь «нбералцата наргня г. Д-рь аюелавовъ, т.о то се
Хесьровска ОКОЛИЯ г. А Буровъ - вароит.- Горна ,,а,“Раи,е по а,г»таад«““а Гак"лт №е*|<Ш?
ирКховска околия г. д-ръ Сгайковъ-стаябо.ъ; вь оК0Лни’ нг с* ВРаж,еоиа’ ,шль ГЙИРалъ смявнтЬ
I Иаряснска околия г. Кр. Мирски-денокрагь.
Ла ИГЬ ГОВОРИ Да нодьржагь неговагз кандвдатура
Замолени сме ,а аопанняъ Г. Добрич. Окод. ;,а иаР,иеЯЪ “Р*-‘^»»пт.мь въ столицата, обаче,
: ЛЬкаръ, като ш-фь на санитарната въ околията на,ЬРил“ г‘ ’",ого
1-волнп слсясти, конто го
иа вдастъ, да разозяай: вой лЬкаръ е лЪъува.гь о6вивявия “ т,’"а- « т,,я “ °"л ь 1‘ал< ",,ал ь •
болната жеиа въ „кара боклукъ” —Добра Павлова, '1ако"а ‘ г ле< ягька' 0 ,,,:иа да *- ВИ!‘аТЪ' х'-'
какви дЪкарт гва и въ каква доза и сж ирЬлнцсваии. л*.' ’ ‘ ,П "а и"Юзаяве отъ селото цЬтв тълвн
защого лоншгЪ язпцв товорять, че дЪкаоя вхъсго *- д1,ънкалв т“искнта .. . (А ту нашият Ь яуиарти.с. т.дад ь I)
, е „то лЪкаретво. слЪдь което тя заав Г"ГЬЯГЬ’ Ч" въ ВРаЖ1еЛ>а Г0 Ил6РалИ)- . .
| нздъхажта ..
‘
Втория Камерхеръ на султана Изетъ бей
нанрав.иь иопьика прЬдъ рускпд послаинвкъ г-нч.
( Аиновнсна, когото иох.иядъ да му еъобщи резол-

За споразумение до* меиь Бал-

Обща хроника.

изв-ь

ИЕ

гага огъ исканото отъ иортата песрЪдвичество цд
1'успя ио Франко-турекня кояфликгь. Г-яъ Аино-

виевь отговорилъ, че не е тюлучавалъ още оттоворъ огь Летербургь
ДворцовигЪ кржгове заключавали оть това
«ълчеште, че отговора ще бж«е отрпцателеиъ.
Австрийския Мииистръ на финаисиитЬ внесьль бютатето—проекта за 1908 гол вь камарата
на ,ца„татигЬ, въ който риеходпгЬ въчлазагь на
1*)85117944 куронп, иовече въ сравнение съ бюд*к-та за 1901 тед. съ 439'>ГН.Ю куронп. ИрпходагЬ въз.тв.сии иа 1635916357, вь повече огь
г. г. сь 4А9 3173 куронп, така че въ нрптотнгЬ
има излиитъкъ оть 843412 к. Иа исилащаиве натезатгЪ огь заема вь киижин нари щЪлн да сж п.тдатъгь облигации за 220ПИ160 к. а за ония »тъ
заема въ срЪбро—облигация за 3034540 к. Увстячештего расхолнтЪ е но вснчкнтЪ отдЪли, мЪжту
конго сж нредвиж тать но голЪми кредити за тюсгрояванпстм на нжтцщага и на канали особенио
ръ Чехия и Галиция, какго и за увеличение сфектнва иа Лай вера. Нъ финансовото сп изложение
()()Н 1>Л(ЧИЮ.
негъкналъ иредъ динутарит!;, че вънрЬктт общото
Нодписаннй обявявяхъ на иптер**сующигЬ икономическо ирчгЪсненнг бютжета показва е.шиъ
сс, чс огь дцсст, почвамь да ирщякинл. дл.]»- матътгь из.тншдкъ Икономическото положение иа
венъ за горепис чатериалъ оть еобствепннта Ансгрил е доста удовлвтворигелио и почивало иа
.
...
три здрава основи. гАко бЬше Мииистръ Теневъ
сн гора и а възрасть
юдпшпа. находя- и1|>ше ла ка;к,. червения вьсъкь е на врата..-),
ши с<* въ е. Харчаи.плп. И тсларовска общини. ПслЬдетвие иа щастливата ио.тигпка която с била
Продажбата се извършва на Декирь, СЪ иочиага оть иравигелствого къ съгласие съ парлац1,на 30 лена —за отсечения отъ едннъ де- асита, ра натЪ индустрии щс имала плодотворна
ГИжень мат-рналъ заедно сь твхяето. ! 1*абуга “Р“21 ^-«ЯощигЬ готттна. Мпаистра вска1
^
V задъ налЬжта, че всльдствие реалното и олагоЬплетятЪ
ПрОДиватъ ВЬ Г. Дооричъ | |,(иуЯиоха цредвижишпе на нриходитЬ п иа расхо11 иь с- Хармаяаъкь.
дигЬ. равиовЪсието въ бю .жега ще може да се
г. Добричь, о Октомврий 1901 г.
подържа тт за идущата година,
| 1—35—з
(;.ь цочагание: Лука АнГбЛОВЪ |
блкдъ Мтшасгра на Фниаасаг* товорвлъ М*1>ь пштжярппцата на ’4. >1. Гачеаъ
начП|,я
нрощат. наскоро излязлата огъ
ц,..к,т! и*-т«*»»Иииьтгага библиотека V/ 1 _Наоатап,, ,ог,ич ч м->ли
■ ‘
^
^ 1
^
ЦИНА а СКЗТ )Б ЬД^БТ 6 оть ветеринарнит'1. .тГкари Д-рь Владовъ н Д-ръ 1юлевъ,
желак.щит!'. да се сн.бдягь съ тл.зи толкова
пол!..та книжка и конто струва само *»П сг.
иска сс отнесать До гореказаната книжар!ШЙ» въ гр. Добри41,. Па г. г. учигслнгЬ и
за училищиатк нмл. бцильотеки сгрува само
ЗГ» сг.
Иа кннжаригЬ со прави 30° 0 отстжш.а
ьл. брой
•
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настра врЬдеЬдателя Фоиъ Кьорбсргь. Той аае- че, „но се гаси това, що не гасне“. Варяенип месена моста стон не направен*. ИмЬсто (.ц
лвр;иъ къаъ денотатят* да оставят* па заден* се иадЬватъ иякъ наскоро да се сръшяать съ Ь нжиноръ да нрава н «анонс — търгове и мз
плаиъ написвалпит* раздори, врЬдъ скоиояпчегкпт* васъ при уриит* за да па докяжатъ за лишен* половин* голина за утвърждения га нмъ. тр*'.
задачи на страната, особено ур*:кдаяяето екоиоаи- иатд., че Народната Наргия е силна н мощна. П1Ч оп. авансови г* еуммн с* която разполага
направеше ириьрЬцснснь мостг. огъ сърнень >
ческагЬ сноаюипя съ Унгария н съ чуждят* държави За тона „додшждмшо“.
тсрияллъ, кой го н1 наше да струва повече .•
ПрЬди всичко трЬбпа да см заиазигь инте100 —1*10 лева. Ани ако чнниегеретвою не у ги.
ресигЬ на целокупната юаархин. Министре калалъ:
ДОПИСКИ И ОПРОВЕРЖЕНИЯ.
ди търга и остане за тори гьргь, какв.. :
правителството ще нокровителствунд съ всичката
нп
нравя гъ нагпищп* V! но е „нехайство“.
си енергия индустрията и зеиледЬдвето а е р*шт-во
Курть-Оунвръ. НрМи нЬколко дни разби
да приеае на драго сърдце едмнъ нрвезлпвъ аиръ, 1 1*»Лпктара на в. гДоЪ/н/.нсанщъ“,
,(„в/, ич1,
наш! нападнали Кмета и писаря на с. 1 Па а
но то нЬхало да играе родяла на кроткото ягае, '
Г мь Редакторе,
ларъ въ гората м*жду селата Гюлеръ-кь<п
ако огь наеъ се искало сало жертви, Счлъ да ни
Моли, вь елши. о!ъ близка П» броено на
длдътъ същевременно и преимущества. ГоиГппъ уважасмий Пи вЪстимкъ, да поместете настоя- Казълджвкъ и им* плели около 100 лева
на анЬние, че сключваиието на търговсквт* дом- ! !ЦИт4 ми н*козко рИда, ионеже разбирам* че , СлТ.дь това заставагь нд ддагя на сАщето мч
вори, особеияо договора сь Гериання, който ще ; „Добружанеиъ“ по мЬжду другпт* въпроса на !* пР"чаклл* "<’Ь:,Ъ «*лвй дс,,ъ кол“я*
0
служе за основа нз другят* договори, трЬбва да пьрво'мЬсто подържа земледЬлцитИ.
‘
Снлш гра огь продажба на хр»иа.-11гЬдъ п*з
се нрпсл Г.дна въпреки всячкагЪ чжчиотан. конто
ЗемледЬлческия вънросъ, па посл*лъкъ псе Д0Н1*
* б“ъ обеаде,,ъ огь разбойници I
см се появили на носл Пд ькъ и свършвлъ като Пове|в „ 1(оиече 0брЬща всеобщото внимани. нп ! СА лаловен." стуианнт* аа около 3«9 кола, к. а
калалъ, че Европейския аиръ е гараятнраиъ огь ееб* ен. Това проявление е твърд* естестенно
били °"1,ам" “ б“тн. - Пр-кзъ са ща та вече
съюлннгЬ енли н огь силнпгВ араип.
понеже ла насъ, като земледЪлчеснн нзродъ ле- 7 узнял0- че Раз^[!н,,1втк са бнлЪ: Д„к
ВЪ Деерецинъ явявагь, че по случай обя- иледЬдието е едничката отрасла, огь състоя- ! //еГ:‘"ади\,ггь с' Ка3ълд*икъ “
•
вяванието резолтата на азборят* «гь който ставало . „вето на които повече зависи икономическото *' °ч'ръ''1*;'к*' ,7 1“,л",и'яга ""дь лвчног” 5
явно че Либералния кандидат* Кошута пропада, I сАдцеттпуванио на страната
нп.
! ',аила яя ^кол- Началникь .д«ед*сковьсан а
хвърляли
качане върху войската в полицията, исНЬма ла се внущамъ на дълго н широко 1 ""Т Се Г“™ Д3 3' ",ви рялбоПни,'агЬ> Н(
«отронили ирлзорцат* на градския доаъ и на аного { цо .г,)3„ холкова „Гженъ ньнросъ, понеже но ус,,1Ц ‘,,м°‘:ке нв 6
стРажаР" «а расс е
яагалия: войската и поли цвята употребили хладиото пего? наиослВдъь-ь, твърди много се говори и Ле,“,е’ * сл “Р<1са11Двад> разбойници гК съ I
си оръжие. Трняа офицери и чиого войници, ъакто ,шса 0свЪн ь това, иссъмъ и твърд* помие ген- те,‘*’ <гь,тоя,ца се пакъ оть ту|,ц"- ~ .,*ь 1
И «50 ДО 80 рллчиршти биле раяеаи, и около 100 ; теиъ въ ра3р*шениего мг, а ще обьриа вннмч- ЛИЯТг' "" ИМа ВСЯЧК0 За Веп"К0 Ш~12 д>:
души арестоваян, но 6езр*дицогЬ продължавали. ' ,|1|Г Само ош<* на едно зло, на кое го ю сега ни- | 'гРа*аР"' 0,ъ копго полпнната са сл*дъ и
Въ редакцията ни се получавагь сд-Ьдую- «аК1. не е обърнато таково, кога ютено важностъта ,,,’“СТавЬ “ дъ1’жав"и (1иР'",ц“ ,,аъ ош,й11
щит1. в-Ьстиици в списания: „Миръ“. Л.ъ.ггария‘, си
огсга.шя прЬдь многото други причини н
“ача-,"и,>;1 сь турска нотеря се сили Да нави д
.Ир*порецъ“, „Балканска в*стн“, „Сливснъ“, „Те- фяи-ор11, кон го се яаивътъ като вцн-.виицп за видченагч нп сь Р«мв«йиицч околия. — Нас;
ТйГПжЬъ“ , И1иьгь
4'«1,ТТ»**, пнаир>>.4ь.
11 •• и (II; |'г'-, II
НИ4-Г0
о ЗМ г. •.
лргршръ
пм4точнннкмайьр«ш , ....
говя_ маюрпо еъсго.ишо н.ч едиичеята отиясъль
л, сплашено 01 Ь 1101* Л 1> Л1И и оОньъ
}
„Н..ва сра-, .Габогнвчески вЬстникь*, .Българска охъ „ромишлснностг.та ни
преговори да си наеме на своя смЪгкалиш
търговски вЬстникъ“, „Искра“, Есиавски защнтДумата мн е за пазаря въ ггкашвнтЬ опд- 1 ^“пааигь по главпитк пжтяща воддщн иа ч
иикъ“, „Църковеиъ вфетникъ“, „Надежда", „Ор*- схавища (СкелпА кждето земл.дЪлциг* идватъ лияга ~Н «ьй давъкоилашит* въ окоаоят.п
ховски гласъ“, „Свободна трибуна“, „Пастирска да с.„ продаватъ ироизвъденията, а именно за
,
деПИ ??"ь
ла,а ' " огь А‘д' П1,исга1’1
гласъ, „Съзиаеие“, „Истина“, .Източва поща“, кжрджА^ька (зайкоджилАка,. Тозп ннети.утъ, за Държавни Бирници, огнвагь на скеля да
„Иювдивъ“, „Видински гласъ“, „Шучненскялисть“, вдинь малъкъ д.нькъ, кипва си своеобразното Д
еъвс‘ >‘ь съ. “‘,чгож,,а цЬца "Р0,,зв^
„Народна борба“, „Новини“. „Рефорвн“, „Изв*- I „ „„отивното на нкоиоми.1.сксо учеинв прав.. в"‘,,асй' на
«фЬсрЪщаин отъ
стникь“, си. „Орало“, „ЛЬсовъдсса збирка“, „При- на оъпьршенно излишно и исироизведително ио- , б°‘ Вйцат* “ 011,а"ва,'и- “ л то,‘а « ,1Л"ДЬ "
РоД»% „България“, в. „Гайретъ“, „Мувазпие“, с||1;Детво мЬжду продавача и крпуна.а
,
н**» разумнагп икономическа политика ... 1о
„Мудафаа и Хукукъ“, „Рагбегь“, в. „Ратникь“. „о излишни се явявагь тгкашниг* кАрджии, ,.о- !
КоЛт° ц^“ -,д“ни ,,одь
се «розх
„Мода и доааканство“, „Коиетитушш“, „Право“, 1|еже „е
зано.шанпгп сь движението яа це
3* Иьоном,,я ,,ъ лдманистрацпята, като за
„Общо д*ло“, „Трудолюбие“, „Струна“, „Новост.“, НЦ1г 1Ш евронейекпя назаръ. - Бьнъ отъ това, у6ЬДИ “Рисз»л'»Двего, б* гръ.налъ като прос.
„Илюстровани събития“, „ЗеиледЬлчоска защита“, .-ьти хора вземагъ и голЪмо възнаграждение - °‘Ь С‘Л" “а *:0Л0’ Аа "|,ави Политика сь Вря1'
„Народенъ лигть“.
I I девь за в<*кд продадена оп. т*хь кола. Ако “
саио ■» едииъ чов*т.
ИзборитЪ въ Варна. Иам Ьгни що осганать вземемъ пр*дъ нидъ, че само въ тукашно го (Бал- съмиигелня умствения стойность.
— Иь Миропото ни галилпщс се подви т
нзборнт* вь Парна, станали на 7 Октомврий. за | чниското) ирнстаншцс (скеля) срЪдно слизап.
едва
тъмна личност* нмсиуема 1г<м,сп и
Каравелистн, П.анковисги, Сгамболонистн п Ра- годишно 70,000 коля сь храна, то ще нолучимъ,
лоеллписти. Четири 1-* тия ша|1лиган1 гвунмцн ко- , ,)е хова пристанище плаща за този тралннио- Ажшлъ, прогръснсть огь Гнмско врЬме, и рок
лерни иа 7 того се склЬщиха, налунаха се и се ивнъ способъ на иоолаидиие храни -70.0<И1Лепа на I у гракапский герой Нковомовъ, койго >
«ИЛИ ла работягь съ всичка свои ниски ср*д- годишно.—На кжсо' казано, има гукъ клрдягип- вать поради свойт* подвизи правени въ Ту у
етва нрогивъ кандидатурага на Мароднага 11др- аг„, на които ежегодния приходъ превишава канский публичень дош, е назначен* за Сек;
тарь на Мировото
садили ще. — Въспитанъ
..
тия, срЪшу която нр*ди и въ деньгъ на избора една генералска заплата. —Ами грамаднит* егм
т* пущаха въ юдъ всичкнт* познати т*мь мръсни ми, л„ колко св „ростирагь тия. ако сиоМенечъ ; “Г
Ъ» "Г ,,’И.Ъ е "Г'ъ,,нал ь ГАЛ"'
ерИдътва. Докараха п самия Каравеловъ въ Парна, кжрдживскага експлоатация относително Ш.н1' „
1
’
Щ°
33
само и само да за нов* га пя Управителя па Мита „а зсмлсдЬлческиг* провзвЪдепия?
!
°‘кл - 0Л1
" 10
ч"отокр'ьв"
тнипата да уволни кехаитЬ иа работни нит*,
ц„ 1Ц0 дя и1||>сп|я елучая да кажи «крои- ,,р0’*’е1^ ^
"‘'Ль е да гьсгав" 1’*зни
които СА наборни лица. И нека всички заном- нохо ,.и ин*ние огиосигелно горЪкаланопЦ ви- !
на I'-*3““ иоириятни на нршр*снсгит* л:
ият-ь. че Каравеловъ не се засрами отъ висо- епггугь, че за сега да се' намали поне вьзна- *а
мъоиноилрушенвв. не л
9
,
.,1к
пикакни енрлвьи н.ч такив.чю ли а, но проси
тата на положението, кое го занимава въ Д1р- гряжденисто
01 ъ I левъ на 20 ег. на кола, по- 0|Л1ЧИНЧ,
.
... чп Н* •'И
^
„ Пр. 111111
и • миело
1
жавага ни, дойде зяиллшп Управителя съ ув;>л- неже това ее плаща само за едно „вяръ-хадл.неисл и кехаитЬ ее уволниха. С гамбилгншетит* рАИА-гьорь". - До ур*жда1'че окончателно т°я че вь Си лис гр. окр. Садъ и Мимвстсрствот')
, ПравоСАДНето ежеднзвно ностАнватъ онлакв: и
имаха най г л*ма полая да се избере Мирски, ВТ.ИрОГ
о гь тоя дереб- л, който наистсиа вь васлуа л
защото ио този начин* отстраняваха отъ общи
гр. Балчик*, 10 Сеитемнрпй Пот! г.
; да влиза нь Мирово>о с.ь пишце, неже ли
ната едни* огь кандидатит* за Градски Кмегь.
Съ початание: Г Пвневъ.
Оадв секретарь на теиа гАдилшце и то и
Всички служащ» огъ общината, всички чиновивая, учвтелн, като нвкогашъ, се явиха на из<1 ■ чак»яипа
Т”
I 1Д1Ш3 малодуп1енъ садия като Ксраиова.
'
^ллкгора \
- На иосл*дььъ оОщинарнт* на Км
боригЬ, контролирани отъ пачялввцнт* с», да
но би да пзнсвсрягь. Н т* оправдаха на 1*:каа « „„/«бу/уд.*-,/«„цякадийска и Аил.ленска общини са подали д
двгЬ —всички гласуваха за Кр. Мирски, който
и 1>аг-..и«« • ■ г...
, ДаГшнчь.
деен. против произволиг* на ибтниевнт*
иолучи вевчко на всичко 63 гласа повече огъ
здреа
^
СььЬги и имь са исказали всдовЪрве. —
кандидата на Народната Партия, която само огь !
^рой .1 с1р. н колона .1, м * издавягмин , нЬьой общини «аю 1>< |1бунарекаIа и др. Съ;
градът ъ мудаде 1100гласа. За това памЪтнн °'гь Басъ в. „Добруджа нецъ*, е помЪсгеио едно нищи* са искаш ли нсдовЪрие на езойт* :
ще останатъ тия избориза четириг*когерии. 1 аптрсфнле нодъ ньсловъ „Нехайство“, въ което
тове поради аюуиогръблеиия и взягко-взема»
Дп* отъ 1*хъ властвующи. общината съ ипда- ев пише: „че п&тницат* идшии оть Парна нв — 11ив имаме мричвии да вЬриаме въ ви
ии, пязаванти и уабогници по скелятявъ гТ.хйи съобщавать, че помежду кнмомьтръ 8 п !» на ! страстпосгьта ва Жи. хорова, но ще видим.,
— Аьннишг* влаеги са нревишилн свО
рАЦ*, 1юб*днха себе си. Имало п год*чо име шосе го Парна—Добри чь блвзо до с. А гясм юръ \
кои иъъ се хората и колко. Приятно б* чсь*ьу мостъгъ, на широчине трв метра, бпль заил*- , обвзиосю, ь-ио явно злоуно|ребязагь съ
да гледа при секциит*, че вай добри г*. най чень огъ наподиснисто, още нр*зъ м. Май, но I ьона за ТЮ1ЮНИ*, снорЬдъ к иго акц. стря;
ирп 01 кринлние нЪкакво закононарушение, ь м
почетвит* Варненски граждани гласуваха всички и до сега не бил. направен*.
По новодъ на горнето, съобщавам* Ни, | право дл конфискуват* ц*инш* в*щи на вя
за кандпдата на Народната Партия, когато за
Кр. Мирски гласуваха татари, надаван ги. ра с-ие редакторе, че илчалникъ нвжинерл на Нлр- I шитела, но само ако той е исвзвЬстсиъ и 6
ботници!* ио скеляг» насилим ь и птички чннов- нонскни технически учясгькт. на 31 Юлнй е | захвърлено мЪсгожнтелство. — НанослЪдъп
иццц „ учители нодъ ирямий контролъ на На- «рЪдсгавилъ въ Министерството на Обшестве- I заловен ь Али АСалот изь с. Бойбунаръ ст 1
чалнвцнт* св. Моралната поб*да е на страната нвгЬ Сгради иАтнщагаи съобщенията, за утвър- | колко гроша тютюн* вь кухвята св. — » з1
ва НароднатаПартия, едничка въ Нарвевско,
жд, нии ,иаиа на казаиин во, ,1ч «1'1Йги плаиъ му | като му съставиха акгъ, а при всичко чс I
■оято съ свойг* привърженици, дисциплина п с Й,,-1Ъ възвьрнат* на 31 м Августь угвьрденъ, I и най круннии ^сммд>ьлвцъ иь това село, тон
Орг&нозлцбн д&лско 1*р отшч.чвл огъ дрУГИТь» всл^дствло ня което о било обявено дя 1*о иро* стражари иркбиряп» огъ него сидомъ кО « ?
шарлятаиствующв когерне. Едничкото н*що| «веда търгь иа 17-й Сентемврий за отдаването | адинъ часовник* и безъ да му издиратъ
което ноир*чи
на кандидата на Народната на |Ч'ьД||Ри "мячь направата на въпросния мость; | кяква кввтаниии си отивагъ.—Тоиа като
Партия б* дъждопн.. о и калното вр*мо, но за това. М ,Л11’ да РВрОВвргаеч» и исаиотс въ щаваме, мвелвмъ че е длъжност* на Акц. ■
която причина на прщп ржешпш г* и съмншле- вбетникд Ни „Нехайство“, което се приписва на зирагель вь 1’уссе г. Георгиев* да ее ио.и
нвцвт* й б* решителни невъзможно да отидатъ надл*жниг* власти.
тсресува но тия афери н тури край на поде!
да гдасувагь. Инак* е•амболоваскнн хатъ Кр.
®тъ Окржжното Управление злеуногрЬбленин.
Мирски, щ*шс да нронадно съ повече отъ 6 —
(Б. 1’.) 11 иий гия «як ги твьрд*хме въ аи20 Сеитемвр. 190. година.
Провинциалист*
800 гласа. Да, госиода огь квартета, помнете треевлето ся, и сега него твърди мъ, че отъ 4
■

Печатница Хр И. Войксковъ—Варна
1МШ4ЙЙЦА лртш* Оч
ли.
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Отижрниц»; В. КДОВЪ
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Брой 1Г

ДОБРУДЖА НЕЦЪ
Д. Но 223 1897 год.

Втор» ш одажба

ОВЯ В Л К Н 1. Е
По .561

1
.

1)Нина .Ерджийско*1 аз декара а» лева

Сзр. 5
.

.

11 ! ца Мустафц Хасанот

!! : тКЖЕЛгггггг:: Е !
4)

. „Чаиръ кула-1 14 ."Кара аа лева. . .
70
II на Костаданъ Костадинов!.
1. Пин. .Коалуджа Сааплт.- »> декар» з*аеаа 1оо
*■
• .Мещелвкъ* 3 л вар» ла лева ...
15
ИмотятЪ не еж доложени никому.
1
Наддананпето ще почне ог. ацВикат* конто ич.рвцй
“‘""““'ь нацаде. Желаещи гт. яш ать дч се явявагь нъ
канцеларията нъ ирвельтствеиитЪ дни и часове аа каддаОктомнний 1401 го.
:
Гр. Д
Ся(1у,1ЛЯСИГ(№

Съобразмв вспмнвтелнпй лиетъ ЛЛ 135.1 и.чдадеяъ
ч. П ДобрншкпЙ Мирови» Саьдиб па 11 -II Мартъ 1897 г.
ма иа Добричекача аемледЪлческа касо иротмвъДн
' Цланкоиь огь село Армутлий .а В4<> 40 лн. «Линя
.ц. оп. 15 Ок. обЪдъ до 15 Нося в. т. г. часа до 6 елГич.
г • ,Ь нраноиаддпваие 5 на слВдувшта денк вч. кан,. ,|,. .чта си въгр. Добричъ щв иродавамъ сл1цук>щми
„пконъ медважамъ вмотъ находя ще се въ землището
)
, .10 АриуглвК именно:
1 Нина .Дол»Й алчна* 98 декара па 49 л.
:
о. .
.До Село*
16
.
.
Д. По 434 1900 гад.
I
,
.Чаярскм пт" Н»
. ПО .
01ЧП.ШШГ.
4; .
ормапджпй* 16
. 8» .
По 3567
.Гробищата*
10
. 80 .
51 .
.Мурсалъ
Мера"
3*
3
. 191 .
С4Лбразно испълнителний диегъ Но 1557 нададенъ
6| .
!
Дянала. Кула* 23 2
. 116 .
отъ I Добри чский Мм рони Н Г.1.ДИЯ. на 1 5 У арияъ |90 > год.
7) .
Кокард. н.ьть“ 14'Н
. 72 „
81 .
вч. нолла на X. Димигръ Ганч. нч. отч. гр. Д. '.рн»Г., прогниь
.
итЪ не са аааоженп никому.
1 Г.адловлу Снаиаъ Ахмедош. отъ слиций тра 14. аа <27 лена
Наддава н и сто ще почне отч. оцТ.нката която първи й
и др. обявявана* че огч. 15 Окччшврий До 15 Но-мнрий г.
год. чаеа ю 5 слЬдч. обида. и коглт. иравонадивание 5 ма
|С „н. паддавачч. на паче. Желаотиг Г. моглхтч. да се яиящ.
канцеларията
въ
нрщч
тетигннтЛ.днв
и
часове
аа
сто вч. 24 часа на слЪдувоная денв иъ канцеларията ги вь
ь '■
I, |амнве.
гр. ДоЯричч. ще IIродинаич. еаТ.дуннднт 1. длчакниковп недвпжпмп имоти, находища е.- вч. агмлищвто на г;>. ДоЯ
Г|». ДоЯрпчъ, 10 X Ини гои
ричч* а именно:
1> Нина .Чанрч. тара а“ 20 8 декара оцВо.
>12!. дена.
II Г.кд«‘0|*1П» И|»Нста1Л : Н. Г Сапумдмиеег.
I
2,1 . .Коджа гарла" 6о декара онТ.н.
ИО 4Ш.
3
. .Дерчеич. И1.члу • 56 декара оцВи. 168 ЛРВЯ.
.
.
.32 декара ои1.н. 96 лева.
4;
Д. Н«».
• 1
год.
I I .|п продажба
МмотитВ ис ,-а. заложени на кове.
Наддлваиието щ почне огь оцЪнкага. ЖелаюшптЪ
е
могльтч. да ес янииап. пч. канцеларията въирнс.ч.гетв«нмП1
дни и часов- аа иадея ит\
М еН5Г.$.
Гр. ДоЯричч* Ю Ч 1901 год.
■

о I , н и .1 ь; и н

(»я:1но ИИЦ.Л. лпогт.Ио. 1Л21 пм.оть.1. М. С*. пз 2 Май
•. н*ь под.па
Гпиеярроекн ис нкр. ни Омючаизв
««»в’Ь огъ Кара из^ джий. пр-шьь Г»ратпя Ии‘%.ъъ
> *хич1. Нпаачъ Халитт гМ1, слш. до м 76*» л^ва
' *ав)1вя)гк чо отъ !.*> X до 1'* XI г. г. мпгл до & глЪ гъ
I. и по#м1. прзпоия д мнпнии
въ 21 ч.и* • на «*л Б»у
I 1 1«‘нь ит 1гипь‘д:»р ит.1 си нъ гр. Д..»'рипъ адв продп
|1.1ующш1: лп1С1шк-*ап педяили ичоги иаходяшь
гр. До^рим!.. именно •
! Ктзклдц» < г2 01д1и.*инн ноггр Й^тл п огь
(шчъ п долна съ двор*'ио нро« дран тпо около пики.
*щ1ш. 2*‘>0 л: 2 Кшнъ дям* и»» клфл- ий*; налепено до
»га • ь едно от ци. ние и едшгь длчъ *п. I под 1ало! н ть*Г4*нн постройката пп оп. керничъ съ .ткорояо
: .»НСТКО около |Г»ПКК. М- Тра. сгр^ IIII Ели »п. А| <*.\ ч
гъ 2 страни Нечии*. Лас.ьр гжикд.х.. нрвтеж^гедн
оц11|4. 2>»0 лева.
И х.иантниего ще п ин** оп оцЬнкт конто първи
р*т'7. па иппзчь иадд ‘ I *. «п>лт*м1ниг1. могагъ дз се янн*• иъ каццеляраяга въ нрл .ътегкепптк дни и часово оа
1д напие.

I С*д*«евъ Ирисгавч. II Г. Сапунджи.-въ

■

Гр. Дозринъ. Ю Октомври6 1901 год.
II с.ъч. Пристав!.' Н Г Сапумдшипл
Д. Но 56 ‘ 1899 род.
О II Н II .1 К II II Е
Но 3569

.
•

ог.нн.пнш;

,1. II» I.*; 15— 1‘.м»» год.

Но Зов I
( ънЯралн» пепълнителния липь 11г> 1>>17 »тъ 14 III
|
— Нчм г. нлдадеиъстъ I ДоЛричеквй Мировий Сл.дня въ
полза на X. Дивитрт Гшчевь отс гр ДоЯричь иротявч.
ДжамЯяяч. Дхмгдъ Садлиовч. н др отч. г.вщия грхп. за
312 лепя лихщ и др., оЯянявямч. че огъ 15 ОкгомириВ до

I) Клина съ 2 отдТ-лепия. дамъ съ одая, всички
" шнъ нокривъ кер-миденъ, постройката и отъ к -р
!«■ лвчрь отъ 210 кв. м -гря сгря в и : II.руда Джама
в. 11.1.11* Мо#слщче Г..-Й Нунардл, 11гчз„дз 1:3 и Дз;
Джсо«'ро1п. оцГ.и. 80 лека.
Гр Добричъ, ЮОктомв. 1901 год.
II Г’ждсбеиъ Приставч.: Н Г. С .пунджиевъ
продажба

X Д* 221 1897 гол

0 П И II Л Е Н \\ Е
До 3562

; обвВЯВВНЪ, Чв ОТЪ 1о Октоанр. ДО 1;>-Й Ноември!,
' т. г. часа до 5 сд. обкдъ а инс-Гк иравонаддаваще 5
аа одкдующпй деиь вь канцеларията са
в» гр. Добричъ, Ще иродаванъ слЬд,’Е>щий ддъж1 ННК«.ВЪ иа 1ВВЖИВ1 имотъ ицт.нишь е,, нъ гич.ъ
“В“0ВЪ ИВЛВИДЩ*!. ИЯОТЪ, НЛДодЯЩЬ СС П ГрадЪ
ДобраЧЪ, ВаеВЯ»: 1) едва КЖЩа ОТЪ КЦВЪКЬ В Ирж; гн. СЪСТОЯЩО Си ОТЪ ДУЙ отдЙЛевин В’Ь ДВоръ ОГЬ
1 ОКОЛО 200 К"‘ ** «^рвив: Кааб\ръ Нсяавд Ь, ВаСВЛЬ
Иавловъ, Ибрягь Хазшовъ, АхЯегЬ ПлевНеДН я
и*ть, оцйн. «0 лева.
11а 1даии:шет<> ще иочае огъ оцквката. Желаьмиит I. аогдтъ да се явякагь въ канцеларията вь
нрведтетвенит1'. дай и чдеове за ва.иававве.
Гр. Добричъ, 10 X 1901 гол.
II Схдобевъ Ираетавъ: Н. Г. Саигшхиевъ.
Д. .« Ь31 —*1901 год.
I

I
•
!
I

'
:
I

15 Ноемврвй Т 1 часа д0 а поели................ . праро

ОБЯиЛЕНИЕ
Д1 3570.
Съобрааво пзиълнителнви дпетъ М 334« отъ
25 августъ 83 г. алдядеиь огь 1 добрнч. Мвровнй
Съдия въ полза на Русея Ниеиъ отъ гр Добрвчь,
иротввь Д. Сганевь и васдЬдянцятк на покоццвя
Дпввгрь Нотривъ огь е. Гьокчо-Дюллюкь Юрдавъ
Дняиц.овь в др. огь слщого село за 725 лв.
лихва и др., обяьявявъ, че огь 15 иктоянршД до
15 иоеянр. т. г. часа до 5 оослЪ обЬдъ н поелЬ
иравонадивапае 5 ва стогЬгь на слЬзукмпив дсиь
вь каицелараяш си въ гр. Добрвчг ще продавана
сл Ь 1\е>:ци т г. длъ^никовп нелввхияа вюто ваходяим *'е вь
Гьокче дюлюкъ 1) една къща съ
три огдЬлевия ю нея дюгепъ, да*ъ хдчйдръ всич
ки иод'1. е.шиъ иокрввь покрива аяъ керевиденъ
до хл*илрч сайвагнъ поегройкага вяь гь просп.
дървень ватервалъ и кервичъ въ лв<>ра зичникъ
изкопивъ нъ яеипа съ дворово ирчеграветво 2 дЬк,
сгр. мгъ 3-гЬ сгр. нъть я Лххидъ Лраилнеиъ, оцЬв.
500 лев.1.
1ии.1вазието ще почне огь оцкината, която
иьрвнн Я1шишь над авачь наиа 1С.
Ж-лавчцагк логятъ да се*явяватъ въ каяцо-

I наддамивс 5 ва сго » а сд Ь.м рдгиа день *гь канн-лярнигя
си в ь гр. Дг *'д ичъ ше продавач». е..! 1\в шип ддъжнвкош. I
•|.*4ин кич 1. нчо11 иаходящи св нъ саюцй гра.п> 1V уп. на Лиринга НЪ ИриС|ЪГСТВе11Н11Г)1 ДНП II Ч4С<Л№ 2? ццд*
Джач^а. ъ Л чм* дч. 1’адл.ковъ к.ъща Но 1*п постройкага вмъ дананИс.
оп. 1!|»» г|. дч.рпепъ матерн ьлъ иа дка етажа, (олнпя етожъ
Гр. Добрвчь Ю X 1У01 год.
сч- 2 отдЪлсимя. едното дамч. аа ДоЯигч.кч. е другото сла !
меник!. па горния етажъ I стаи отъ които едната ириепо I
II Сядебеиъ Присгавь Н. Г. «'апуи иквенъ.
ео>1.а за кюспе а другит!. за живкмие иокрпнъ к р-мн
Втора продажба
Д. Но 1906 1ч»н год.
I г-нъ тпоръ отъ около 2»Ч кв. метра Сгр Люгори Са ахковъ.
: отт. 2 странв улици оц1щ. 2пи лева
ОБЯВЛЕНИЕ
Наддапаниего ще почне отъ оцЪнкага. зКедакцдитЪ
Но 3663
; М0П1П, да се явяватъ въ канцеларията въ присатствсинтТ.
| дни и часове яа цаддавяние.
Сьобраяио псиълиитслиий диета. Но 59.16 огь 4 Ное
1’ . ДоЯричч* 10 Октомврий 1МИ год
мври С98 тод ц.гиденъ оть 11 Д»Лрпчгки11 Мир. Садия
И Сльдебемъ Ириставъ: II. Г. Сапунджи -н*.
вь II0.13д на ДоЯршикага акмледклческа ваел нротпкч.Хри
сто Георги-въ огь село Кии-иахле аа 650 лв. >*р. оЯявявамъ
Д. .М 1341 1901 гоь че огь 15 ||о-м..рцЦ г. г часа до 5 СЛ1>ДЪ об»дъ и поел В
иравом.чдланание 5 на глвдувнций дсиь нъ канцеларията
О Г> И И Л Е II II Е
СИ гр. ДоЯричч. ще нродакамъ елЪдутия ДЛЪЖНикокъиедви.4. 3565
жимъ имогч. находят,- Се >сь землището на ееао Кнп-махСъобразно нзпълиителнпя лнеть V. 31511 отъ лс имоно:
I; Миил *1 Пират. Иоду*
10 декара «I I 30 4.
1 XIII 1!ИИ1 г. ц.1'ал'пъ отъ 1 Добрвчски Мвро.Ми ь Ь.тир*.
13.2
30.50 Л.
ПИЙ
С.у
щя
ич.
иодда
на
X
Дячагрь
Гиичеич.
3
ОГЪ
7.7
>
22

Съобразно изнч.3нИчедниЙ л»гть ЛЙ 211 ижад.-еъ
II Добричекпй Миров. > ьдпя на 12 Мнузрий |.«99 г.
>за иа X Лнмигръ Ганч-въ ом. г|> ДоЯричч* нрогат.
>■ Ххмедч. Мемине нъ отъ е. ДряЯяджян за 12" лгиз.
"Яявяиянт* че о1ъ 15 Окгом. до |5 Ног-мяр. г г 4313
гр. Добрцчъ иротввь Иетаяъ
гбдъ «41.11 II II'» з!. нрлвонад (авяние 5 . въ 21 чяса ; схиан гра ъ м Г О л. лпхН'
Iум>1111;и день иъ ъанцс.|арк1в1.1 сн и». *р
«- у
1' VI
щнамъ 1мПдуинцнт1» .иъ.-кникпин мщпжичи нчо- 1 °ТЬ
Л
г* г Час:^
ценно:

взъ с. Пврв-Факь, иротввь

•'-«*«?. »«™ ** «»*«. ■ *

I

Дишлн
алиевъ оть
и и>.
обвияпад Че
1
1>1 5 1|1Ц'лЬ обТиъ
! и после правонц I твянпс 5 наето на ел кдукнци.ч
чеиз. въ ганц- зарпята си. къ гр. Добрвчь ще продинаяь но‘ „огь с.гкчутщпгк дльхчиконн нявн |
■ иаюляши се вч. землището иа гр. Хобп чь 1) Пива
- \.1ЧЯЛЛ.|.Ь“ чгь 40 гкк. 3 ара цклати оцкнка.
; 61 .1. 50 ет. 2
Нива _Муегаф| Факж* нгг. 21
лек. цГлага 31 л. 50 3) Нива „Аляалжкъ“ 31 ,ч.
2. ара нг. ага 4*1 л. НО ^ Г.
Надлананното щ,- почне отъ онкнката. Же- I
лакцпнт к вогхтъ да се пияна гь вч. канцеларията
аз. ярнелтетвеивтк див я ч. еове за наиавапне.
Гр. Добричъ, 10 Окгочн яя 1? 0 гос
1 СьДеоеяъ Нрвстаьъ: Н. Г. Сап/ндтив*'
I

Съобраано испъ.1|ште.||1ПЙ лнеть Но 1358 падтденъ
Д. М Н74 1*98 год.
Добричекпй Мир. С.ъдия иа II Маргъ 1~97 гид. въ
за ДпЯричскага .О изедЬ.1|еекз Каса пропи в НляАко
н Г. ;| 15.1 Е н и к
■втроиъ отч. е -до прмггдиП за ля 165'18 обвия вам ч*
1п Окчомврий ,чо 15 Но.-мирчн т т. чаеа 5 еаЬлъ |
Л» 3568
и поел^ праноиа.1дзвани 5 наети на елТ.дувтшй
Съобразно пзиълинтелнин ллеп., .И 1108 а к к т цел пра ята ен нъ гр. Добричъ щ* иро пнамч. :
"Шии длъжнико нъ чедвнжнмъ имотъ находите се Ла 1еиъ ОТЪ II Добрич. МароВЯН I '* ‘ИЯ на 20 Авр'
Лрмутаия, именно:
дището на
1 1^85 год. въ полза на Георги К. Завфировъ, нов

4

,

8)

-

6

•) .
8) .

9 .
|0‘.

11*.
гз .
13> ,
14 ,
15).
16 .

*

*

п

Ш

„Акъ Пяпръ
13
.Дирм-III. Нолу
7.7
.Шаран • Нолу
6.2
»Н| >ра.1 ь ||оау
6.2
. Мустата Екаилий 4.м
.КаЛа К»пъ
3.6
66
„Гьолджукъ
12
.Кякемечъ
™.1
.И- .к.гькч.
12 2
,СГВ1ДЧуШК|| II*. п
9.5
4.

30
13
22

19
19
14
II
20

36
21 50.
37

26. Ао „
12

6.8
21
м.11
33
19/, .Доя6.9
21
•-0,'. .МеШе дуваръ*
4-3
13
21 . Сяраюнраклткъ
76 5
229.50 а.
Имота е илот.-кирамъ на Добра чек таЗсяледЪлчсска
«аса аа 050 л. ср.
Наддаванаечо ще почне огъ оцЬнкята, която нървий
янпишъ надганачт. на.иаде.
Желан, лнтб миг тъ да св явяватъ въ канцеларията
въ нрие*тстпенн(|1 дни и ча-чв- за иадлаванпе.
Гр. Добричъ 10 <1к|з1мвряй 1901 год.
•I .
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11 Скдебеиъ Нрцггаьъ ; Н. Г. Сапцндямп
Печатница на Христо II. Нойииковъ
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Гр. Добрич*, 24~Оитомзрий 1901 г.

Гойика I.

*
!

ОРГАНЪ НА НАРОДНАТА НАРТШ1(^ . ^,1
о

ДООГКЧОХО ОХ9ДВЯ:
ГОДИШНИЯ АБОНАМЕНТ!,
цветникд е: Б а., полугодишно Д т л.

< К

ИЗЛИЗА ЕДНАЖЪ ВБ СЕДМИЦАТА.
*
I

Неплатени поема не ее нрогмагь,
рхрЛ.шен нс ее ир.мцап..

Едии-ъ брой 13 ст.
и.

*
>

Едми-ь Крой 13 ст.

стражаря, още единъ пать! да му се покаже
мкетото и участъка, гдкто ще отекче
дървата; а елкдъ това съ натоварена кода
трЬбва да отиде на други пункть да нро\ в-крятъ трет • пать отсечения матсриялъ сь
| нозволнтелеаъ бнлетъ. Въобще иринудвиъ
е селянина да ходи и се скита но ц-кли
| дни но разни пунктове. Разкарването ео
' не свърша само до тукъ, селянина като
мине пркзъ горнагк митарства, отправя
! се за въ домъгь си, нли же за градъгь
I снободенъ ужъ отъ но-иататъш"У прЬел-ЬI двапе; ер1;ща го обаче нзь па.тя и'ккой
; полицейския, общински, или акцнзеиъ етраI
а да приема посещения на именния жаръ, спира го, изка му билегя за нров-крI ка.. . , Ето че намерилъ тркшка, или пъкъ
си день—26 того.
името му не е слщо, ис^атъ сии.гктелство
I за самоличността, нръщатъ го въ общин' ската канцелария, или до горекигк учас| тьцн, до като най-сетне, ако не даде нккой
Купувайте само истински Руско- бакшишъ, съетавятъ му актъ, като го липерикански гадоши съ мариа триж- шаватъ отъ билегя му, като и за гаряитура му отнеман, и дървата!-конфискулникъ:
Пазете се отъ гадо. и съ Фадшива ватъ ги . .
Селянина остаиалъ смакнъ веркдъ
:рка.
патя
съ празни кода, чули ее какво да
Едиистсенн представители за Варна
прави
и кому да се оплаче. Общинска
Шуменъ.
|
вдасть
ка-ша
„не е паша работа--Да отиде
-01—3
ВРАТНЯ ГЕРЧЕВИ.
въ града, нри кого? 11 какво ще говори?
Ще му иосочатъ САда. . . . Той навежда
Добричв, 24 Октомври и 1001 шд.
глава, отправя се за селото си съ празна
кола‘безъ бнлетъ и безь нара. а вь другъ
Очевидци сме
отл. вкколко голини и съставенъ върху му акгь. Ако конфис' тмъ, какъ и въ какъвъ размеръ се изда- куванит* му дъриа са биле за продаиь.
т I. постановления и се глобяиатъ а.тми- както и да е, по ако са за огрквъ на
ратпнномъ иоръдк* земледклцнгк за домочадието .му. какво тогава ще нрави
^ шепне „Закона за горитк*; пкма село тоя нсщастннкъ въ оня мразъ, когато дребколиби, гд-Ьто горекигк стражари не сх иягк му дкчица чакап. за огрквъ и ето
I ритли по нкколко акта за нарушепие I отчаяние идва, почва се горението на
| на закона за горигЬ. Слкп. десягька, плета съ който си е оградил, двора или
зойт е обременеш, селянина, ио регь хармана, или другигЪ си покрити земледк.тч.
[ -закона за горитк- налаган пето глоби | стежания, а ако е бслеиъ и ако вече е
I-изборно отъ неумолнмит-к горски етра- изгорилъ евоигк, не щ ■ ли иде у еъекда
■ си да краде отъ плета му! — 1Ц<* отиде,
Старахме ее да узнаем ь кое кара ее- защото такъпъ онепраяданъ, съсинаш. и
! гк но н-к кога да иарушаватъ „закона отчаеш. чои-Ькъ въ такава критическа
'ритЬ“, или въоб!це въ що се състоягъ | минута за запазвало здранието и живота
; 111ини,,тарвзултатъ сме дошло до на дйцата си, е въ положение та извър.ше
ующето печално заключение: за дЯ I всичко даже н п кщо съ рискъ на живота
1 ю селен и на една кола дърпа за огр+.къ ел. . . . Намнратъ ее обаче нри горнитЬ
| за п рода пъ, принуденъ е да губи I гк код- яв:ш факти още жестоко сърдечни хора,
работни днн, да дири лкеничея нли които иродъ.1жавагь да мнелятъ и твърдип.,
и, за да се злобно съ позволителен !, че седенигЪ съсииалп и съсипиагъ горитк,
1 п., за да огр-ке домочадието си, ел кдъ безъ да си- дадътъ ионе е.тинъ малъкъ
•го ще се скита по планини, ратлини и трудецъ да разбератъ източника отъ гдк
сгражарс*кн пунктове да дири гор. произтича злото.
Свобщаваме на всичките, си ирпнтепознати н ввобще на асинки миста
. на вя К///1Тя-/р/нарптагчг околна. ч>
/ щртдя по вкп)юсп, касаю/цч се до втет
/т, пи да се отнасята до г-то Страня
нкчнь, който с напюнирснЬ оиг. редакцииг ни да р,у,кишн)п кантората пя Куртв\паря1 да, заиисва абонати, достоен новини
друм ма - ериаля отя ш и околни, конто се
с.ш та кь.чя Варненския окрмъ.

Дшштръ Г. ПеНчевъ

■

ВАЖНО!

к
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ЛЛонлранпе 1>е:п> предплата пТ.*а
да со у мажа на

'

I

Всвчк» що (V отнпТТГЖТдаТкива,
ее адр*ч‘ярд до редакция га иу, къ гр.
Добричъ, улица „Тотем*.
ТАКСИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ:
аа каад. с/м на 1 сгр. . . > ж) ст
. . 10 ст.
•
*
а
,
За приставени и >р. обавлеииа
на IV етр. ио 3 <гг. на дума.

По край гкзи факти ел. се констатиради ц конегатирватт. при ндпъдяеиие
на закона, не само отъ страна на горекигк
и акцизната агенти, но и огь администрацвята. Обаче код кого и да еж биде печални
н лиже нт.змуги1едии тЬзи факт, пакт» до
сега ний ие знаем ь поне едань злоуногркбнгель съ „ закона за тор в гк4 н съ нла| стьта но отношение нещастния лмлянинъ
да е нркдаденъ нодъ садъ.Но пръдн много
а миналата година вь вркмо косато вьрлуните улАствага суша селянигк иь селото
К . . . се оС/цо свишеие за избавяше огь
неминуемата смърть ни работиигЬ си добитьцн, защ>го екнало КАГк изь селското
имъ пазбнще нищ.» да откАснатъ, иустиали
добитъка си на Орой 400 глави вь своята
1 собствениа общинска «ора, но алчната
горска власт, безь да разбере причинят*
за да се оскубят ь ио д кеио земледклцнтк,
съставктъ актъ на Кмета като на длъжиоетяо лице, за да се глоби съ ириказъ
безъ апелациинно отъ Мннисгра яа землед клието и търговията, защого, ако подобно
дкло влезе въ елднлищата, го иеиркменно
освсиъ че никакво наказание не можеше
да му се даде съ приелия, но ищЬшеда
произведе единъ общь емкхъ ио между
сАдяигк н иубликага, обаче .Мииистра да
защити авторитети (лши иа поднкдомегиеяитк са горски стражари, глоби кмета на
помкяатого село съ 200 лева и сега му
се продавай, работа и гЬ добитъци за сьбираиие глобата за горняга цСлк. 11кма
да ио* кваках.- за редь дкда кзь съд илищата, вь коиг<> е констатирано случаи за
| съставени отъ горската власть актове за
и.жорешпише иа цкди пространства държ.
гори отъ жнтелитк на цкло село, когато
е установено въ съда, че чЬсгото никога
не е било горя, а нивя обрасли съ няколко
тръне ц стуианигЬ имъ ги изкоренили, за да
си очнетягь нивитЪ отъ трънего и за които
м кг та нритежавагь законни документи. Ето
защо, като знаем.-, не се ригогиа нонъ законовроекь, счетохме за нужно да обърним»*
сериозно внимание на надльжиигЬ лица натоварени ех изработването на законопроекта,
а още повече иа наруднитк иркдетавитеди'
иркдъ конто ще биде поднесеш за удобренне
и узаконение ноаня законъ за горитк, да
обьрнатъ и тк сериозното си внимание върху
! аномалията, която съществува н- между гор
ската власть я се онркдкля.ь велчкн нркми
; длъжности на вскки ч»::ювлин.. но горитк,
\ като се отхвърли и ::оифисквциата ни дървения

ДОБРУДЖАНЕЦЪ
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материялъ и<>н<‘ м гориво, а се задоволява о кръшно да функционира въ градъть ни за въ
оть водобенъ родь общински сьвЪ.ъ
фнева само оть I добит); противи нспии-тгпь ождъщо
Г. Г. Абаджиезъ и Тусунъ бей, народногЬ
жкононн 14/111 нте.щ, защото но-вечето д1>ла из. III. нрЪдсгаавтели отиатунаха за оголи пата и
еждилшцата се изгубвитъ и обвнпяемагЬ п.р- ед. участвувал. при «ткриванне на т. г. обиасественао се опешшявал., но сетне нЬхагь киовеио народно събрание. Третия ни прЬде.аникакви вълхоашость да се взея»* обратно шиели г. Д. Досеви още не е заминали, за що го
частна работа.
конфискувания яатерналь, нонехо до като да ен нмаль
Канто съобщихме вь елини о-и прЪдъ
лото се разгледа огь схднлши-то, материала иослЬдии.ь си броене, Ля-ирманската обшийсе продава или изгаря. Нека се дадъть н»»- била вече рас I урина: ний не и.-адмь въ случая
голЬ.ми нрава на населението и се отмахнал» оди да не изразимь злдоноле.ииеп» си, защои»,
до сегаашитЬ башибозуклуин и тогава сме ако ОЬха ооавевн още ма а ио »длдо1.д!.я.ш 1 Ь
увЪренп. по-вече огь положително, не те има да хазяйничатъ азь «а община, самораенрану. м.«.
толкова актов»*, постановления и тьй ма.кре- ни,паОтъ нсм.
нЪколко дена ...»д- иЬд та .... околни
а. мишо
.
тирвание на простата земледЬлческа маса: раз пниндл.юа сигенъ ”гои ьль дъжд .ь. иой.о
*
.
.
за нтгЬгиП» вече зимнини, кои го на
карване ио съдилищата, губене работи» нр1.м»\ спомогна
и плащани»* слЬдъ юва насамнтЬ обвиняеми м».01»> маста СА. рдзеленохя: дан» поне .1 ду йена
годвиа провидението се емн и. иадъ изтощени. Ь
денгуби** и ир. п ир.
ве*ю земледьлни и подари бота»» женя.

МЪСТ II II:
Пакъ за пощенскитЪ съобщения на гр
Добричъ. Нь брои »1-й на иЬстникн си, ний
повдигнахме тоя въпроси, като разчн.ахм », че
ком.штсн > ивт1» власти ще се Зачн гере.ова тъ:
но, както изглежда, з Е. не нскатъ .. да зи-чггь
за подобни огь общественъ интересъ вънр» си.
и, на иукъ, тия дни бЬх.ме С1»»р||рвзпраин » ь
други нрЪнятствин: огъ 1-й юго се въведоха
новия образець нощ» иске марш., когато :!‘..*язкахме отъ пощата но е т».а стотинка мярка за
въстника, намь ни се отговори, че нЬмяло та
кова, понеже изпратени с.ь биле зскъ само ПХНТ
и тТ. с.ъ биле продадени вече. Г*»аи марии ний
не можахме да експедираме вВпника си: нропустата пощата, вЪ»*тникътъ не н:^ врЬмс изнратенъ, губеше нрЬд.тазначенше и авторитетность. Ако това обаче не .... нлсзвгна. то (
благодарение само на услужзнвосгьта на ту
кашната станция, че се раторели, да се издратягь огь другадЬ марки » се съгласи пръгь
ио1Цита ви 1Л часа да нряеме ч изврати вТ.ствика. Тая благородна услуга, ако и да ви въз
хищава, нс не .... удовлетворява. Факта, че- но■цененото уиравлзние малко се интересува отъ
нужди тЬ на обществото, че то даже нс знае
тия нужди и се не интересува да ги н.!учи, си
остава неуборпмъ. Редовнит1» и бързи съобщ* ння е.у. душа .а на търговия .а .. промий.зеипостига, именно това за нашия тук-ь край не
сжщес! вува. На мнозина |укъ и ви Иадчикъ <*
нрТ.сна въ памяти1а слупояша.а се пр1» Ш г»>
дина грозна случка но морето ч* ж »у 1».тлч..ьи
Варна, гдЬта с.анаха жертва нТ.колко IV Ш И Й
съ тЬхь хиляди нанолоона изчезнаха. Нрп'.нна »а
на топа |розно неща-.т* не бь друга .» .-,*.«*»

;
,
|
]

н)к.М.1Н»'"0) н : бярзо Ч у*С,(оА1||> П11Щ''НГКи " Г,','"*<» н >»е.

Нен п сега щ** се ограничим.. •Ч, ппнемнювяно повдигна гни но |»*ию пьпрог к. нГ»:|ЧС* говя
не нн ангажира да чакаме к*-ьа н.ч ийкой голЪм>ць, на бвль гой кон и да е.

Градския ни кметъ Ташо още ерми дчь
годка*5 прибрал, сумата около 40»> лева о.ъ
Продажбата днижимнтЖ имотп на покойния Дл:.парна отъ г. Добричъ, КОИГО .1 ДО Д1НС1. III
внЬсълъ въ МЮФТВЙ -кого наместничество, зад:.
гс нрЪдадлп, настойнику .. се чрТ.храннгь гирш.еза т.*». До кол кого можахме да се научичъ
мюдгията нЬколко ил.тн е искалъ официално отъ
Таша нарит!., но ТОЙ мълчал. . . . Мк»фтнята
се оплакали въ Министерството на НьтрЪ.пнмгЬ
работи, но пакт» тригЬ не броени н сираче 1 а га
хлЪбь икмазъ да ядатъ. П сл1иъ това негови. Ь |
корифеп нродължавзтъ да х *дяп като н1.коп
черкези д. заплашвагъ съграждани гТ. ни да не
ногиисва.ч заяв.и*.ш»:!»1 нротиво му. •Ь|ц-птници, гЬ не знаят и, че вепчко е пече спьртсн» .
Съ удоволствие констатираме «акта. че
заявлението за разтурянето на общин -кия I ьг.Т. гъ
е нече обсипано сь »>*Ю поднеса и то вь течение само на 3—4 дни. До колко го можахме да
разберсмъ, го Ш%ло су трЪ ла се прати тост дину Министру на ИьтрТ.шняг!. Габон, п увЬренп сме, какво молбата на съ граждани гЬ нн.
,Це °зГ трмлввГ1^мнсмГ еж" показа ш г. г.
Сте«ани Пъневъ. Калчо Свияаровъ и Му стажа \ Суюдовъ добри наши съграждани. Въ едннъ
ОГЬ слъдуаннитъ си броеве* ще публикуваме )
цЪдото заявление, за да се увЪрятъ всички, че
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при военно го положение не можаха да вземат-,
по законенъ начини поне единь еел. общ. ей
вЪтъ, га сещали сега. котата всичко честно »■*
гнуси оть гЬхь, да нишагь за нКкаква „иль*.
! лница“ и ,коалиция4.
]
СнЪгъ. На 1У-Й тото аь Пегшгь падна а,
гради! и ни нови снЬгь, при >руженъ съ досц
силна буря,
(

Общи хроника.

На?одно Събрани.. II.. 15 хоро, 4 чг*х
: сд1ць обЬдь, се отвори редовната сесия на \|
.
’
..
оонкиовено
Събрание.
оги Н. Ц.
... Народи»
1
1
'
! Пипа. конге замина за столицата въ СЖОо 4
нрЬзь ниши.а ом. Варна си спеиналенъ трен .
заето еь 11. И,. !’>. Княгиня Клиш-нтмна.
откриване на събранието имаше издадено о .
по-рано особна програма. На откриването прд.
сжгсгвува .. II. И, В Княгиня Клемо тина Вл •
зиицето на Н. Ц. В Княза и '•ъбр-пшото ста ,
! при необикновения, тишина: никакви р&конл
скаиня по се направиха, пито се вика ура! Оц
трона II. Ц» Височество прочете слЬдуюше
Тронно елов.*:
/отвода //арадми //уо»»-л1в.<.т.т, заря ванъ, какю винаги когато се вкждамъ окр^же.п,
о.ъ ирЬдсгавн гелитЪ на въалюбленпя Ми II.
р >дъ, Лзь съ особно удоволствие, ви нривТ.
етпувамь еь „дпбрЪ дошли“ и вн пожелавай*,
ползотворна д-Ья гелностъ.

Знае се, че единствени.» иЬлв на м.»л.,оидЬалнчГ» ни да съборять баня!» 61»: тайното
анонимно дружество за иострояклвис нова баня;
вече оть тогава се мина една и половина пийна,
лр\ жесгного сь сграмолисеанисго ».а сонаджив гЬ
замръзна, маната стои сру Iеня. »■ ь. размини I Ь
на иъчд кадЬ да се измиват ь, на н рТ.кн в:»ма
канто другадЬ поне лЬзн. нрьмо да се дигат.,:
иадкожн.Ш. болЪетм асе с.ъ расН| иетраненв
изь градътъ до неимовЪриисгъ, а това т ипо
е ндодъ на гешаФгзреки замисля ва напит.
младондЪадв. Обичаме обаче да вЪрваме, че и» ван общпн. сд.вЪтъ ще вземе въир»»еа за банята
/"■|.о,»<I //.(у,•><)«« 11у1Ь') нч1«Ц1П'.1П НрНЯТН"
при сжрдце и ведна.а ори ниеманче уиранлМи е да укажа на у* и.тяга, които Правител
нието на Град. * бш,. > иравдение, що позволи
ството Ми улотрТ.б.ша, за да насочи държат.:» се ремонтира банята на кожа сако кубетата нои> управление ьь изля на законност..га
цзип. 'Гашо !•» е»о^»и, щ-неже :я ювез г. ежукамеда ьмне|атирамъ достигнати |4» вече вь товд
н,иц и не можа ни пожарна команда, и», мас.ори
ог..ош< ние резул.азк.
сь чилнчатти лостове да пт сьоорят.». .. а в ь
/'оги-.Ли //а^ » о.« //|Л»,1М<»«и) 1.1*1. ври всичк.»
дри ь инжиш-рчето бь дало мнение, ч* : роли
■ вя. цол* я. 1|це1о на държавата вь финансов*
онастиость . .. да, оиастн»-сть грозя, и остаоти. и
и икономи*» еко о.нои.1 ч.ие продължава да бл»л
„.ь млад»)11ДГ.;ии.Ь в Ь Л.Ьбва да »-е с|1\1.пи.
1»а.|
Iя
сг
!
I
!
1"и',ЛИ0 зжру днегелио в, както везе казахь ври
Замолени сме Д» .авигаме
оп.рявавиею .-та извънредна еессия, изнекваз и
аьцизен и а.енть 11. Г. Аговь, какво е ставало се .рукнитТ» в съвмъстни усилия на всички р- си акта съставень вр*)Т..ви Каварненския жи ( долтоиш. синове на Огечесгвото, за да може
тели. Косгадяпъ Чима в огь акцизния стражарь | това но ложе..:: е да се отстрани п да се тур»
П. Н., яа гъргуванье на дрЪбно в Фабрикация
* траеш, реди ви всичкигЪ клонове на д»ржавси чужди н.ипи и, конто ами били заи1,д»-иь I иото унвавлепие.
ви разносната книга огь състави.ела му и при
Из И.вам., с . *.*: избраницигЬ на Народа
дадени 1-ну А. ову, а иоалЪдння ужь го прт.далъ | ирЬдсгавлят.цо копки политически .-еч»*ш1я в*,
цЛ якцизняя стражаръ С. Семерджиевъ за Да го 1 страната, не ще откажат., да даджтъ споят»
прЪдадо лично па ачдизняя надзиратели Парна? ; но ткрЬиа на Прави.ел»-твото Ми за да се проваЕдинственния .синъ на Ьалчикскнл 1раж- рать ония важни финлнс ши и1.роп]»ияп.я, кои г
дани., ь нменусмь Дечо 1'аннови на 10 й юго
ю е все нрь .приело за нрЬмахнанего сегаш
бал и иромушенъ си можи на три че |.ч ви ». ни . 1. за груднеиня.
Н зд.-к»чъ ормань гдьто биль оти.иелъ е-и с.ъ
/о»'а«».М //1//у.жд.тазм »*. .«, пЬрЯ'*
дейния нриставь и едзнь иолиненски пражаръ на всеобщ ю желание на Ц |родт -- Пьлгари»
д.ч ньла.а.ь секвесгръ па ктлп храна на длъж
да бл,Д'- ни юбри и и рил теле.;», отношения е».
1.1.Ц1Т0 ц*з оставили и»*ас едната ш :1'.ки »,р.к
II I .1 П. ..»
— !|р !НН ».-*ЛСТйОГО Ми в 1,3.331 I
Ь» Н>3 »иобеща. сина на длъжника I ■» промушва
старания, за да но цсрка тия отношения сь
и гой аздьхналь на другия д» ни. П. ички сь.ке- Кс иинтЬ и сьсЬдни Държави и дз ти уякчав»
дива. и млад»*с.ь.а на Гайиоза, а оежждаз и »'»сз- о.ц»: повече сь Нашата Пелият Оснободчголк».
дЪнсвиего на Ш1..ицъ*иския стражаръ, които 11,-цшс а. изрази на тия сношения <*ь 1‘уси *
нрЬзь всичкото врЬме на случката оиль тамь.
аиюа|..ого иосВщсяне, ко.то Ня направя
Пий IIьь‘Ь сьжеляваме че Ььл.аряя е- но//.»;*ер.хг***-к»» Ипспч-чтли //-личия Кин11
на
“ шала ви деч.иотству ющи рл.цЬ и т»н случка .|.|вч*-»тнО/»х М\игаил»чнчь. Вратокчега на Ннук*
отдаваме, ка.о слЬдс.вие на „мн/тт/шумн’ и.( Дпри-Осоо-мм».теля, Имт^мчпри ПисидиТт /*
я
си конто Караяеловь обсипа еь благо Да. .. се- ,:ос.,0 ц,1( Ьщсннс - нрия I н » Пя е та го о.бТ»лЪж *
ля ,1.1. Ь • • • До 1 *Й I сто.
бяло носрЬ|ЦНа10 сь такава единодушна р: Доведенъ подъ стража. Па 1о-й »»*.<> ! .щ»и. о.ъ страна на цЕ.лия Пьиарски Народз
.(а повдатание разн и Ь кленове на уир:
биде доведень о I ь Налчиъь вь традь.ъ ни
Гр 1 н*.ия свенена..ь, обвя*, смь ни огкридвлште вленвето и за вод<»*'.рение на народното бла.|
1> I Ь |..1.|ца»а ма хазаин...ь си разна склиоцЕ.Нни ; състояние, Нравигелегшто М», оснЬиь тз.ржа!яЬци, за ьоето сн ДЬянне бн 1 ь се самоирп <иалъ нин бк»дже т,. и нЬк »н други мЬронриятпи, ш
зри предварителното полицейско съдебно слЪд- ии вие « на разгле к с*нне .. слЬдуипцитТ» зак», ,-вме
Много отпядио, ужь св<т нтпшгЬ еж: ВОНроС»*. а.4ак»,нонроект-|, за чвновнвцитв .. шатовг п
<-.мп л-мли »г .-е**»/»'» мари, но може ьь тръцкитЬ
:-{акононроек.ъ за управление на окржзит
свТ..и книжа друг», да чнш»*
Нахалство яПародии нрава4 и и бро : .,: и околии гЬ:
Законопроекти за народно.о здравно;
но
о I ь 10.. юго, НомЪстил и едно аш,
Накононроектъ за териториалното раздЬл»Харзалййскяя избор ь стан.1.1 ь и а 1*1 м. м, вь
което едпни тукашенъ -крьволокь“ се пени. че ние страната въ съдебно отношение:
Нзпоипнроектъ за държавнитЬ, окржжнит *
спечелила листата на либералната?!., партия, :
Номаше и да се занимаваме съ него, за що го * в общинскитЪ пътища;
Заковонроевтъ за обществевитЬ нрЪдпрг„обирали тт.“ вськидневно нзядъгь но нЬколко
плЪсвици, но з.нцото „крмюлоьъ* гризе цървули- ; ятвя;
ЗаьонсПроек.ъ за отчетностьта ио бюджет
I ь па т. . . п. Понсвз, Д Ценова и А Гунева, ече, гюгюва;
,,, <К1 нужди » да го изобличим., още единь
,
п горптЬ:
„още една заслужена .. .Ьс- I
да ». 1ЯД>
нв»^*." Ний заявихме че новия общ. еъвВгь си
Закоиянроек.ъ за осигуряване земледЪлчсскитЪ култури оть градобигнина, и
избра кметъ досюенъ, но не младондЬала 1
Законоироектъ за рвболоветвото—.
Стояновъ, а Днмшръ Колченъ, Добъръ нашъ
Господа ИириАни Пристави тели, като н*
нриятелъ и съмяшлеииьь.
цри
соиаджид
ька
и
;
се
съмиЬвамь,
че вие ще иоложите всички усиПсщасшица • • . гЬ
■

Стр. 3

ДОБРУДЖЛНЕЦЪ
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за да нроучнто и гласувате тия закпно- [
Софийската полиция е открила едно друК гн и ао тоя иачнпъ да олрчвдаете дояЬ- ■ жество отъ ф литлФикд гори пя банкноти. При
о, което Короната и Народа вь.иагагъ върху ! направени гЬ обдари въ КАЩата иа Фалшяфикато'нрвзовавамь Божието бдягоедовение върху рнгЪ со нзмЬрпл. ома доста почетна суммвца
иВ трудово и начинания и < 1явява.мъ 1-га оть фалшифицирани банкноти, както и разни за
.„з, сесия на Х1-о Об. Народното Събрание
гал иТ.зь инструменти.
П‘о е а )|> мислим I. пий правителството да
ьри га.
| уповЪсгн каква о направата па Фалшиви гь банк(д живЪе Бьатарии!
1Ял думи както и възклицанието иа г-иа 1 ноти ла да ее арТ.диаша всЬкн отъ гЬхь.
Командиря на Гранката ескадра Зотоеь,
а: да живЪе Негово Царско Височеството
• Ьщна.ча съ ура и рАКОПдЬскатшн отъ кой го щт.ль да иде сь щаба си въ Царнградъ,
за да поднесе поздравленията си на Султана се
„че народни представители.
1 льдъ това Негово ВиоокоирЬОспещснство огкаяадъ огь това |-и нАтувание по причина на
кяятъ митроиолигъ г. Нарюний нроианееи карантината, поставена всдЪдстиие 110яилн;|||инназидателна рЬчь къмь пародиите. то на ново на чумата.
1.А« 4 И
авителп, за да ьиь напомни, че съединсБуритЪ на 8 того влели вь нлЬмь едно
иранв силата. При излизането иа Н. Ц. В. малко английско огдПлсние войска, близо до
представители го Цвагелскоокъ.
I и огь г. г. народни|Т>
.аха сь р.ькоилЪскаштн и ура. Негово
Подъ почетното председателство на <’ул, Височество поздрави нЬпои отъ народг.чна и нодъ дЪйствигелиого — иа бившия АленлрЬдставигели, както и нрЪдсЬгатели на (ски валия Райе ь-паша се е съставила пъ Царялис го, г. Ив. Бв. Гепювъ, съ когото раз- гр.ч.гь слял комисия съ тгЬль да се изучи юио-

"**“* •- °гь

"НТ.ЗД"ТР^

тцаватъ огъ Паражъ, че Франция но била вземада нршп мгелнн чЬркн спрямо
1урция оть
сграхь та но предизвика бе.,чр1иио:. ви 1урцин.
Но пзмлчн то на Ф/шяцнн >< I уни гилшть <•*
съяниуиплп .»«» шхчнлнкитп, конто щг т^тбвг«
I га се направят чшг> етрлюх Ш1 Л.МККНМ* силя
"» да С* 10-о,1нн Султано (о п.мълин орати ганияга нп Гн/.,1Н ПСКНН .(тоНорЬ, ЪмШХ'иТ0,1ПО
МокгЛоннн и ,1р,цс«»;| и да даде гаранция за еаввтданиепо на реформи.
Въироеа за цегровь Крнгь, тъй сащо ще
6 а де подложена на разцскванис.

ИЗВЕСТИЕ
;
1

Вг, КНПжарппцага :м А. >)• ГаЧБВЪ
Р(, нами.к1 {а цроддпъ наскоро чялЪздага оть
ветеринарната библиотека М 1 -На1
1
_
р&ЧНй КНИЖКИ ПО ВбТврИНбрната МвДИцина за СКОТОВЪДЦИТЕ" ОТЬ Веторпиарни.тбкарн Д-ръ Владовъ и Д-ръ ТюлевЪ,
^едамицигЪ да се сиибдятъ съ тъзц пикова

...««■•

«и» <«•

«•

шуваха г. г. Каравеловъ и Даневъ. Приишя нрЪдсвдатедь на Македонския комитета г. нека се отнесать до гореказаната книжарни
. , ющитЬ министри бЬха облечени нъ ФрагЬдь направената обичайна молитва, 11. 1/>рисъ (!араф«вь сь кое'0 цосдТдиии нротес- ца ВЪ Гр. Добричъ. <‘а г. г. учптелигЬ И
чамандрагь Ковачева държа иазодатезна
гмрп пргшвъ обвансаасто, че теб биль главаучнлшщштЬ п**ь бнвльотеки струва сало
гаря на четата които е пленила Американската ;
' ет.
.л дену гагитЬ за к:.р>т>. п. иа ирЪсгола и
,ияга. СлТ»дь това тюлоизбранитЬ г. г. на- мисиоверкя Мнсъ С.’топъ. СараФовъ ще се за
11а книжарнтъ се нрави ЗО4,/0 отстъпка
ирЬдетавигели положиха клЪгва и засЪда- върне слЬдъ два мгЬсеца нч. България и щЬлъ
2—511—2
да се чера на расположението на «■жднлвщага. ЬЪ брой.
ее Дигна.
Отъ Цариградъ явяваЧЪ. че много турски
Писмо до о. „Новини1. Има вече еериияни да ^е вЬрла, че ако и много осго- , офчпери огь действителната армия дезергвря гд, _
I и частично, но водя1ъ се нрьговори за ; защого нЪмялВ ерЬч гва лажпвЪятъ и важното,
ПодипсапяД обавявачь яа ццтеросующятЕ
и ряозмо еноразумЪнне между цанкчвясгигЬ че биле убедени, какво. Турция отивала кьмъ
! една неминуема катастрофа; зашито гя иЬмала Се, Че ОГЬ ДЙег I. НоЧНОМ Ь Дц НраДаВаЧ Ь ДЪрII Щ;|Ци.
II» пьрвъ редъ с дадено прЬпм}щевТВО да може да ОТСТОИ на ср1.шу гдяо иахдуваиир вепъ за горепие чатериаль «чь собственпата
I .дпнпитЪ. Ц|. случай на споразумКаие и на една иеиряягелска бяло Франпузск.ч или русси гора на възрасть 20 —25 годишна, находи
я ар гни да нмагь г. Из. Бис г. Гсшовъ з.ч . ка Флота, Артилерията особно бала много лоша,
Iрь-ирЬдсВдатель. Касагелно, споразумЪ
та гс .пм.-ип сериозна опастиость за едио близко ща се вь с. Харчаильш. Нчеларовска <>шина.
Продажбата се извършва яа декарь, съ
I Гсшовь прягЪжапа вече писма отпра- ! военно възставее.
ПрЕди нЬнолко дена па яс. и. станция ц1;пи .*40 дева — за огсечення огь едвнъ де
м> огь ирогресаеги^.
нае се, че комисията но ировЪрка на из- м<-жл’.' Скопие и Солунь една чет* македонци се кара дърнень хагерццдь заедпо сь Грънего.
, !.ше рЪшила съ 11 нрогивъ 7 гласа да срТ.щиала с.ч. турската войска и наирпв1м:1 лиш
Г»ЯЛегвгЬ се продава п. пъ г. Добричъ
доста силна престрелка, «пъ кеято грима маке21* 1 а тю избора на г Тсодоръ Теодоронъ
и
въ
с. Хармаилъкъ.
1Ц'|. ябродь, обаче иа 22 того, слЬлъ шумни довия палнали убити и четири • ранени, оп. чург. Добрич ь, 5 иктояврцй 11101 г.
|, /..I родното събран но съ голЪмо бол ши и- ската войска Ь гизами биле емч рдоноСяо наранени
швърди избора като редовенг и нровьз- |.
ТелеграФиратъ огь 1’яеиа, че другарката 3—35—з
1’ь ночигаяи-: Лука Ангедовъ
та редовно взбрань огь Царибродъ г. на Мвсъ Сгонь била дебиля едно отроче огь
и. Теодоровь. .Да утвържденнею гласуваха мъжемтй иолъ и че както дЪчего тай п майката
«.щт» и Цанко висш, а за анкета — Демо- бттле здрави и гле »анн добрЬ отъ рп бойниптпЪ.
на чело на друтигЬ иаргии. Същия
Отъ Пвтербургъ явяватъ, че ттлткяя князъ
ПпОДИВи.Ч Ь СоОсГИСШШГи СИ К&I. Гсшовь, ИрЪдевдателя иа Народното : МтЛвилъ Николатвячь на 14 того замина» за
.... .. . . ..
д
.
рие, си нодалъ оставката, за да дяде въз- странство.'Г. й шГ.ль да пое^гп Вю-на н [рездетп.. ‘Ц‘‘* яалодшцн гс I» ь I Ц». Дйпричь
Iт1
на Народното Събрание, ири то«ч
Добруджа иска политически права. Тия | VЧЦСТЬК Ь 1111 ШИБШрСБиТи у.ШЦЦ,
да си прояви болшинството при избищи те ее щТ. кгавн прЬдъ Романския ьд.а.чъ
....
...
, иа замЪсгника му.
м„нястръ-цФ«Лгателя г. (Трупа, една де{.Ь КиН,° ШЛ 'М11Ш1 1 *11 Ь АЦ1еЛЬ

Обивкюшю.

ОГиш.ичше.

1.. юзи случай ний огь все сърдие ноз- ттттг.иия отъ 4Г» друшя. «зб яни отч» Д< брудтшЛЧОИ Ь.
—
ь.. и* г. Теодоръ Теодорови кой го за сега -кан гого населспис. за тя нека политически
к ясния.: вь камарата, ьч.зь когото се нрава пя Доб| едтаяци. Таи девугацяя е но п ГаД<Б11 1111Д Г>. 1БО I рО.$ДА*14 Ь.
| оогледич ь иа цъаяя българска иародъ варена да иаиомии за ноглЬдень н.к гь на Го
г. Добрич ь 2 Окюмир. 1301 г.
рна, основайкп ее иа негови гЬ дълбоки
манекен кп.ялъ и на Романското нравя гелство,
Г.
то ФинансоваI Ь вьнроси, че тон ще >Из нровпниннга Доброджа чака вече отч. 2 «ге- 3—51—3
1ля црашино оиЬнсние на вонял заеми двоя еноего нч.люлЪгие и че населението от!<I. отъ лч.жеФиваисиста Каравеловъ, съ давна се смагря за достойно да иригсжьва тия
■п!г на тютюневия монсиодъ
политически ирява, конто до сега са му отяеОБЯВЛЕНИЕ.
Интерниранията продължаватъ. Вь София
малц морялиата възможност. ;а се смагря за
Облизва си на интересукпцитЬ се. че за
В т ля небяваля кражби тьома веЬкнднс- неогдЪлял чясть иа 1’умАнского кралечно
яиирЬдъ ще се отдаде йодь яа.-чь за връхе
в. . Нчвння"
■ ицяята вмЬсго да се старай да залчпя
ог
ь
до 5 годния чирлшш н къшлата яа
■ та вь сАдь крадцигЬ, съ рязрьшение
От ь Янина съ да. I 1 I тото съобщяватъ
■ ■ . ясто-демокря 1 ЯЧ111.Я тТ. уорявяияя вър- чо т.я.чкяшиии в.1.1 пя яреегунязъ 'ичврмт моха- 1101:01:11:1:1 Пегръ Цошсояь каходлщц се ьь
В >:и янгериираяил веЬьиднсвио я почти
медяисви б> йеве мек ту кош - .'пич. в извЪп- Зендшцсто на село Харнапктюсу, Нчнларовскл
■ ю . Никое нравягслство о. день лнцняя тамь ЮеуФь-няшя. И. се обвяндвад 1 вь оощпна, Добричска <>колил, сьстоащи отъ 2
■
с иагеряярвало толкова бьлглрски атвтаамя иртивъ нраваттиетвпте.
1. I, вижда со, че „новата ера* що
иро-РоППсйе Согезрош1ап8,‘ се няучакя, че къщи за жииЬнне, 2 градина овощни и зелен
и върши нови безобразия.
П1Н31. Михяилъ 11«."Ю1лясвич1. шТ.ль та ирисчитне чукова огь ОКОЛО 20 ДеКлрЦ, ДНЧЬ. сца ОВЧИ.
Го гътъ за новитЬ стотинкови монети на 26 ч дго вь Бул.я-!1"Щ» за дя шдми имтн ра- сал Говежди, сал за йон-, хамоарь сь вяТ^ ,ь вече, ярь.нтриятвего за и;««-ич-ши».- тора Фнанцъ Пдся-кг
стимость 500 хектолегря, .» кладеяица, харвъзложено вьрху кАшата, Жозе ДтСпоредъ италиянсиик в. /'обет натякаиа маялъкь и 2600 декара нива оть която 100
ь
ь Брюкселч: за 1«*0 лева огь но дьЪ е пячизиъ та веди ирЪгевирп за сч п- в-ние дядокара изорали иа надась.
д.ржавага що здчл.ин 28 л. 1*0 сг. т. 1 нломя гнчссго п;.Ъ о гачи т глеч во в» усьингг.
Та споразухейце пра уираьлающцл ачо|
I сг. на сто чечала; За 1'яЗ лев.ч огь
Гладъ ВЪ Китай Агенция „/.««Лт“ сдобютинка държавата ще влаги 88 лева щава огь Шднгай. че гладътъ со увелнчава.чъ: тихЬ въ гр. Добричь.
е ечо печала и има още лЪковЪрни споредъ д«ст< вЬрвит-ь т вГдЪяяд въ нропииштагр. ДобрлЧь, 26 Сеятемвр. 1501 г.
У
ь, че Каравеловъ иЬма щЬльдаоира
та Кианп-Су. яма и триста хиляди души, а въ
Съ иочптъ:
кичЪ Фянавстш.
: Нганъ-хей шеедогинъ хиляди души близо до 5—21—5
Ц Господиновъ.
1
В ъдепието на бившитъ младоидеални умпрянпе отч гладъ.
к Оъобщаь&чъ вя огь София, че сдЬдСпоредъ аослЪтнитТ» ичвЬстия Амс|икан■ омясяя била вече разпитала бившнтТ. ската мисноцерка Мнсъ Е Сгонь и другарката
собсгвонягЬ са три дюкяна нодъ
■ Пванчевъ а Тончева., и на 6 того се ц г-жа Цялкя, кочто са илЪненя оть р-збтйняедянъ нокривъ, находящи се иъ
В ( съ въпрос»: какви мЬрки да вземе цитЪ, се н.амнрагъ вч. юбро здравно?:
г. Добрич ь, срьщу : ярквджя 1'ш>ргевага кръчма.
■ кенисто огъ САдебнодо диренне проВъ Бачщя на 17 гого тю случай избира•На сяора.тумсине до меяь.
В зняемитЬ. Иа разпитани гЬ обвиняеми няето на кош. градски сч.вЪгь. явя чл> нова очъ 1—26- -2
Димитръ Хр. СарАмахмудски.
яа парична гаранция, а Радославова бюрото биле сбити и 7 нтбяраголн ранени, огъ
ю
_ мята може да задьржатъ, до ночванае които новьчгдо смъртоносно.
На агенция Веи1ег съ дата 6 того сьоС- ‘ Дтохо на дЬаого.
I

Да сиора.д иГ.пт* до .меми» Ьад-

ШЧ1Д.ШИ Ь

Брой 1

ДОПРУДЖАНЕЦЪ

Стр. 4

опни л к н I! ь:

въ горнитЬ ми обявления. Наддаванието що ноч- [ ЗОл. 20 ст. 5. Нива па „Друма“ 11 декара
л. 50 ст.
оцЬнката.
иНаддаванчото що почне отъ оценката
г. Добри чъ, 15 X1901 г.
лзющитЬ могачъ да сс ииива 1Ъ въ каншмарк
I Сал. Пристави: Нииенъ
въ нрвсжгсгисннгЬ дни и- часово за наддавл

АЙ 3930

На осиованим оирЬдЬлеиието М 598 901 г.
на Нари. Окр. Сж.чь и въ доиълнении ибналеиити ми .VII 3487 публикувано въ Държавен ь Вьетинкъ броеве 21!.' н220 т. е. обявяващ., че про
дажбата на нелпнжимитЬ имоти _ на покойни»
Пойно Паекадсиъ очи е. Деноджи-ьнш. ще грао
до 10 Но мирни т. т. часа до Г> слЬдь ооъдь и
нос-Ь иравонаддаванно 5",0 до
часа въ кавно
дарвата си г. Добрнчъ, ще придавамъ елЬдующитЬ недвижими имоти находящи е.с въ зЬмлнщего на е. Деведжн-кюй, именно: 1) нраздно мЬсто отъ 1814 кв. мепра оцЬнсно 20 лова 2) Балъ
Алча 40 декара. цЬиа 200 лева, ЛПива „Азаиларски нжп.“ 14 декара, оцЬнена 00 лева; 4) Нива „Ммтерезлинъ- о декара, оикявна 48 дева: о,
Нива .Хасжрь-Сжртж 1. декара, о. йена
лева: Ь, Цива Сарж-Баиръ гч> декара оцЬнена
400 лева: <) Пипа „Селска 1арла 4о докара,
оцЬнена 180 лева; *) аниа „Хаджи.Къо.ики енворъ о декара, оцЬнена 20 лева: ;Ь Пива
„рбалж-Нолу- .0 декара, оцЬнена 40 лева; Ю) Нива „Мртели Чаиръ* 38 декара, оцЬнена 1.2 лева; 11) Нива Налемъ Алчакъ“ 22 декара, оцЬнсиа 88 дива: Н) «ва
.жсжрь-1щсга..ь 32
декара, оцЬнена 0.2 лева и 13 Нина „КъсжрьПоетань“ 23 декара, оцЬщ-на 02 лева.
Наддаваннето ще по чне отъ ОЦЬикатт.
т. Добрнчъ, 15 Октоврий 1001 г.
1 Сжд. ириставъ: Пипевь
О Е 11 В Л Е 11 II Е
Но ЗВ31

11а основание изпъди, дистч. .12 11525,06 г.
па Нари. 1 'кч>. Сждъ въ полза па Никола Хр.
Ючорманекн отъ г. Г.алчнкъ, иротнвь Сюлн.мпнъ
X. Мехмедовъ отъ с. Герзаларь, за 1860 лева зл.
и вь допълнение обявлението ми >123.)11 иублипун.чно въ „Държав. ВЪспшкъ броеве 219 и
22<| обявнвамъ, че нродажбата на длъжникови,ть недвижими имоти ще трае до Ю НоемвриЙ
т. г. часа до о е.Ьдч. ооЬдь и носле право.,ад............. ° • до 21 часа вь Канцеларията еи въ г.
Добрнчъ, ще иродавамь: 1, Кжща огъ ч.амакч, н
дърво, иокрига еъ керемиди отъ 6 отлъчения: до
нея дамь отъ каяакъ въ днорово пространство
84 декара, оцЪноиа 150 лева 2; Кладснецъ ло
кжчцата, оцЪччевь 80 лева. 3) Кладенец ь на
бозлука, оцЬвеиь 80 лева; 4) Нова „Харман,.*
4 ди:ара, оцЬнена 10 лева: о) Нина „КозлукгТарла“ 110 декара, оцЛнена 250 лева;
6) Нива „1<»ч:ли> . арла* 95 д.8 ар:ч, оцЬчч. 200 л:
,-Таштж Гарла" 332 деь. онЬнка нчч) л.
7)
„
„
„1"кь Грък“ 110 декара, оц1н. Н(Я>л.;
91 „ „Моралъ Синору* 92 дек. 4 ард. оцьн, 200 л;
10) „ „Кжрчань Н»тчо- 108 дек. оцЬн. 2'№ л;
11) „ „Салмань
„
02 дек. оцЬнена 300 д.:
12) „ „Кар.чагачлжкъ“ 115 дек. оцьн. 300 л.:
13) „Ястжчгь Тарлж* 73 декара оцЬн. 1 Г*< • л :
„Каратиозъ 11олу 78 дек., онЬв- 1"|Ил.;
14)
15) „ „Добричскн цжги" 40 дек. оцЬн. 80 л.:
„Кншелеръ иолу 65 дек. оцьн. ,20 л.;
16)
„Хендекъ Тарлж* 32 дек. оцьн. 80 д;
17)
„Кнчнелерски нжть* 87 дек. оцЬн. 200 л :
18)
„
48 дек. оцьн. 8" л.;
19)
„Гювемли Гч.члджю.гь“ 37 дек. оцЬн.80л.;
20)
„
81 х тЬн. п-0 л.;
21)
„Сжрть
Гарлж*
50
дек. оцЬн. 180 л.;
--)
„Кьой Диби- 40 дек. оцьн. 100 дева.
23
21 „ „Османъ Алча" 91 д. 5 ара, оцЬн. 200 л
Плршж Дарлж • 94 д. оцьн. 2<Ю л.;
. 5.
„Тикеиь Тарлж“ 108 дек. оцЬн. 300 л.:
26.
ТЬзи имоти се намирагъ вь землището ич с.
Герзаларь. Наддававиего ще иечие огь оцЬиката.
г. Д< бричъ, 15 Октомврий 1901 г.
I Сжд. Ириставъ: II н а и н ъ.

гр.. Добрич ь, 18 0.|.т.1мнрчП 1Н001 т.

Д. 11о М51 Нов год.

111011.1 продажба

I Сжд. Ираоговъ: Пипеъ--

ОНЯЦЛКНИК
Иа ЗО Ю

Д. Но. 1410 190.
Съобразно иенълнителнай диск. Ли 7..5 нздаденъ отъ 1 Добрачеки Мировй Сждин на 22
ОБЯВЛЕНИЕ
Лнрилъ 1800 дод., въ полза на Тодоръ ХрнсНо 3047
товъ отъ гр. Добрнчъ, нротивъ Киро МЬдника|„,въ отъ гр. Добрнчъ, за 328 л. обявивачь |
г,пГ„.,,„п
цл
че отъ 24 Октомврий до 24 Ноемврнй т. г. ча|Ъ ‘ ^ 2 ^бричскяЛ Мировий Сжд.»
,-а до о елЬдъ ооЬдъ п ноелЬ нравонаддананне 18 А
Шд,въ полза на Днмитръ V
5
,,а слЬдукмцин ден,, въ канцеларията еи въ довъ ^ ,, добр’ИЧ1>, )0ТИВЪ Атаиасъ Ив.
Допрачъ повторно ще нроданамъ слЬдун.щин
всВ|| 0'т\ * ГедоКЖВ1П. аа М Девг,
длъжииковъ недвижимъ имогь находищъ ее въ ^
огь 24 Окгомвр. до 24 Ноем,,,
землището на гГ. Добрнчъ именно: 1. една кж- ■ г
а еаЬ
обь
*,
вон|
ща въ г. Добрнчъ I участькъ нодъ ЛГ280, раеслЬлушн ия ден. въ км
прЬдЬлсна на двЬотдЬления. покрита съ кере- ,
гр. Добрнчъ що продавамъ
„„д„. еъ дължина 8 м. оО см. широчина Зм оО см
» ,и ^ ДДЪЖН11Ь.0В|, ‘Н0ДВ11Ж1|М„ »Моп, н
„ височина I м. оО ем. до не» дам:, съ дължи- , землището нч с Геленлжнкъ »,
„„ 5 метра н широчина 4 м. височина 1 , м., I д 1.
т „ „ 2
4 3„а 0„
покрита съ керемиди отъ едно отдЬлсн.с и двЬ- | ь.'двй. 8.‘Ни» „МопьдкитЬ* 21 декар* ь
гЬ мания ностроенн отъ простъ ма.сриалъ еъ , оц.(|еца ш дева „ 3. „ива „Каралешкн ,»
дворъ отъ около 1000 кв. м. до сжсЬдц: Нед»> I к
Тодоровъ, Жеко Аврямовъ, Пепръ Желевь, нжть !
Наллаванното ше почне отъ оиЬнката
Катнкж Маркова и Марии Стойкова: им .та но е
*'
1
лаюнцггЬ могатг да се нвяватъ въ канцела|<1
• Заложснъ никому.
1 въ нриежтетвеннгЬ дни и часове за нзддаь:<
Падтзнанието ше п чне отъ оцЬнката, '
конто даде 1 куиувачъ. ЖелающитЬ могжтъ да |
гр. Добрнчъ, 18 Окговр. 1901 год.
I се явягъ въ канцеларията въ ирнежтспнатЬ
1 Сжд. Ириставъ: Ини <•
дни и часове за наддавание.
гр. Добри чъ, 18 X 10О1 год.
Д. Л'о. 1051 190>
1 Сжд. Нрисгавь: 11 и не от.
0 В 1 В Л Е и II Е
Д. Л1 414 1900 год.
X
Но. 3943
ОЬ И ВЛЕ и ИЕ
|
'

!

Д. Лй 0'.Ю 1ь00 ГОХ

..........
О Б Я В Л Е Н И Е
Л13У30

|

М 3945
#
Сьобржаио изпълнителни.! лиетч. .V 1478
„зда
'огк ,.й Добрнщ-кий Мч.роччий Сждичч
4 Ноемврий 1900 год., въ полза на Кол»
г
Ичяновъ отъ гр. Добрнчъ, за 210 лева и др.
обявнвамъ, че очь 24 Октомврий до 24 Ноемпрччй т. г. часа до ччетъ елЬдъ обЪдь и ноелЬ
пр <во ча.иаваиие 5 на сто иа слЬдрпцция лечи.
вь канцеларията еи въ г]>. Добри<1Ь ще нродаиамъ елЬдующин длъжниковъ недвижимъ имотъ
нах-мяшъ ее въ землището а.ч гр. Добрнчъ,
именно: 1. Кжща Но 748 въ 1 уч. на града,
н строена иа два етажа отъ проси, дьрненъ
матерналь и кнрччичъ, сь керемиди покрита,
сь лице 8 10 метра, дълбочина 4-..0 мегра и вчс-ечина 3-10 мочра, разирЬлЬлечча на дилння етажч.
двЬ етан и якгре, на горнин двЬ стаи салон ю
за жнвЬнис; задъ кжщята но дължинач а и има
.»т ч. керничъ, сь керемиди, 3 7 метра дълбочина
в 2-1и мочра височина, за лонигькъ дамь, еъ
дворъ 1Нсиу кв. м., при страни: нжттпца отъ
грнтЬ етраии н Извя Славовъ, оцЬнена за 200 л.
И тота никому ие е заложент.
На.иаванието ще ио-ше огъ оцЬнката НгелчнощитЬ мотагь да ее евнтъ вь канцеларията
вь приел, гс ч вени гЬ дни и часове зл иаддаванис.

Съобразно нсиълнителний лнеть Л1
изладенъ отъ I Добричскн Мирови Сждпч
12 X 1ц96 г. въ полза на Дииитъръ Анч
огъ гр. Добрнчъ, нротивъ Димитръ Кара К<*
огъ е. Гсленджикъ, за 200 л. обявнвамъ, ч<24 Окт. до 24 Ноемврпй т. г. часа до 5 е
0(3|-,дЪ ,, послЬ щ-апонадлавание 5 /0 на слс
11(|[Я д,,,^ въ канцеларията си нъ гр. Доб,
,цс продавамъ слЬдгннцптЬ ллъжникови нс
жими имоти на.чоднщи се въ землището
Гсленджикъ именно.- 1. Нива Герзалярски
16 декара 7 ара, оцЬн. 10 л. 2. Нива .,Кн<
5 дек. 5 ара оцЬн. 5 л. 3. Нива „Качеиъ
7 дек. оцън. 5 л 4. Нива „ Добричскн
10 декара 7 ара оцЬнена 8 лъия; 5. Нива .
:к,.мскж** 6 дек. оцЬн. 6 л. 6. Нпва „До кл
чето“ 1 лек. 8 ара оцьн. 3 л.: 7) Нива „Казань
лу“ 14 дек. 5 ара оцьн. 8 л. Наддавяниет"
почне огь оцЬнката. НСелающигЬ моглпъ т
явягь въ кавцелария та вь нрисжс гвоии гЪ К
часове за наддавание.
Гр. Добрячъ, 18-Х 1901 г.

!
I
I
|
,

1 Сжд. Ириставъ: 11 и н е в ъ
Д Ио. 1377—1

ОГ,ЯВЛЕНИЕ

гр. Добрнчъ. 18 0.;гомврич1 1901 т.
1 Сжд. Приставь: Пипевъ
Д. Но.

8001900 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
Ио 3946.
Съобразно изпълнителний лист,. Но 4031
*
„
...
.. ,,
изладенъ от ь 2 Д||01<ичский Мпровий Сл.дин на 12
Октомври! 1896 г, въ полза на Дими,ръ Аитс1
,
и
1 II
л«въ ОЧЪ т,-. Добрнчъ, нротивъ Иаекаль Цоневъ
огь Г,обявнвамъ, че
отъ 2 Октомврий до 21 Ноемврнй т. г. часа
Д° ° СЛ^ДЬ °^ДЪ “ и0СЛ* правопаллавание о
на ст0 на олЬлующия день въ канцеларията си

М 3944
I

! Сьочбразио изчълинтелний лиегь Хи 3495 •
, денъ отъ 1 Добричскн Миропий Сждия
. Август. 1900 год. въ полза на Сганю К
чневъ отъ ч радъ Добрнчъ нротивъ Ар
Векировч. оп. гр. Д бричь за 530 лева обич *
че огь 24 Октомврий до 24 Ноемврнй т. г
ся 5 “*Д1* °^ДЪ “ ',осл^
п
на елЬдуъмцнн день вь кан ела рия, а си <о
, , ,
...
. ... ____ .
..
>б»,и'‘ъ ,,а’ »******"' сльлук.„щтЬ дл ^
ви недвижими нмотн находящи се въ Зс<
на г Доб
име1|„„: 1. Кжща Ай :
,
^ и\
окодо 465
съ
•
„|Ьен^ „ б ^ отъ
,
,
за до0игь,ъ ои4невж Г50 д.; 3. Лозе
,
,
>5 л - 3

Въ допълнение обивлепвята ма Л1, ЛЯ 1475 въ гр. Д-тбрить ще продавамъ слЬгукмцатЬ ;
и 262*5, публикувани въ ..Държ. Ньстникъ“ броесе 74 и 75 и мЬсгния вьетинкъ „Ипвъ Лист,.бр.,й 13 отъ т. г. обявя вам ь, че от ь 24 '„томврий до 24 Ноемврнй г. г, ч. _до о „одиръ обьдъ н ноелЬ правона.иавалив о до 24 часа
въ канцеларията, сь. г. Добрнчъ, що продавамъ
чк-движимнт ь нчоти на ЖелЬзъ А Лоловъ отъ
гр. Добрнчъ, които имоти подробно с« означени

.

ДмитиМпТ-гг-^^Л' У* иигг 1

длъжипкови недвижими имоги находящи се въ »
,„„|,,4,„» л||1ш ц ,
земличцего на е. Гелевджикъ нисшо: ». Кжща
Но Г<0, построена огь „ръгн, съ двЬ стаи, но- | “Г2оГ,иГоГ оц^: Ж^шп^ я
крита еъ керемиди съ дворъ огь 4600 кв. м
се ниятъ вь ванцеД1рвятв въ ирисжтс«
оцЬнена за 300 л. 2. Нива „Караднйски нжть* 4 ^
ц и
#а нвддаванив
декара 2 ара. оцЬнена 8 л. 20 сг. 3. Нива „Езичлли|1ЧЪ »ч-Х 1901 год.
бейското* 8 д кара 2 ара, оцЬнена 40 л. 20 ст.
д ^
'
| 4. Нива „КлюиковитЬ“ 6 докара 2 ара, оцЬмеиа
«
ЧМ1*Ю* “М®*1

I
Огр. Б

ДОБРУДЖАНЕЦЪ

Нро! 14
Д. М 198-1899 гоа
ОБЯВЛЕНИЕ
Лй 3941
Съобразно исоъдн1Пвдний листь
581
язляденъ отъ 2 Добрвчекм Мировия Сади» па
1»6 1 1898 въ полза на Дпчо Нейчевъ отъ е. СемпзазА, иротявъ Пванъ 1’ълевъ огь сащого с.
за 151 д. обавявамъ, чо огь 24 Окг. до 24 Чоемврий т. г. часа до 5 ел*дъ об*дъ и поел* нравонаддввапие 5 ■, на сл*думщян день въ канче
ларнята си въ гр. Добричъ ще иродавамъ сд*дующят* длъжникови недвикнм! имоти находяШИ ее пъ землището на с. СомизадА именно: I.
Пива „Паламуглукн-* 12 дек. онЬнева 60 л.;
Пива „ До плета“ 12 док. оцЬнеиа 60 лева: я 3.
Пива „ Кашла Тарла“ 12 декара оц*н. 60 л.
Наддаваннего що почне огъ он 1>икага. ЖеляющнгЬ могатъ да се нвнтъ пъ канцеларията въ
нрисАтствениг* дни и часове зя нахдавааве
Гр. Добрвчь, 18 X 1 90 1 год.
1 С.члоб. Нрисчапъ: II и II е в ъ
Д. Л11471 19)0 гол.
О Б Н II .1 Е Н И Е
Аж 3942
Съобразно нсиълпятелний лпеп М 41 0
нздаденъ огъ II Дтбритск* Миропиб Сашн на
12 Августь 99 г. въ полза ня Стойчо Мирчепъ
•нъ гр. Добрвчь нротнвъ Добри Нетровъ ХлТ,бовъ огъ с. Богд. Чамурднй за 73 л. и 50 ст.
обнвяяамъ, чо отъ 24 Ом-, до 24 Ное.мврнй г. г
часа до 5 ел+дъ обЬдь и послъ нравоняддяианапие 5' на <‘лТ>дук1щил депь въ кввиедяринта
си въ гр. Добричъ що иродавамъ слЪдунмини
длъжниковь нрдвцжпмъ вяотъ ваходящъ <-е нь
землището ня с. Б. Чамурднй именно: I. Нова
.Табурла С*рГА“ отъ 35 декара страни Хаджи
Квийски Синорь, II. Добрепъ огъ 2 страни и
Ппнчо Стошювъ оцЪп. за 85 л. Н щаваи сго
ще почне огь оцЬн.сагя. ЖсляющигЬ мтагъ
да се яня гъ вь кашумарна гд нъ нрисАгсгнсни
тг, дни м часове за нлххзванис.
Гр. Добричъ, 18-Х 901 г.
1 Сад. ирясгавъ. Пипе и ъ
Д. Но 47 191И) г.
0Б1Ш.1Е1ШЕ
Но 3948
_ л
,, „
Съобразно иенълвигелния лясгъ Но 71 из
..•...„ъ отъ И Добрпчекн МмръвиЙ Сади в иа
1У0°
,{ъ '"•л3* на 1Г0ЛУЪ хРИггонь огь
. Добричъ нротинъ 1 еджобъ Ахмедовъ огъ с.
Молучкьяй за 570 л. обянявамъ, чо отъ 4 Оьт.
ю 24 Поемврий т г. часа до ;) сл^дъ обЬдь и
поел* право наддай* ние 5 на глЪлуноция день
нъ кипнеларията си нь гр. Добричъ ще иродавамъ сл*дук>щитЬ дл1»||и| |нш недвижими имо
ти изходящи се иь землището иа г. Мимучъ
п ой именв:: 1) Нова „Топракъ Башп“, 2“ д< к.
8 ара ои*а за 8 л. и 80 си: 2 Нива „Канара
К)етк>“, 8 дек. и 4 ара оцЬи. зч ^ л. н
0 сг.;
3) Нина „Валът, А ода“ 13 дек. о *н за 13 л.
•1 Пича „Касъмь Къъйскн Синорь“ 60 дек. па
ра еиТ.н. за 60 л. в м) ст.: 5) Пича „Балчикскл
ил.ть“ 37 дек. 9 ара оцТ>нспа аа И7 л и !'0 ст.
• у Нива „Юклю Тарла“ 140 док. 6 ара <>цТ.ика
140 л. 60 ст. 7) Нива „Чал.ъ Тарла' 6-^ дек. 3
ара оцЬн. 68 л. 30 сг. 8) Нива , Чанръ Т;.рла“
дек. 2 ара оиЬг. 36 л. 20 ст. 9) Нина Узунъ
Мера 136 дек. оцЬи. 136 л. 10 Нива Чанръ Тнрлд.“ 6 дек. 3 Я]>а онЬн. 1(5 л. 30 ст. 11) К.ъща
вЬхга съ лвце 13-9 м. 8 70 м. ширина м
т .1
и. височина гь 4 стан за жнвЪенис и взора
ьл.ща съ двора п 3 став, съ лице 11*.Ч)»ч 5*35
и ширина и 2'7о у. пвеочииа съ дворъ и хн;нь очъ 8 лес. оцьисяа да 50 .’. Имота 11.11.1«V не е заложен I. Н.чдд; нашито ще почне ОГЪ
..ънкада. Жедяюишт* м.т.ьтъ да се явятъ ПЬ
. ннедарията въ 11|и1сАIсгвени т* дни и ч- созс
а иаддишннн'.
Гр. Д',бричъ, 18-Х 19п1 г.
1 Сад. Нрпсгявъ: II н м с пъ
Д. Чо 303 191.И) г.
ОПИ 11.1 ЕПИК
4
Ио 3949
Съобразно ИС1П.ЛГИГСЛний лиегъ По 2-,2-<
; издень огь I До&ричсвп Ми рог и Садия нд 4
!иний 1899 год. въ полза ие Димигър Ц. Ноа»ь отъ г. Добрич ь ирцтг|въ Юм>-р >. Мусьчиъ четине г. Добричъ за1,205 л. ебавявзмт,
• >тъ .'4 Овгомврий до 24Ч1оемврпй Т. Г. Чадо 5 слЬдъ обЬдь и поел ^ право наддава ни е
иа слМукчцил д и-жнцковД но тежим ь НМ1ИТ.
■ходящъ со иь землището па) г. Добричъ именКашз едноетажна построена на 19*50 м.
■лжина, 4 м. ширина и 1*80 мУпра иисочина въ
I учасгъиъ на г., състоищч се ^ гь 3 о гд 1.лснин
-*■* .ьииЬснис, до нея нрл*нсн*» едннь дам ь и
‘ тма асма, всичко цодъ едимъ Пркривъ, нанрагн на огъ ки|>иичь п иръти, покрита съ кореми,41 съ дворове пространство огь'*96 кв. м.
■>

\

; граници Янка Диммгроьъ. Георг* Атана'-овъ,
Боби Папалия, Татар# Юееипъ, нать щ К ртьНуиарлА Садя, ои*пена 300 д. Над*знанието ще
нечие отъ оч*н«ата. Желающнт* могатъ да со
евягь въ канцоларияга вь ирисАгсгпеинт* дни
и часово за наддаваннс.
Гр. Добричъ,* 1901 г.
1 СадсОснъ Нрясгавъ: Нииень
Д. Но 1606 19>Юг.

овя влени“:

I си от» гр Риии, протпшъ Ибряиъ X. Ллмедояъ ■ др
«• иаидаклмй, аа н*0 «~ «. «ким и др. Обяаи-

1 па), че на & Ноемярий т. г., часа въ 0 нркдя обкдъпрЪдъ
канцеларията ен, вь гр. Добричъ. ще нродагаиъ едкду*|11ШГ* длъжникови движими имоти, а ннейно : на Ибримъ
X. Ахнедовъ.
1) Два кока черна по на Я год. съ жедЪзма каруца
I кошуяи п каитармц, оцкядни на
300 4И.
;
*; Два И и >од а ио на 0 год. оцкиоио
300 ,
300 .
3) Д«»
4) Едва бшиолши
. .
»
«> .
|
6> Чегаре биволици , .
.
азо .
Наддавай цсть ще почне огъ оиКиката. Желающитк
мог-ъгъ да се явнаагъ вь каицелариата въ оиркдЪлсмяй
деи>. и чаеъ на ноддамамис.
|
Гр. Добричъ, 17 X 1901 год,

Но 3950
Съобразно непълнигелния лиси. Но 4950
шпли-нь огь 2 Добринови Мнрони Са щя на {
18-Х 901 г. въ полза на Вратня Бойчеви огъ |:
|
' с. Бададжа нротнвъ Реджеб ь Шабановь огъ
сащото село за 211 л. обявявамь че отъ 24 октомврпй до 24 Ноемнрпй т. г. часа до 5 сл*дъ 1
обЬдъ н поел* иравонаддаванис
НЯ глЬдую: шии дсн1. вь канцеларията си въ гр. Добричъ
I

1 Глдебенъ Пристав ь II. Г. ГапуиджиенъД. Ио 586 1901 год
0ГПШДКШ1Е -

По 3728
«'ъобрално иеньлиптелнпй диети » 8824. индаденъ
огъ Г.алчикский Мировий Гащи на 17 ЮняЙ |9о| год нъ
пална на Екатерина II. И>чьорнаш-ка огъ гр. Налчькъ нро
що иродавамъ ел*дующит* длъжникови недпи- ! гинъ ибрянъ X. Ахмедовъ, Немаилъ X. Ахмедовъ отъ село
жпмн нмогп пахоаищя се въ земдошото ня с. ' Намдавлвй аа Нню лева лева ал. лихви и др. Обявя
ваме. че иа & шн-нирий г. год часа 9 прт.ди обкдъ цркдъ
Баладата амеппо: I) Нивя КъоръVбую 27 дек. канцеларияга
ги пъ гр. Добричъ. |цс продавачи глкдуя,оцЬн. 50 л.:
Нива „Баляджа“ 20 дек. 3 ара | щит* длъжникоин Д|шжпнп пчоти на Иоч Ч. АIмедовV.
I
I) 180 оинс, тении, ияь уши
.ъмба* и ра-щепенъ
ои*н. 41 л.

11 Въ землището на 0. Ермени НЬОЙ 1

Ни- 1 оцкиевв НО е лева 1«80 лева.
Наддаваннего ии* почне отъ оцйнката. Желающитк
ногатъ да гс яиянагъ нъ канцеларпмгл »ъ о.|рКлЪлсннй
„Кмимпкъ“ 1н тек. 7 ара, оцЬн. 40 л. Наддава- де «и. и чаеъ иа на ддаиянпе.
иието що ночие отъ 0Ц*икага. Жел. .цчгЬ мо
Гр. Добричъ, 17 пктоннрпЙ 1901 год.
гат ь да сб явятт, ьъ канцеларията въ нрпсАТII Сл-м-бенъ Нриетавъ: II. Г. Саиунджневъ
| стопи* дни и часове за наддаваннс.
ДЬло По. «93 1901 г.
Гр. Добричъ, 18-Х 901 д.
1
ПГ.ЛНЛК1ШЕ
1 Сл.деб. Ирнг гавъ: 11 н и е в ъ
,4..ул.',.7.
|

; ва „Нробвца“ 2 дек. 8 а. он*н. 6 л. 2. Пипа

Съобраино и(-иълннгслнп11 лпгть Но. 3233 щдщенъ

|
'

Д. Но 101-90
ОБИПЛЕНПК
Но 395'

г.

I отъ II Добрич. Миров. Гадая ни 36 мчй 1901, въ полва на

Кок» Драганонт. огъ > -ло Уаларъ, прегпнъ Хаеапъ Девлетъ
| Муркоиъ 01 ь е. МуеуЛей, .ю 2-7 лева. ■•биняничъ, че огъ 24
; Окгомкрнй ч> 24 Погннр. т. г. часа до 5 ед. обг. (ъ и иоелЪ
Сънбреяно 1»311ЪЛНИГвЛЦ.*Я лвс:ч. По Г»'.‘7м иранона.гдавлп«1е .•> иа гтогкхъ иа елОдуводня денъ пък.ш
ИЗ юдеиъ отъ 2 Мировий С.ъдчи на 2/ ХИ 9 1
неларнят» сн иъ гр. Добричъ ще и|м>даяанъе.|Ъдумщат*
Чимо-гп-1 \И1-.Ч|.И1 пп п.
1..Г11.11.11
длъжнпкоам н (кижичи пчоти. наюлящн ее нъ в. Муеу-

въ полза иа Дн.мвтръ Лнгглеаъ огь гр. Д Юрнчъ
||ро * ИВТ. Дима 1 осподнновь ОГЬ е. 1 слей ГЖИ«Ь
за 456 л и 90 ст. обнпипачь, чп огь 21 Онгом
до 24 Ноемнрпй т. Г. часа до 5 г*Мъ тИць н
- ЛП правоиаддввани 5
и. .............. .
день
нь кашеляриязя си въ гр. Добричъ що нродапамъ сл11Дукнцая дльжниковь нед|пжнмъ ИМ“ГЬ
нах 1Д.1ЩИ СО ПЬ землището 1И С. Гедснджнкъ
ИЧМ1Н : 1 Пива „мопиитй • 8 дек. 7 ара оцИи.
4Ч.Г)„ лева , „,1ва ,Д„ЬгЬ могили“ 12 дог. 7
тЛ„. аа «3.;.0 а, з. Нива „Перцето* 8 щ| к>к у
оцъо. за 43 лена. 4. Нина „Чаирскн
„^ 4 1
ч
оцЬ„. ,а 24л.:Г. Нина КъпеТИК.1ИДС м
у двк. 7 ара. онЬн. за 48 50
рГА" отъ 8 декара
л» на; 0 1 Нива „Куванлгчъ
3 ара оц*в. за 72 л.: 7. 1 ш , Кув нлькъ Съ|>та * 0 1Ъ 8 дек 4 ара оцЪн за 42 л.: 8. Пива
! ,.Ч.И1| ски иАть“ 4 лек. ? ара >11*11 а! лев»: 9.
Н-1вп ,,Чаирскн нать“ 6 декара 6 ара с ити. 53л.
I 0. Нов „Карашйскн пан.“ огъ 13 лек > цЬн.
ла ' 5 д. Пм-гга никому не е заложен ь. Н ида[ в.оиьего те почне отъ оцЬи -.ча Ж< лан1ЩИгЬ
•шгл.ть да се ивягь въ канц-ларняга ьъ орис.ъ|егвенпг* дни н часове за нлддяваиис.
Гр. Добрич ь, 18-Х .91)1 г.
1 Гл. кс. Нриетавъ II н н е в ъ
иЬ/пиЕник

ям ........... , „„„ .ш,р11Ч,каа
ш кдаря а ара,
; оцКоена |0 лепи; 21 чшта .Юклю Тарла* Зй гекара, ои I.
нена 15 дева: В) но «а ,Марку Йоду- 14 декара 4 ара, оцк“е“» • ле"а; <■ чина .Маркпмъ пай.“ 10 декара 7 ара.
."Г^м^Гкт^;
оцйнеич юле- а.
Наддааанисто им иичне огъ оцЬнклтв. .Келакнцогв
да ее ямИ.1ГЪ п. камиелариаТА въ нрисагсти-Н1Ш-и д.|«
« -»10*- ** ,,*-и,“НПР
Гр Добричъ 18—X—1901 год.
I ОАДебенъ Приргаиъ- II п и •> яъ.
Д Но. 587 о01 г.

1
■

I
■

:

Д. Но. «90 901 год.

Ио .4952
Съобралпо ивиъднигеднии лиегъ И >. 22.71 иилд-нъ
оп. 2 Добрячгкий Мнрони Га пи на —*• Май Г.101 год иь
иод га на Кои. Дрлганпиь огь г. Уаларъ, пр.тлнъ Нсялилъ
\. Кадир->оъ »гъ г. М>. у«*Я. 1л 71.4 лева о банан щх чс
оп. 21 Мчточкрян го 24 ПосМнрия т' г. часа го 5 с,1 Г.Iь
ооД.дь и поел* аргнзнадтлняиил 5
Иа II, Ь‘|Ц|] 11 Д -НЬ
нъ капнел.|ьнага си нь г|ь Добричъ щс нр 1НЯЧ1. слЪду»
тисЬ 1.П.КЧИКОНИ пчоти лаходгнгн ее нь леядиш-го на е
М,«-уб.-й цченно I Кашг еъ 3 «ггкл. ши ла хияГ-ии еь
килеръ асо г |1|(> дхгжина II ч. 5 е. ч. широчина 5-2- ц
н височина 2.4ч метра, по г|к>ема оп. качъкъ илмчлана еь
к 1.1 и н покрита еъ кер-мн ги, онЪняна 5 • 2 К»:пч сь 2
- I к 1 е н п а и ду,ма, и остро -I г огь к «я ькь н ш * мна еъ кчлъ
-цън ча .4о л 4, Диги [обо|п*1 ьоетроенъ огь камъкь и щ
мл.ьнь еък.пх ири дължина II ъ широ шна «.ао м. п
внеонма 3 метра нъ обща. двора, отъ .4465 ки. ц., оцкн-иъ
4ч Д: 4 Солящ' [ Чаряаиъ, градина огъ 2187 кн ч.оцкнеии
4>> лена « Пила .Урглука* 56 д-К-гра. оикнена 2а д 6 Нпнг
.Добрич.-кн нл».ь* 11 декара 2 ара. оикнена Г> л, ; Нина
! „.(обричекий нать* 27 д кара 9 ара, онТ.ненд 1>| д н. Пищ
.Марко,гъ нл.ть* 9 декара -4 ара, оикчена 8 д. .* Пич
..Маркояъ иа.гь* 4п , -карл оцкясна 4-1 л. 10 Нина Мар
кови н.ъть*
декара 6 ара, оикнена 18 л II Нина .Елмиликъ* 19 декара ,он1.п на 1»л. 12 Нина .Карааче.-кий
1!.Ъ’Ь* Ю декара 7 ара, оикнена 5 л. 1.4 Нноа .КараачеекиР н.ъть“ 31 декара « ар-, оцВнсн) 15 л. 14 Нива .Чери нага иръегь* 44 декара 8 ара, оикнена 2 1 д. 14 Мниа
„Юртлукъ 8 дак а. нкисна 5. лена
Иа.иавчипего ще почне огь онкоката, която мъркай
явпвшъ иадданачъ на; аде.
Жела*.щит* я 1Ъ да «е явл. д.ъ иь канцеларията
въ ири. петненнтк див и чаеоа ла надганание.
Гр. Добричъ I» ОвтоияриЙ 1Уч| год
I Сждобенъ Нриетавъ И II НЕЬЪ
Д. По. 585 — 1901 гад

ОБЯВЛЕНИЕ

По Д737.
Съобрално неимннтелниа дисть Ч 2-1-, илдадевъ
огь Балчикекия Миров. Садия, на 18 Юнмй 1901 год. въ
ГЪ . шила иа Екдт. риял Ц. Ючориаиска, вастоаоица и» дкцата 1

ОКИПЛЕНИЕ
Ло 3725
Гъобришо исамоитгл. лиги Но. 2825 11.1 гадни, огъ
Ь.иоиш н0 Мпропий I л.щ< на |ч \'| 1901 1ч»д. пъ пол.п
на Екатерина II. Ючьориаш-м иастойница на дТ.цагр гн
огь гр. Налчикъ иаотинъ Норячъ X. Ланелояъ и др. отъ е.
II 1.Н П.КЛН11 ла Юо<1 агил ал. лихнн и др. ОЛннананъ ч* на
5 Ноняярий т. г. часа пъ у орЪди обкдь нрЪдъ кано -дарии
г» си оъ •
'.обриоъ щ- иродаяамъ гтдую1аиг1) длъжиякопи ..нъ
- ияогя на Цбряяь X. А хм.-доях;
I) Шесгь кобили, черяяни но иа 7—м год онТягни
по 4п лгн.ч — Ло л.
2 III >11. кобили « ипи но 7- н год. онкнеми но 40
лена — 2 40 л.
.4/ Шксть кобили чс| Ш но иа 5, 6, и 7 год. оцПисм.
ио 40 дима — 24>> Л
4 Дсмггъ кобили алссгв ио на 5, в. 7 и 8 год ио 40
Лена — 4»о л.
11д.ц.гидииро> п| I
Iи * огь оцк'1К1ГЪ '-К ' |аь1'ЧН1 ь
могагн да &. япанать нь кхяиелгриага нь гра '.ьтга-ингк
дни н часов • аа над стан и е.
Гр. Добричъ 17 Окюянрий 1901 год.

11 Скдебепъ Нриетавъ: Н. Г. Сап/мЗтивв*
Д. Но очи 19 >1 год
м 1.71 П .1 Е II II Е
По 3729
< Добрани, и-1ЪЛннтрг>||10 диг.ь N12828. издаде и ь
огь|мичнк. Мипои. Г.Х1ИЯ па |.» нш-лй |9о| г. иь иолааия
Екатерина II Къюрманска. наегойннц, ка дкцага си оп.
|р 1.1.11 нкг.. нрогинь Ибрици \ Ухнедонъ и гр. огъ село
Начд.ъклкй е. 1Ш10 л. ал. лихяи и др. обянянаяь, че иа
5 ||о-чяр. т. год, чяеа иь у нркдп обкдь пркг>. каиисларинга е.| е,, г Добри ь нг- проганаяъе|кту|о1питк длг.ж
ииконя ..ПЖНЦЯ ицог а иа Исиаилъ X Ахмсдоих
I |-м| коли он1.1-ни но « дена Оч > дена
2. 70 овце
. « лева 420 лева.
На иаилииего яг • почне огъ оценката. .Келамщптк
мчг.ъгъ да е- янлниъ нь канцеларията въ онръдкленкий
д-нь н чаеъ ла каддчванае.
Гр. Добричъ, 17 11кгоцпр|1Й 1901 год
Сад. Пристави: II. Г. Саиунджиеах

ПОПРАВКА. Въ брой 13-й

обявление Но 3569

га

стр.

5, въ

пропугтнати стгЪдуо-

щпт1» думи: Нт),хпт\чг<> щс поч 'г пго чцгьнкота. Же.юющнш1Ь мо:чтя ,1" ■ “ ччишг, ог,
к-1нцс.)прчч1.,п чг, приг,кт,1 а>ниши, 1)114 п
часове ла аа,цаваш\
Пь обявление Н 3563, 5-й редъ да се
чете: ч» сега 1 о-Л (/кш-кчврпн ,(>> 1-о Поемери а 01. «., и Пе ОТЪ 15-Й НоеИНрвб
Отгоипрникъ В. Кодевъ
Цечатнвна на Хр. Ц. Войниковъ—Варна
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важно:
! Круаайте саме истиисим Русмв
■«(.имаисмв гаааша ся марма тря.а
■мвкя.
Пазете се отя гааоши ся •аарина
ма.

Едвмст&еми под дстааятели за Влрма
Уумемя.
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Н.иаилл огя п и> Н*м**ярай н. I. н*
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?1 «мг. „**»«*р■»%*•- а яр&ттядетат а «•
«мя >.«•*«*.. 4*. **тя ии 'Шинг
имяглтт. * рял* а ^«•*а»ина. Д» *» ► Ш«п. а» «мая и •»4 1- а4*» я»л1ла», д»
ва а • '■в|«мя-ивв«*. В*. >Лавтт«*аи. г*%т»
р» и •»|>я«н>т* а т
таяяам^тагь ш* <"• »«•
гага. гш а- иаг.гмм «р-(ата, 1*« аа**
«-»»*> 1<«*ть ма *тй«« п.-дСа» а аа.иа» мрй!*
ярмшм-- '-а тм*.* .«вч»*«а амттр**я. Такава
!. рял** »1|((ж «п ]т аа |»п. та мярва
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ч» «аангти 1«ва ■ пп штуФгшг кр^.атв.
К ла.» . «»• а »а«<в»;гЛ та мм мра
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м паумигл 14 Н*Ь НЛА- • », т*- К.1ЙГМТВГС
н* п > я крайк» мщаа. V тЯ т* цва» т. А*аа
»гя грт!яг«{<ятС я аа»ляI - тфщ ля тяжп»аа-,
тщяягЯ напера тя иСкакпя има»»» яя ««<■няг! М! 544 ГЯ 141»Ч ь ИЯ ИрСимаЧлМяЯ» И4 ра<»»14 |’я и м«ио р1.4»-м. , ар» я .ма яя вряпа Я1тяг«в» ттям г я яят ярдчаттла ма
Д4 14
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Стр. 2

ДОБРУДЖАНЕЦЪ

*
Ли да се
избавим!» отъ това зло, «/-40шь/чито, за да пзвадихъ нарит!; на лице, заК01ШТ* пи да се нр!, работят!» за вземанията
Л-Г йтщ (•хшти.тк.и.т.т
...... ..........‘
1
Д
I ■ Д
* 1фИ запис I»,
изисквань отъ
закона, дас** не вслушваш» |
съдиитЪ въ адвокатскитебръщолевения, к.тЬт- !
вата да се ушптожи, за да се избЪгне клЬт- !
воирЪстъплението. Отчуждаването на имоти да

плъхове, не ще се нахЪрятъ хора, да ихь стро- !
шагь глаингЬУ Или анархията яу е но модата-1
ЗемлкдЬлческата ни касса. Отъ ибколко
ьрЬхв йонна да нрави доста добра остъики на ллъжинцит'Ь зеялЬгТ.зци, т. напр. длъжинкъ. който
г!,то получи н.звбстпе, че. срока на заивсътъ «у
и,гича. ако се яви въ касата само еъ лихвигЬ и едНц *н,‘г" "а1ка ,а„‘"гь огь главницата, заипеьтъ «у
се променяна. IIим каиихь 4схлЬд!.лцпт1; всЪкога,

че правителството трЪбва да узнае същи: •
ирвчани, поне на нови засклнющмгк, заи
нущать страната ни, понеже има толков .
зе.мя нсразработоня и сдТ.дь приучвание ц
проса да направи но тръбното уаЪсненае з
се задържаш. поге ирисЪлиитЪ: българи,
и руси що сж. дошло вь Българи !, защоо
еж н единствени!ь апостоли гмгь васел
ни но рационалног < ня аемледЪлие ■ нрям]

тока стане, да се счита н**< танало, до като , се и>- трунагь съ разноски.
това съ умножава ние зеиледЪлческото нас
съществува дълга. Да се наредигъ
строги
Убийство. Иа 2* срЬщу 29 тш-> исизнТ.стнп земята ни но добръ ще се използува, ид |
наказания на тЬзи, що нрР.стъпватт.
задг.л- и"11,11 взвардели въ Кчралезката курви. слугата па двгслносгьта ще се увеличи, а слЬдоват< ,а
асенията си и избЬгнап. тащанията 11о тч
,|а'"‘вь- уиъргвилп Го П взихали нарит!;, ко- народното ни богатство що нараегне.
К1.В1. начнпъ, ний мислимь. Че общественния
"Т"
,
,
«
Членъ-каснера ири Вирнеискат. Ок,
11 11114,-1
па край градътъ ии та иГ.гсолко ч!;ста, е голина комисия Илия Киров»» Г.илъ отст ,
морал!» Ще с.- подшие ц кредита иъзтановн. гдЬго е.- копае жълта нръгть за изхазванне на стЬ- но злоупотребление, нмкето когото е на.т,-<
I
ни н ,р. надзора на което за запазваше общеетв. г. Михалакп Ив. Жашвъ, члень огь 0; ,
безонастноеть веццЬло ярина м 1;жн ни Град. Кх--г- Шугъ. МладондеалитТ, накь що сд изрони
ство, обаче иедоб.-нъ иалзоръ нашнн елавень Та- зитЬ и за тоя тТ.хень евЪтенъ, но злоун
I пю ве унотрЬбплъ н на 2.4 чиназин котат» лн! лчиието гъ нартизенството не първи . .
енрош татаркиаи конанлв нръеть, срутела се огОбръщаме вниманието на читател
Най-налрЪдъ в. ,вечерна поща“ п ...........иГоре вз,'ь "Р’ЬСТЬТ:‘ " г“ > «‘-{.гнила; еТ.. ию се каз- особено нъ «коланта ни, да нрочетъгъ е
други еъ значение вестници нрПпечатаха
отъ и.н ,1а ,,,"-»'>*”(.е"ь глигь и какво ю;ке да иронзлкзе манне нзвЪсгнето огъ администрацията и;
пика ин но въпроса за такевтЬ иа публика
взетото 11{.1,Двар11тел11о рЬш.ние на правителството °ГЬ ‘'оипжшм-я^-^пп^вито.и г
и ,,
за каенраьне деиутагскни нзборъ на г-нъ Т Тео- Онржжния ни Управители I-щ. II. II I ор- номЬсгсно н1. I стр. на настощцнч брой.
па
На 26 М. М
м. вь
нь Ш
III уч. на градьгъ
градьтъ
ДорОВЪ. бившъ Финанеовъ Мпнжтръ II 110 11|р’1* I,,а
’,и1,а-,ии късно пристигна въ тригЬдатель па цТ.нтралното бюро на народната партия. I дить нн н ни 40 рано заедно сь Г-иа Окр. Ин.кн- но не та то рало огь (Т.кяригЬ единь случ.
Правителството, сл Г. .ъ като унотрЬбп готвяп уеи- нерл, отнагуна за въ с. С.-р |цхентъ за нрцглЪж- бозЪсгьгя ,скярлатянаа, която огь нЬкозкс
лая н всички срГ.д. гна за да ес не избер.- Г-нъ даипе нодсиищта иа Г-нъ Д. Дсс.-въ к>*:1 г«» пере. върлува вь Канарна и Балчякъ. Иуждн.
Теодоровъ н като не сполучи да ирКклонн Волята устройва, същпи деиъ се зии.риа и вчера ся за- ннларкатя ялясгь да теме най-строш м1|,
чина обратно за Барна.
нер»'-нрос^гря нннаинего на тая ужастна б. л
на независимите, избиратели, най-нослр взело р|;Съжелннаме, че огь 3 г. насамъ Окр. УнраниДо йодното свЪдЪнията ни св прости
Н1енве ла касира избора IV въ снТ.щеинага огрнда
|
г.-лн
не
обичать
да
но
излЪзатъ
нзъ
селата,
да се
г.
мнниетра
па ИьгрТ.1ниит1; Работи б*ль
но не намТ.рн, разбира се. послушни ор.кшн. 4а
да нрави всп >к» товя, нравател.-твото т|.Т.бва да |1 занознангь съ нужни!, на населението, или ;ке клоиемъ дч се разтури общинскни ни с»|
«Го иодучялл. заявлението подпис:.
се нозбужди оть ни:ки инстинкти НслЪ |ствие на поне да подканяш. Но дВеДохствсннИТЪ сп Ок<М
-I»,» <|о|ждани дан ьконда що. молннатЪ вл.
това редакцията на нЬетинка ии. пожела да запи Н-ЦИ да нравягь обиколки, и за всичко да до:- ..сиш. обстонгелствеино, какг.> гласи закони за Ок{». съ. -пЩ-много очибиющч, нюто но никой н
та нвепенно десетина лица -хора образовани
възпитани: тукъ въ града ни 5-ш и .л-ха въ Пар .'прав. и Окол Начадници Иди това не етана, че нкрнамо но що останагь млалоидеплитЬ ш
на градското управление. Сега вече на |||
на, да отговаряш., ак.» знантъ к<>п съ прпчпнмтЬ. п.ътннт I. съ безочотнн У
Кого защищавать. Вь брей 5-й на в1сг- нрЪдк и въ дена на избора. .. .
що ирянуаиииагь правителството да
Н1|Ка
бе.х че 1мл Т.етилн една телетрама а дро- ,
Театръ Женското дружество ГМ:,
II осуетява правилно станелпг1; избори. р..знратннчи
До
се иолучидн слЬдувццнто .4 отговора отъ |' Га '•* с,,Ра,,я до г-иа мкиистра ня Нътре.шни1-е. Работи, 1'}1ижа*‘ вь г|.алъп. ни на 25 того веч
нитЬ ии лица, н ако нолучнчт. и останалнгт11!!!7.'1.. въ кояго ж °ть е. Кара Сулпръ Хр. Дршмновь, | нрЪдставипиесатаЛудетина- комедия
вь
тЬхъ ще нояЬсгип. нь илущцн бп..§: 1,
г,
";,“,,|1ия,м,‘’ 40 СР- Чамурляйский общ. кмегь Т. дТ.йсттвн огъ Б. Брилова.
Каравеловъ е крагь иа снГ.тлнната“п ' а,,РВЬ мл-',ДОиде#л ь олъ турско н т.ме бнл ь кранеже Г-нъ Теодоровъ с челов-Ькътъ’ който’въ' тч- I Д<>НЬ " и""ъ ,|Рис‘'“да на гьрдит!. се. Г.линъ
парата ще нр!,върне нЪнястнн фниансовъ хИхуоъ К1'ьволоьь »*дъ Р-*евдонимь .Л" въ брой 91 на |
на Кара велената финансова цолитнка на нишонЪ-- »|,а!">лнн пРава огь 1' »•
хвали Иакеьа и
3) Като ирЬръвняваорагорскнгЬ дарби, нодегпче. ки- г‘* иакаРва ,,.'’тъ -»•* не на свЪтець. в-.то нарича
гЬ познания и иолстнчпскии гактъ на Г-нь Теоюрова вЬ,'гиика
ь-дЪветническя . . .
НЯКОЛКО н|>овинциални депутати ог
съ ония на Мирабо; казва: .Мпнкстрптй п о{.ато1 сме го заявили, иа го защ.ноаме н сега, гера на врогресвств гй, заявили биде вее
че
въ
вЪетнпка
си
ще
нишемъ
••ами
п
юв/ь^енп
рабо
ритй, завистници въ камарата немогатъ да ш.рпнтъ
Миписгру Д-ру Г. Даневу, чс ако не е>
но между си иодобеиъ гений“ , . . , 4> „Защото ти; за да уоТ.дим ь читатели!!. еи, че всичко писано боди огъ Бярлвелона още въ тая редови,
въ
„Народни
нрава“
за
Напева,
свТ.и
ца
на
сойквГ-нъ Каравеловом ух.., н е наклони,, да слуша
на събранието, щ(ин да го наиуснатъ н м
други! О, КОЙТО знае |{ «Тоц по- гор!. .»гь него. Г>( т* г “е иезсиско направихме си труда дч узнаиме въ редон'*г!. на народната 1П|Ггия, гдТ.то
въ
щч
се
г
обииннвадъ
той
и
нам
(.рихме,
че
:
7'.*(Ннсю отъ Барна) „Тукъ караве.юстптГ. Говорят ь Лчиь Нчпгнь
I биле н огъ 11о-рц|г. Вь случаи г-нь Дан
чшЬ г А''1/111-1 Ц.14/17, 47,/17, М.Ш1'И1 |Сче ако се допусне 1?| Теодоровъ въ канарата гъ
нам :рл.11. много щ, нслончо поло ксние, зан;
гилнати ••и у ббдителна р-Гчь е въ състояние щ 4.17,, "шг ,1,/1.1 и, и7, ти >>щ 7, к цешекчшч 'Кмжнш 11. Т<-Й ОК И.-|р'1ДН:1111Ь-0 орЬме. бЬ ноднрЪдс!. 1
114 ;/1.14ннчто
и //,, //,47 <■*,:. »/,| Ни/ чеи- кнй
01Д1.ДИ Доета оть нравитедетвени т I; а съ оборнана камар:и:1, кога го дТ.до Цянкши. още
' >4/ . I '.кол * ... ,ь.1'Ц7, ии •”>Ч117, ,|| !».<•, ЧГ ,17. 1,17,М>П не Миннетерскнг1; Проект, хъчно ще бъзе и.и:у, г- ЧП17,
си дощслъ.
■14 ШГ..,/,7. 4,1 К/Ш.МС411 !/,( .ц1, ци и ,4 . ниши
венното държание на вдаегьта и кат., разсъж швагь
Сегашното народно прЪдставитеасг
47,
1‘
"
ч
И)
ч
V» я 11ц;п1и/17, п/41,.17, '.К1 и!,/, и „к .и/.
тъп казнатъ, че е надежакгь киенрапнег,, п.|,з XI
политически групи с разделено на;
41*14/14
*'4
г
Н.1.ИЛЛС11.17,
4.1111,1П11.11/ЧИ0
4444-14
ни*'
Ги.
п азъ нахирахъ. че еъ прани н хисдя гЪзн ,мчо
Мро|'рссисп1 либерали....................
Еп> така и а сл> хората на. младо идеали ть,
т|)Ьбва да се нрвчпнигЬ, а не както се Говореше
Народници .........................................
конто защи|цав:ггь н безъ ера.мь ее проникваш., I
но рано за желание свише. (I) (Накь ..гъ Варна
Демократи
.........................................
„Заиюто ако избора се утвърдп. заехьтъ съ хо- че пиле най-чест ли |Т. ид. <_•{*. Чамурлий.кага ..^,- I
Порочно
либерали
..........................
поиолить_
"1е <-е нрпехе и правителството ще щцна. Да, иодобеиъ—иодобно.му защищава. Нам,
НемледЪлцн ..........................................
1111.мара
ний
изТ.дохие
налнУ!
.
.
.
гор|,щ!.
.
.
.
рухне“. 7 „Понеже Теодоровъ е лицето, което ще
1’е*орм: тори .....
. .
извади кирливитI; рпзн на пазари на влаетвующитб, Зех.че да ги съжолннаме вече гдГ.ю гьй сами
Нсзавиг. ми.........................................
сеоГ.
см
оилювап,.
затуй се нхало желание да го касираш.“. .4) „4аЛиберали
.........................................
щото съ факти на рът;, I-нъ Теодоровъ. ще доХранитЬ поденжпнадн Сниредь досганеСвободно мЪсго ...............................
каже нан-краенорЪчиво, че вгшаиието юЛ.ха нрВ- ""’Б ши, ;кнгелно снГ.дЪиин отз. г. Балчигь,
.,
ва протнвъ договориг! нц иародняццгб огь власи- ‘ ‘г*,° ““-кечего населението огь околиит ни,
Както се вижда счм) иоогнесистг
ттъетото к.чкалч»'“
Грабва,1пн оач иа
аи1’Н1"вг^
....................... т.иитЬ на
„дияци щ. ако ее елЬятъ ще имаш. е. н
ИзбЪгалъ арестантинъ. На 15 о,;-,.г,,ай
Това ^
завили. б« „„внеге.

М 1» С Т Н И:

Обща хроника.

■

и. г. е и зовгалъ отъ ту каши нн арестъ Ж огь е.
Бършецъ. Берковска околия. Матен Иачайотвъ
111она, конто се е обвннявалъ въ тежко на-аняване.
I тражара. който е билъ дежур.-иъ ири ареста е
уволненъ съ запов-Ьдъ огь Окръжили Уираи. те.зь.
Говори се хежи тукашннт 1; учителя, чс
на единь кандпить учвтель се е изгубило залвле
нпето въ Вари. Окр. Училищна Инспекция. До колкото свЬденинта нн се простнратъ, то било проляхнато съ злонахЬрена цЬль, за ла се напакости нч
»вТеС"!*2,1,Т'ЛЬ..С,1,° Т"Ьа 1апова|,|е- ла гга, >1 11 иа Д"Кументи оть офицн;ин11 учр!;ж1П4_ ‘ * Неичк,‘ 1 пьдможн" до като Каравеловъ
дреме в не извърши най главното но просвещението, да .,прЬхахне остана мгЬ "ть ра юелавовня ре. „
..
И11И иа ^ГДЬДенпя ц Инспектори. Мз■ ранеловъ, че ш.о не подплаша подобия

ь мвналвтб броеве на вЪсгнмка см бЬхме
ир!д шдг.ли: но пъчроса е сега, че храна вь повечем земдезклци но остана Днциго което ни
, Дача евт.нния за пазаря на храни гъ’ съ положителиость гвьрдп, че сл!,дъ 1-2 .мЬсеца цЬНЯ]-к ощо ще се вьзднгнать
|
ИзсЪлвание на мюсюдманитЬ ОновЪстихмо наколко пати за поголовното чз.Ълвлние на
мнк-люманит», оспът, чаегичиигЬ бЬгяния безъ
паспорти ирЬзь Рум вия; на 26 м. м.прЬзъгра11,1 ии ччн.ч единь керпань оп. 100 и по-вече :
коля. разпитахме и узнахме, че изс-Ъднниш 1-Ь
биле огь сею Бара-т.ъшла околията ни и оть
е. Калката. ВмЪсто изсклнвшнгк мм)слн)чани на
повече го мТ.ега се заселваш. Банагчани бьлгари, немци или казаци, но и гТ> каго иостонтъ,
| малко дирнгь ерЪдегво да си изсЪлигъ. Мислимь,

!

!

.
;
,

Бурит» продължааатъ евоигЪ воен
ств,,яСноредъ една телеграма оть Лондон
«'-ралъ Лордъ Кцченеръ телеграфирал ь о г
"Т111*. ,|с буригЬ нападнали силно на 1
зяпадъ отъ Беталъ ареаргарда иа пол "
В<‘-уео,п‘: " 1Л 04,ИЦ'ТИ и 58 Д«лня чинов. ;
а 1а в*»и«ро и 156 долни чинове бнле |»
ВЛ,игЬ в1»*тьриели тъй с*щ . големи зят
се отеглили къмъ истокь.
Получиха С6 нъ р<и'якциитп нн слЪд} *
книги: I) „Религиозното възпитание нъ с
ствот»“ отъ прогоиерей е.. II. Маляровс, л
водъ огъ руски.
Аагоря на тая книга »“?? юбьрк
риадъ иа венчкм родители, които вьзнв
дт.цата си въ религиозно направление.

ДОБРУДЖА НЕЦЪ

Брой 15

.Трудолюбие“—жкеечио сяисаняе за д*ца | Лораидъ ■ Тубяни да става мЪсечио иоерЪдъ 10 до 16 годишна възрази, год. I км. VII сгвомь долигапия гр*щу митата.
VIII, рвдаггоръ М. Георгиев»-.
ВсйЪдстми мслйдиьйт* съИцмм яа
съв*синка Бабетъ до портата съ което ее Ф«.р„Идолоиокло нетно да е яконоиочятаия‘-*то иодарвтъ «рани искани*. Излиза нрябягвалъ до
православната
църква?* р*чь произнесена | руското посолство за съд*йс»аае. Посолството
>
обаче отговорило. <•* гилн„ мггомаши **?•■>■$
1 1<М1 ЮааЙ 1901 год. въ Бургязката църква
I С'в. Карялъ в Методий“.
аЛтлнггматл цгобт.м е* 'Ъ|*»с п*лнч
!

Мишиявра Я. А. Кнчеаъ & А. Н. Даиковъ
»г въ г. Сви що въ съ царкулкрното ся отъ
1н тото съобщавагъ, че яа техническото нмъ
|.о е новЪрено генерално ярЪсгавятелсгво ия
клуиародиатя индустриална кантора въ гр.
ьрижъ, яа която назначението е, да направи
[ тънил ераинузката индустрия въ България,
нОено като се способстаува на разни ир*дпитая, индустриални обзавЪждамня съ износим
р.чкгичвеки условия, които съществувагъ вь
.пата страна.
МйДСНИ ПрйЯЗШВДСТКйЯ. Според»> посл*ДIгК н 1ЯЯЯН на н*стницит* огь Нетербугъ, една
..из буря на Байкалского езеро, откъснала отъ
инъ парахода три варки, отъ които дв* биле
ьрлени срЪщу кянарит*. и 17М работнвцв в
|б:1ри се удавили.
СтуДВИТИТ*. искдн>чеия на 26-й Анрнлий
I. за повече отъ единъ се.мостра, съ оороми н отъ ново ириети въ Нашето училище.
Поийжду Английското Иинсодстм и порта. но исканиего огъ иосл1>дня»а се е иостиг»о на 25 и. м. едно съглашение за назначаIIцсго на една смЪгчия военна коими
4,'оято
11|>М*зи гочнмтЬ граници въ ошрнигЪ те
гни по граници»* на Кймьнь. Аначн иакь
рко ила1сщи* ще бъде и но том въпрось.

ИжпврйТйръ Фр ицъ Иосиъъ на 25 м. м.
; > ялъ прМи обЪдъ носЪщсине иа Гр1.цкии
иь Георгя м иа в».рховиия комисарь на оороиь
1П1, Принць Гсор» м ; свижданисю иа моиа|111 оидо твърд* сърдечно и траяло почти ц*лъ
сл*дъ което Гръцкия Краль и Принцъ
I.,чи ноиьрнали визитата на Иииерагора

нчреч«»• м<1 Ф/и тцнн.

Кто < ъобщенаето: 1-во оояняаляо ирязиа
ваяяе на всячкяг* училата яа духовият* общиня отъ ораянуска народности, мля иаюдятя
съ 1кдъ Фраицугко мокровжгелгтво: II ро при
знаваняе на всячкяг* франк, ду ховия зд в* тения
съ клонове»* ииъ: Ш-ю разрешение да се но
строят», отново веичмт* училища нлн подобни
зяиЪдеяня, конто съ биле разрушени ир*зь
1*96-96 г. но случай ерчеяскит* смущения и
IV го нризпяваиае на новия ХвлдЬйекиА натри
архъ. Г иъ Бабетъ зяявялъ въ заключение, че
никакви отлагания, вля титрувашия не са вече
допустими.
.РвШнЬе согеярмйялд* съ дата 5 м. м.
съобщава отъ Цегербургь. че руското прявителетво н*колко пъти вече било крввлякдп книмаиието иа вортата върху въпроса да Мисъетоиъ в е съобщило иа нослЖдъгъ отново яа
портата нагли т< вет* си
. гоя въпроса, оче
видно и г 1ИМ ГН' ино съ п*ль да се успокои
общеггвеииогп мнЖчие за положението иа балканския полуос» рони.
Мй Кео1п1сЬ 7еИия§ съобщавагъ отъ Берлнаъ съ дата 2*1 м. и. че «ранцуския посланик ь
Марказъ де Вояидъ »яявиль, че Франция не възнамГ.рявз никакви териториални увеличения: и<кала само да добие гара»»ияя за изнълиян»яиег«
ия франиуз. искания. На сдщвм нЬегиикъ съпбщянагъ отъ Нетсрбургъ елухъгъ, че Русия и
Франция онрЪдклиля принципи»* шг
,Тъйг тярпчнче.

,,1 ччч%зк'.Ъ|нч«'/.01

рмч ги и., К >„ >„>*

Стр. 3
дяия п онолиоствг* яа гр. Г.алчякъ, яад!рт
» сааятя дъио, образувано между съборената
я хлътнала на дълбово вь земята часть я ояаа
останала кеноирЪдем яшеочнна ^отъ която се
отпънала мигналата часть) толкова много
»)>Ълв дребна машка, че оставаха яоразеаъ.
Първавачално се опатадъ да та изброя, яо като
се ноогледажъ наоколо, като ирЪнямакъ цЖдага
дълб.. шиа отъ едяяяя край до Другая, дойдожъ
въ отчаяние, чс не що мога да ти ирвброя На) мЪста ятмрКля: * машкя прЖдсгаалввагъ олЪтала
отъ дървеса шума. Кдна жяаа мишка са даяжеше устмит*, като че ля ирХгразяаше а ко
га то я поиматяхъ, тя не можа да се мръднем
1-лЪдь дв* минута уир*.
Кота го най-наиркдь ге заговора, че много
мишка съ нааЪренм азир*ли въ иолето, алъ
«амъ твъ|»дЖхъ, че това е обмкнонеио нЖщо,
което ката година сьмь вижда ти ц<> нивята и
иъгящага: но когаго иилЪхь лично колко имого
мишки има мзиореии, ме мога да се съглася, че
сегашната з-мьртяость у мишкигК е същата мо
ралмЪра си. какго други пъть,—разликата е по
разм1елиа.
Не ще бъд<- ЗлЖ, ако санитарната дярекцмя
разпореди да се констатира да ли е вьрио из
ложеното огъ мене.
МЪстото, къдЪго с« намираги уирЪлитЪ
мишьи е иа .1 I кадои<-»рд о» ь града, поради
което не може да се доиус» не, че |радскя»Ъ
котки, ще се отдалеча» ь юлкова огъ и*с!ожигезегною см, още но-нече, че вь »рада, ако гЪ
съ иръмнге ваноаинцн на машата смьртиость.
съ анали п«»-вече огъ достатъчна жеркм. ,1а
се каже. че съ нзмрЬлн така. какго ката юдана
измиратъ слЪдь харнаиъ. юже нс е убьднтезно
защото гръбнаци много по-малко да измра ги.
Тъй или инькъ случая е необикновени. Мий
нзи ълниване единъ дьль. кат.) . .общаиаме
а който е задълженъ и и . цр, тесни нека
| Факта,
не си жали снокойсгимего и труда, защото рябо»а1а не е ше»а. Дай»е ни научни Доказателе»на, за да бъдемъ убъдеии, че сме нъиъ отъ
едиа жестока оиастяост»..
*р- Ьалчмкь, 2« Сеи»емкрм 19и1 г.
X. X

1'ултачн в кк^тти/пль ч* />;>.«■<мекия .юпто/л
-ш Армения и .1,1 < "/*,ценена 1 ,/рцнн. Т* Щ*ЛН ДЛ
цокяиитъ и другит* иоднясяяши договоря сили,
та се присъединягъ кьмъ т*хниг* постъпки,
СъйкТИИИЙ при Фраицузскою посолство ;
за която н*лъ |ц*ло да се I вика коифореинян
и и. въ сьобщеииею си до нортазв станало
Агенцията ,Яеи1йГ‘‘ се научава огъ Цяо. ч. изекалъ още безирикосиовиого и
ритрадъ. че портата п испратеиа иа 27 м и. до II иродажба
Д. Мо
189« I.
|. мчио изравнение на въиросит* за кеъогъв*тника и ри Франц, консулство »-нъ Бабетъ,
Ш.НПЛННИК
н за иогь гъ. Тубнни, които ако и да съ
една вота иь конти съобщава, че султана си е
Но 4069
иредиетъ на едно съглашение тона иосд*ддалъ съ1ласието аа построи вя ние ю отч. ново нт
Съобразно непълни к-дний лист». .V 219;!
щце но било шеиьлнено,всл*дс1ние на нови
Франиуз. т.ркви, .манастири и др. завъдения въ издадень «зъ II Добрич-.-кий Мироннй
ма
|аIгтвия отъ страна на портата, какго и
разшит* вилаети.
4 3»аи 1 ЛУ<* »лд., иъ полза иа Добрич. Аемлед.
> и»наето на искьгъ Лорандо, всичко това
От-* Дйбр* увАдижеиЪ ИЗТОЧИИКЪ, ув*- \ Басса оротивъ МОриииь Цсмавловъ и др. отъ
».и но иоставиннт* ио рано отъ Францнм услоривазъ.
че Фрявцускатя ескадра ще се оттегли с. Мусу-бей, за 394 лева. обявивамъ, че отъ 1
Цзв*сгията на и*кой Фратшузски в*пници,
...пана сесъгласиль съ всички» ь фраацуски оз"ъ турскиг* вай, щомъ ее получа гъ развит* Мо-мврий до б Дексммрнм т. т. часа а< •'* сл*дъ
ирадета съ конто се улпвлетиориватъ Франиуз- о6*дь и иослЬ иравонадивание 5 на сто на
иия се иогв1.ржддиа огъ Цариградски»*
».иг* искания: но ескадрата ще опане блвпо до . сл*Д.’ кчцли д» вь иъ каицеларимта си въ гр.
щуски официални кръгове.
В. -БетаМмг съобщава огь Туловъ, че като портата почне да нсиълнява обЪщанииза си. Добричь ще вродаиаиъ < л..1уя>щи» ъ иьжннкоьи
недьижи.ш имоти иаюдмщи се вь землищен»
) изечно-морскага ескадра била вече ирщотиа т, Мусу-бей, I ни Ч м,ч,.ч, М,, м,^,,яе 1» нива
|.| и снабдена съ храна, н готова ля замине
на .ЬсезлиИсьи иъ»ь- 1Д*> декара, съейдм:
•\||ьрв:» запов*дь за турски»* водн. Същия
Афу.»ь А. 1>уракаень, Хшсеииъ ;1..уооиь и Ла
: шкъ казва, чо коигрь Адмирала Каяръ изВ1,рски ь Д. Мурзоиь и 2 миаа ,на л «ларски пъп.*
'.езирииитствево дебаркиравието и нсира/ ас»,»,р1 н>- / ‘>,р11,14 0/4,
15 .» декара, сьс*ди: Хюсеииь Икубоьк, СеЙДлла
И- р*бц зъ глаиниг* ирнеганища на островь
Иь брой 2<1*> отъ н. г. н ■ Държавния в*< т
Мслачовь, Ос май ь Лази Ажмодоии н Д. Пасващ ь.
Тилявъ. В. „ 1л'с1ч1<А- отъ Марнжь съобщава,
никъ, гражданската санитарна дирекция, като И ни ,(,мирч Муетифот 1) къща иъ с. Мусу1>"игрь Адмирал ь Баирь заелъ мигиици»*:
дава кратко изложение за д1. гвиягя на г-мъ I бен, иоеIр.»ема оз ь ирос»ъ мшериалъ, покрита
шшелствого се отказало да окоинра Кмнрь.
Д-ръ Ивановъ, койю б* кои 1ар>вянъ въ гр. съ орьс»»., отъ
огдьлсния сь двор», огъ 4090
1о 25 м. м. Француского нрави» елпво не
Балчикь да и.злл*двя причината на исобнкиове- кв. ме»ра, със*дн: Мех ме дали Д Мурзовъ, Хи»
. 1или никаква нова гедеграмиа огъ Нонт|»ь
ната гмьртиост.у мишкцт* въ заклк>чемме казва, гемии ОсМаНоии, 2 вана .Нараичъ’синоръ“ 4«'
1 орала Каяръ, огнен», там съ която съобщава
че мишкит* гъ измрЖлн, защото гъ бил>- напа декара, съсЪди: «_алм Хагаиоиь, Мв>нле»али, Бу
•шизита въ Мишлинъ и че съ е 01 рани
дани огь |'р'<дгкщ* кожи а отиоситедио смърт* ла ■ ь 1>н>риень и Караачеки синоръ ц 3. иаа ,3
ла телеграфира ирисги>аиисго на съиЬгниггьга на полскит* мишки к»»ва само, че на яМелеклерскн синоръ" 2г»'б декара.
ари Франц, посолство въ IЦариградь Г-нь
селението твтрг*ло. какво вс*кя година сд*дд.
1»а,»даианиети ще почне 0|ъ иЪнага която
| и. 1131 л*ждало обаче да е енгорио, че засхарман ь и<ми|1зли много мишки. Възъ основа па даде I яиииши се купувачи. <Кела|,,,иИ|Ъ
М01 ъ гъ
ю на митницата и иа ирнстаиищага на
т*зи данни и твърдението на населението, какао да се яви» ъ вь канцелария»а вь црисъгственит*
вь Мигилинь да било изш-ршено съгласно
измираието на мишзит* въ гол*^о количество дни и часоне за наддаваине
кциит* на правителство го. А, в. я1л/»уагот
било обикновенно н*що, саии1а|»няга дирекция
Гр. Добрич ь, 29 X 1!й*1 год.
, че нрнсъдствието на Франц, ескадра вь
намира, че на съ комета-нрави признаци отъ
1 Съдеб. Нрипавъ: Пипевъ
от* води не накарннва ц*достьта на турвърлуванве на чумата.
• улана се езараяль да добие нодръжка та
Д. Но 1авй—1н‘.|«
Азъ не съмъ ни най малко компегентенъ
ОБЯГ.ЛКНИК
огдня съ силата на до»'овора относително
да се произнасямь вьрху какви»о и да било бо.«Ъ !■«<
ВЬ Нниаръ, но Лигнин не била въ нолол*сгни случаи; но понеже се дава значение на
СъоГ.рааио и !иълиит.'лнии ли.ть 11о 4^14 « ц> 4'-ь ь
Да предприеме враждебно д*нстие нрео .*■ к01| Мн||.<к|й »'.ьдия м» |.ч Двтус.ь .доч г
гол*ма смъртностъ у мшикит*. като сичтоиъ иа оп. П
друга европейска държава. я1исНо4е 1‘п- ноявсиа чума, и
ьъ полза иа ДоАрвчеката Немлглалчгев» к.».
НрОТИВЧ.
ЦоИежс ОТЪ И1ЛОЖСНОТ0 ВЪ
ЖоаЪп. Георги, иъ игъ е. II.-.1 и Фак.ь м 2и4 ... -а, оЛй
е научава огъ Цариградъ, че гамъ се она.Дьр.канснъ в*стиикъ* отъ санитарната Дирек вамъ. че о|ь 1 Пое И ар. до 3 Д.-к.чв. т I. часа до а елЪдъ
< да не би гръцкото население на острови ция ми се вили К.1',-40
Делегирания Д рЪ НвяоЛ*д> и П.ммI. иранонахтавание а но >0 на ел*д> «.шнз
иня, което отдавна искало ирисъ<-динзиа- новь би.гь не особено запягересовянь отъ слу- .0*чь въ канцеаариига си вь »р. Добричъ
ще ородавачк
| острова кьмъ Гьрция да нодучи и ..ьрд- I чая, ечи гамъ зл единъ наложи геленъ дълги да г.|1:1\в.И(11г|. ъгьжиикови недиващмя имоти наюдящи ге
въ |гиаии«-т» на г. Целя-Фака. именно: 1, нива .ГоаЪмъ
и <а въстание.
___
нронзнгса обективно относително това, що Г.анръ- .6 - декара. оцЪнгна 5о 4о .и-ва, нива .Ладъ ко
Щ
яь Цяра нвиватъ, че една Франц, ескадра съмъ добиль огь лична -'непоср*дсгвенн) наблщ- ринга*, о», декара. онЬнена
чо дгва; :з нива ,СрЪщу
ж
-у вала тамъ на 26 м. м. вечерта. девиз, вюря н.т кае ищего е тол*мъ лк»би- Кору* 4 4 декара. оцГ.ч. на 1.4-20 .(. на.
1|ад стани. 10 ще почне огъ оцкнкаг... Ж» лавоинтЪ
Н На агйицията ,Ях(зг‘ -гелеграФаратъ огь тель на дълги разходки и наблнчатель на всемогатъ дд се ивнвать въ клше лориаги въ ириехтеткенит*
|';иъ съ дата 26 т. м, че иортата исира- възможни явления огь всичкит* области на ес- дни
и часове аа нахешание.
V
-Ч*а нога до г. Бабетъ съ които съобщава, тествения и социалния мирт. Вчера като обикоГр. Добрнчъ
Октомврш» 1Уо1 пц
Щ.ио ;адюв*длно щото исилащаняе го векове г* | ляхъ иосл*двалит* отъ землетр*еевя«то рмва1 Са-д, Нряставъ Ииииеьъ
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Огр. 4

Дбло Но. 646 190*» г.

X Но .469-/ни» год.

пг.шикннк

иьльл кнИ к

Л . 4<*# .
('ЪОбрадИО непълнителипи .-мри Но. 576»* инар нь
огъ П Добрич. Чм|гон. I а.(им »*д I4 мощ. и», яг полза ма
,|>|Лрн1«чага м-иллд, каееи. цр-линъ Ик»мг Георгвевъ, огь
р. Хвйд. Еня »же, аа &*» дена. обявя на чъ. чл отъ 1 мощ.
до з Деклч. I. г. чала до 5 и1о оббдъ и «к»< Л ароаомлд
I а нам де 5
па <м1и* (“Шия де •*». въ кампедцрнята ля в».
Г|1 Д:*Лрм«п. ще иродлцауь ллб1ун щигб мъжни** ми Ме I

Но. 4 '7 /
С%й^|МУМ Мем клин гедмии лиег». Но. !67н ма |Я длнъ
огч» 11 Добричлкмб Ма|юняй Гъдмя ма 27 141 УУ год.. »Д*
подла на Добрич. Дщл. Ктл* м|м*гив1. Марии ь Марковъ от ■».
с. Хардкдип аа ,чт»л« ия обяняиг, ч** огь1Ноли р».< Д*-кщ
т. г. часа до Г» • лбдт. оббдъ и ио« лГ. мраиомаддак» »«♦* »
на едбдувнчмя йлн». нъ каицедарнягаги вь гр. Добричъ »д«
мродаваиъ едТ т\ в»1Ш«т1. тлжжияковв метижнин имоти
мвжодяши ее ш. аечлмш гс нае. Хар(алин ииенж» |. Пи а
>гАджя-кудгкъ** " декара, оп4м :а Л2 л* на л, Нива ..И»рг
дукъм&длк.оилн. аа2‘»л. Л Нива^Хлаардгкь ямт.“ *• док »м.
2*»а 4 Нива в»*рду ери У декара он !м. а» Л 6 лева •'» И1»ир*»ь“
5 декара он Ьн. аа 20 лев.» 6 Нова ,1’акаль“ 4 1ека|*а «нби
ла 16 лева 7‘ Нива .Неамрт» »**кь" I декара оиби. 12 лява
нг Нива „Ьин*к». мода бов*“
декара **иЬн. »а 2*» лев» У,
Нива „ГюрглнлпВ 2олъ бов»“ н декара омбм. -*2 лена |()
Нива мКв1акм>й »1ол\ 7 декара опбн. аа Я«» лена II/ Нина
..Кокаръ колам 7 декара «ики аа 2ч.*ева 12 Нина,. Хаеарь*"
141 декара оцбн. аа 40 лева 1 Л> Нина Кургь орчант.“ 4
декара ом1>и. аа Ь» лева 14) Нива ..11 рекли кг * I*» «якара
оцЬн. 40 лена 15) .,41р« кликъ“ 1*» декара окем. 4*» лева /•:
Нива .,Ире».лик»/1 /0 (екара онбн аа 4*»лева /* Нива . Нр
екдикъ** Я декара оцбм. #2 лева I* Нива ..Ирекликг” ,Г» р к
оцбн. .ш 20 лева /•'» Нива Д1|и кликг“ 4 декара омТ.м. /0.*.
20, Каша ио*-г|1«*ена ог ь мр ».1Я. ра и Клема на Л « таи и /
отдклеиие ла добити., оц!н. >а /•*<» лева.
Нмдаваниего те почне огь оибнкага. ^КелаиммтИ
ногдтъ да ее ннянап. нт. каинеларк:иа нь ирлеАТггв ммигТ
дни М чалове аа нанаваии*гр. Добрич ».. 2У X /'.'0/ го I
I ( Адебенъ ПрИ‘1аИ1. - И 1! II II I . 14 1»

оьшиЕННк

ВИДИМИ

МУм год.

N 4*167
Гъобраано иеиълнителний лиеть ||о. .'.м| итдадеиъ
»
отъ II Добричекий Ммроиий С ждии на 4 V* ЬУм год., въ
нодиа на Добричекага Яецдедбтчегка Каеея. ир »ти* ь 1>д
жебъ Халндовъ огь с. Хошка демъ, ла 7*» Лева »#бявячачъ,
че отъ / Пеем. до 3 Декеч. т. г. часа до 5 елбдъ оббдъ и
ногдб иравонлх1аваиие 5
нл едбдувштк демь въ и ние
дариятл ли въ гр Добри чъ щ«» иро.4анамъ елбдувмдятб
длъжнпковп иедеижичн ичоги на ходя щи ее гь ием.шщею
на л. Хошкадечъ, именно: / Нина а«1т6нтб Качъкъ** У2декара. съебти- Колв» жииевъ. огъдвблграни пат», и Госпо
ди иъ .«I у не мъ, оцЬнена 4> ле ва и
Нини „Забигъ Ктчькь*.
.0 5 дакара. ети-ь ш Огъ днб л»рани Г»ннинъ Лчме ювъ и \
Гаркиаъ оибнена 66* 5 дева.
Наддаванилто ще почне огь ипбнкагя. Ж жвнпнгб
■огатъ да ее инивать въ канцедарията въ ириеъ».-1ненвгб
дни и чалове ла иаддванил.

X »И Ъ

ИКЯН.1КНИК
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Ло 4*»74
г кобра що иси ьлми геднии днегь Но 574м нададенъ
огъ 11 Добрячлкня Миронии Садия на 1* XI 1*уу ниши.
вь молла иа До«»ричлката Зеиллдблчелка Калса, протмвъ
Пони Мичневъ огъ е. г>еглий, .м •*-'•» лев.», обнвмначь. чл
огъ I Нолмв ий ю 3 Декемврий г. г. ча* ч р» 5 **л ь и- оОЬдъ
на лабду в».цнм »-иь къ кан
и поелб краконаддлвачие 5
целлрияга см въ р. Добричб ще иридянччъ ел!и\в*щц|б
иъжннвови иеишжячи имоти мтчвдйщц « .* иьтечтмш г»
н:| е. Ке-ГЛИЙ ММ МНО. I

НИВЯ м Г» »Л Т И К* К И И НА»Ь“

I ♦*

I*

кир», оцкнеи.ч Ю л^кт. 2 нивл „Дьл.игк ниши*, ^ декара. оцбнек» 2 » л ви; 3 ниаа я> лунъ ир»»", -т декчрв,
оибнена 6‘* лева: I нива .Ала кацу* 32 декара, оцбнеиа
в«» де ва. 5< нмвд .Каиаклийекн иагь". 4" декора, оибнена
I“ дева; 6) нива „Юрглукъ*. 12 декара* оибнена Зи лев;»,
7 нива вЛ.Ш1лареки нжть*. 75 декара оибаеил Iе7 5«»деиа,
я нива „ I* »рт.1\ кт*“. 24 декар». оцЬнена 6*» лев». У. нива
_ Ата и ли р.-ки ижгь“, 1м декара, оцбнеиа Г» леи;»: I" ниво
„Юрганджмйсиото*, 24 декара, оцбнеиа 6** лена; 11 нива
I
.Нодъ могилата* 14 декара, оцбнеиа 35 лгна; 12 инат
«Дикили 1ашь*. 11 д»'-кара, оцбнеиа 27'5*1 лева; 13 нива
„Юрган 1ЖИЙск0го*. 13 д-кара. оцби» «а 32 .'**» Лева.
;
Наддава не е го шл почне отъ оцбнкдта. «Кетавии») г Г>
да е.- яникигъ въ каиимирилгл иь ириеъгегменни-Ь дни
и чалове та иа ^.|ак;»ние.
\
Гр. Добри»» е 2У X — Т>*1 год
1
I 4'«ьдебеиъ Припи* ь Н и и е нь.
Д. Но. 1.367 Ю»» год.
Нгора продажба

г.

1 СддебецъНригтавъ: Ииипгиъ

«*.

Де кеч. 1. г. чш-а до 5 ллбдъ оббдъ и иослб правена
..и * 5
ма слбдувмция день въ канцеларията еа
Добричъ ни1 ц^инт ед%д>»'Ш|П игжниконп н
жмчи ичмч нахоцщн ее иъ .дечлят *го ма** Пай
ннец.«»; I Пян ,1 мщкукг Вшв*. 32,4 декара. Л|.
»;4.4*« л*»л; 2 Нина «Добрич.-к и пат».", н. 1 декар*, о
Н» /» 4 -ва; .4. Пива „Л чуглукь“. 33.4 декара. оцбм <
.11»%. 4 Пит „Чеше СД|>Г**. -4 дек:»1 ц '»ц1,.има 1'
1 :>) Нива «Добри чекн 1ШП)*, 4" Д*« оцбч. *** Леви; «4
„ирга «IX Сииоръ*. ‘17 2 I к. онбчлмг 74.2»» Л“**: 7 ц
(скара. *»цбм *иа »2.1‘» дева; ч Нивя
.(кШуК!*, /*•4)14)41*'. • '1| I'Кара. ицбмема 60 дева ; и Няма ,
Гарла". 17 гекара. оц Роена 74 лека. «»/ Нига
;
Гм»л1жукг*. Л**. ;екгр». оцбмеми6о.*0лева. ^^/Чич
1%ь«»Йе кн Си морж“. 601 р-кара. <*цРмиа 6 Ш лева: 12
„До село-. 2.Л « кара. мц(*кеиа I*» дека и /4. Нива аА
Гарла*. в |екара онйнпи 6 д ва.
На 1 и иди пек» и»е почн- огь оиРнкага. Жела»
чшжгь да ос явннатъ въ каймел&ршгг* въ прилатгтв
тим и чамов» на наддавай**.
.
Гр. Добричъ, 2У X .9*» гвд
I ГА.|ебе»п, Нрмегакж: Нип
Д. Но. Лж> — 1в' :
I

о|;:иш.Ш1к

I Сл.дгб. 11рт |;«въ: II и н *• III.

Гр Добричъ, ^9 октомври 1901 год.

МО

•,ЧИ 1А КЬ КАТЬ*. 1*1 Дек.. ОЦ1а«. 4'ЛеВ»: 6* НПВ4 „МуехГмИ

0ВН1ПКН11 •.

Д. 1Ь*. 6» УУ п* |
<» Г. Н Н Л К I! 11 К
Но 407.
Съобраано ишълкителннй лиеть По. .*/•'*; нададенъ
отт. II Добричекий Мирови» * а ни. на .*• Н*миП— *»• г вь
пол и Ма Добричекага Земл. Калса. нр.чи ь Чут-»» 1На
рИФок ь и др. отъ г. Кслтлий, ла . * л , обявява чъ. ч*- •» . ь
ноем до • декември*» 1. г. чала до едбдъ о.'*Ьд». и иоелк
иранонацтвиние 5
на елбду ноимя »*• мь въ кани* .»ария га
еи нъ гр. Добрячъ ще ирпдяяачъ« «бду в»шпгГ. т. ктикони
иедвпжичп имоти надоимци ле в*, •чтишето ма е. Ксе»ЛИЙ именно: 1 Имота на Шустафа Шщшфоч* #) Нина .Де
метъ-Тарлк* /".'* дек. оцбнеиа аа /•*. »»* лева :
Нива .Деиетъ Ио »у‘. Р* декара пибненч «а Р* лена 3) Нива . \ » л
1%*апу* »» декара 3 а ре оцбнеиа аа 17,3*» лева: 4) Нива „Ко
карджаиекя .»а»ь“ 4 *. • дека/14 оцбнеиа *а
. ‘ .1. 5 Нина
„Капаклайлкн иагь* »■* декара оцбнеиа ла /■' л.. *• Нива
„КаиаклиИеки нжть*
декара, оцби. ла /•*.'() л.. 7 Нива
„Хаджмк. иагь* /ч декара, оцби. <а /-л. ; м Н» иа .Ана
плирски пать 'Д- декар», оибн. «а
'»л.; У> Няв» .Чаиръ
Тарла* огъ т дек. оцби. ла I • л.; I" Нивл .Алац. иать“.
ЗбД» декар -, оцби. ла б.ч л ; 11 Нива ^А онт. нл »».*. /.*.ч
декари, оц».н. »а I" лева. 1 Нива „Чадалинеи нжть*.
декара оибн. лл / т 13; Нина Д« чпт. Цолч*. /•. ц-кард
оцбнеиа та .*»./»/ левл- II Нина .Нортлчк»-" 2/ декара,
оцбнеиа та 24 ден.» 15» Ипп. „Ь.мтикь Поду*. 2.ч
.дек.,
оцбнеиа ■*/} лена: 46) Кжша нъ селото поггроена отъ
пролтъ иатериалъ покри га еъ кореми »ц разп|>еделена на »
отдблевия еъ дворъ отъ .*
кв. метра, едноетажна »и»строена иа 4 кв метра въдворя. Даяъ построемъ на
кп.
Метра при ежледи - Шакпр». Оемаиовъ, и отъ тритб* грани
пжгц опбмена та .*•«• дена.
II На Соли Масоно-л I/ Ипп.» ,Дикил( Ташь* оц. ;
декара При сълидя, * *:! Халаноиъ. Стомнъ Славои»., К.
ХашимОбЗ. и ИАТЬ •»:. ' • » 7 л на : 2 Нина мЮргам(жи
Тарла“ отъ 1декара, при -ьседи: Д. Сгояновъ, \ли Кара
Ахиедовъ Игмаил ь 1И* р: г и и трънакъ оцби. ла 1 .* л«-на.
Нахиванието иде иоччв оть оцбнкатА «Келающитб
иогать да ге якякап. въ канцеларията въ ирпсАтствлнитб
дни и часове ил паддавание.

Н1> -1 Ч4МШ«*ТО

-*ки лпморь". 32 »ечлра, мцЪме»*» *»» Лени 7 Пика . II*» и»
11»->р)-нт?а Могила", 1'» декара. окбн. 45Дева: Н/ Нина .До
11*1 роил та могила*. у ъ кара. онбиеап 22 5и лека У Нина
„ГодЪчня Нжть*, 12 до* . оцбиена 3" лева; I*» Нина .Го
.11 мин 11хп.а. 24 декара, оц(•»!•*на 5» дека 1Ц Пик» ,**|»Т»
|н|н" 16 декара. оебиена 4*> дгиа м 12 Нина „Србшо
ееЛО“. 2»* декара. ОЦбиеив 5«» лева.
Пад (а вам не ю ше помие оп. ой баката. '4*ед,<м*щи > I»
* м ь да «•« икяватъ вт. канцелария 1 а вь при* агствеиитЬ
|ми и чаееве ;а вяддвпаиие.
Гр 1»»бри »ь, 2У \ 1УП г*»1.
I « АД^беМТ. НрИсТаВТ Пиимеет.
Д. Но. 6ДО У*н* год.
«1Г.111Ш.1ШК
П«» 1'*»е
Гъобраано илит.1мн1елнни ди- гь Но 5762 ицадемь
огь II Добричекий Млровии Гадим на 1в Ноеинрим 1-УУ
го»., в*», подли на Добрнчеката ЯеидедИдчеека Касгзц про
гнвь И»и« ги*ль Салиевд огь е Кечи дергеи. ла 7«0 дева
о-яеямлиь. че огь I Ноемирии то Л ДеКТмнрни т. г. чала
па • д п
ц» :* « 1б1Ь оббдь И Мое 11» М|.аш>»| 1.иавание 5
«\ в»-чии 1*»нь ви канцеларията ви вь гр. Дрбрачъ Ще цро
1 • нам и елГдV омигг д.п.жмикони не|»мжичй пчотм най»
т н II» и ее иь ле яли 4Ц** I о на е, К* чи-дирееи. именно: I Нина
.Мера гарла* 12*1 декара, опбмена абчт лева. 2 и и ва
. Чбра гарла* 24 декара, о»4 бяг на «2 л*-в:». < нима -МЦ*.»
тарла“, 4« б декара, юмбнена I 4.'»•>*«» лева; 4. мина .Мбра
тарла" 1ч докара. оцб». иа 54 л-ма *»* мина . М* р.» гарла
12 4 декара, онбиема 17 2** лева. •» нима аМ 1.ра гарла* 6
декара, отбиеьа Л1 *♦) л* нл, 7 ми«.» .Караачт.* 6 декара,
онбмемл 1-м л ва; * нима .Кара ачлАКь*. 1«» декара, опб
йена л*» левл. *•> нима «Кара ачлалсъ" ш к-кир.» онбнема До
4«») инна аЬчи|ГЪ'кула* I* декари, оибнена :*7’2*» дева;
цу ннна чКмир».-кудд*. 7 4 д- кира. ицбмема 22 2» л-на:
| и НИпа , Кор\ арДА" 7м л*к»ра. оибмяна 2‘. 4** лев»; 1 '*)
ЯИ|1Л „Кор\ ярда", ** 2 де-кара. оибнена ‘24'Ьмлева; )| мин»
НКI .
„Кору-ар|А*, 6 1 декара, оибм на 1».»*» лета: 15
„К«»ру ардк" 6 ? декара, «нйви 2*П«» лева; 16, нива
Корт ардъ* 21 4 делира, *Жбнлнл 64 2" лева. 1« ьява
„Кор% ар.(А*. 5 2 де*клрц оибн«'ма Г»*н» л* аА 1« мива
„К*»р> ар IЖ“ 2м 7 декара оибнена е6‘Ю лева; 1Уу Чарчвнъ
вь е.-дом». I 3 .декара, оибиенв И» лева
Наддавамиею ще почне отъ оцьнк.тга ЖглавицмгЬ
иогатъ да се мминагъ »п. канцеларии!а вь Нриеьг-ш* ни: б
дни и чалове аа накарани**.
Гр. Добри чъ 2У Пкгг-яирий ни*! гщ.
I «ждебенъ Прие ги т. II 11 II К Н I»
Д Но. 634 УО» Г.

11*1 4066
«'ъобраано немъднителнии лиеть !!о .4444 и;ткнь
огь I Добричеким .И и рок н и Садия на 2** \’111 I му* година,
в», иодаа на Добричекага .Селдедблчеека кае «а, мротимъ
Никола |><>1»ги*-нь оть гр. Добрич ь, аа 550 дева, обу км "а чъ.
че огь / ИоечнрнН ю .1 Дек ‘Чнрпй г. г. часа \о Ь едб|ъ
обб.гь и поедб ирднона ианание .*
на лдтду вмцкм длмь
»гь канцеларимта ли въ гр Доб^ичь ще ии^цнань слб»>
ичцигб ддъжмикови н«‘|ииАиии ичоги •г»\о1ищц ее вь
тенлм»»|его на гр. ДвАрмтц имемио: / ХармамлАКЪ .крий
града* 2 декара, оцбиеиа 20 лена: 2» мин « ,1Сьг>к 1в»кт- н*».»> *.
22 декара, оибнена 112 лева: 1 ниви „Ксре.ть еъртж*, 1
декара, оцбмена »0лева, 4 Нина „Керет». лаита*. 3 декар»,
оцбмена И лема, 6/ мина „К* р*мь елрГА". »•» декара и«б
нека 6* лева; 6* мин.» „Керелъ еъртд*. 2 декара «шбиема
12 дева: 7 нива „1%‘ереаъ ежрт*“. 42 декара. «цб»*е« » 25
лева и И» лолье на .Тонрактьк" Я ара. оцби* на
дева.
44аддаванилто ще почне о»ъ оиЬмк га. Желав»шягб
мотагъ да ее мкмьагь вь кани<марий!а въ ррнеж дегпеннгб
дни и чалове лл на ианание
Гр. Дчбрмчъ. 2.» X УО! го 1.
I Гждлбенъ Приет:»» I И и н п е в I

Гр. Дебри гь, а:»-\

Й«»||| И1№1Дв4(1 г«*

Ким.ме', мм ино I) Нин» .Данна ката . * дек. оцЪм. 2«»
дека: Ч) Ни. * „ К ада рова га*. 1*4 д* к., оцбнена 4" »
з>
и» л* в;.
1 Нина
II и на .Край Кулата* 4н дек, оиби.
„ 1*4 I Iмк* км Пат».". 1 - ь в . ©цЬь. -V» лена. а.» Нина „Ка

Д. По /245г ч»И го 1

Д. !!••

Г.рой 1|

<»ьшиь:ннь:

.

Но 4"7»»
Съобраино иепълниге и» и липь 1{» 520 * птдчдемъ ;
•»гъ 1 Добричекий Чиронии Садим иа I XI •'*.» год, »ьиолла
Г -р* и К»
М 1 Добричекага .1еиледблчеека Цаса. нро .
лтандиновъ о»ъ гр. Добричь, ла 3*«» ътц. обяилгаиь че отъ »
I Но» мприй до 3 Декемврий г. г чала до 5 « аИь оббдъ и
Поетб правоиа цавание 5
па глбдувицим день кь каице*
лариига ли въ гр. Добри чъ иде ирадшгь слбд»1*»щии
ДЛЪЖНиКоНЪ Н. ДВИ.киВЬ ИЧО»Ъ ИаЛОДНЩЬ Ле НЪ И ЧТШЦ Г“
ни гр. Добричъ. и менче, къта Но .452 »•» елина „Се. Пи
рнлъ* иоетр ена отъ прост», дьрв^иъ материали а качъкъ;
»*ъ »ице дължина /3 мегра, ширина 6 о»» ч гра и височина I
2*6» метра, р»ядбае:»а иа 4 онбашии
стан ла живбние,
лъ покри въ кгреииденъ, еъ и»оръ огъ *»‘я» кв. метра, при
страни: улица „Св Кирплъ“. Четем Иеиовъ и «Кейпа Нен
кова отъ двбтб страни
Ншямшто пде иочге «п. ибната. котя даде I
книпший се куиувачъ. ЖелающнТб иогатъ да ле иьмнагь
въ канцелария га вт. ирне.*л стени г Ь дии и чалове иа над
даван ие.
Гр. Добричъ 21* ОкгомнраЙ 1уу1 год.
I Сждебемъ Нрпставъ: 11 и а и е в ъ
Д. Но 620 У*м» год.

ОПНИ .1 К II 11 Ь
11» 4073
('ьоЛр (ко ||гц-и|||нп-лнии -1По Д139 а.дивш
огь II Добрич Мп|1»«ии С» щя ид 1Н XI 1*7 год.. ш. под .»
■а ДиЛрияскан Згих Каса. и|Ю1и*1. Идия Ппкивъ огъ
с. Ид.идакъ. ва 45» -ги, оСаиаиалъ, в. отъ 1 Поо. до 3

Чиуриии* В. Иммь

Но 407».
< ьобркаио на!1Ъ4ИИ1елмин лнеть ||<» 5»ав и ;
огь Н Добри ч**к и и Мир. «ь о»н на «» Иоемнриб вь и
Добричекага 2* ял Каега, кротивь ОиюмаиьГади*
е. \ар1алнй. ла Яб« лева. оАявввамь. че огь 1 Но*
до .1 Декември*» т. 1% чала р» Л гд1кДЪоИдт И НОгдС I
ма цапание 5 ма е го на едбду вмцим день вь каицил |
< И ВЬ Гр. 1обрМЧ I. 1Ц<* Иро 1андиь едбД) ВМ14И1 б 1ЛТ.Ж \
м>* 1ийжвч и ич »ти ча ходиш и ее иь .м-млшцето на с. |
ами ич ня«»: 1 к.ьщд иолтроеид отъ проегь дървен!
ряалъ еь ч ».шлк1 отъ каль. мокрикъ кереиидлмь,
лена *»а 4 отдиленуч. гъ дш дьджими Или мегра.
ма 4 У » метра и мкочян» 2 ч«1рА Хаибкръ идбгви» .•
«анъ <-ь кадъ иоегрогмь па Л.1*» еь Л 4«* метра и ви
1 и*» ч -гра еь покрикъ керемидени еь *в>ръ I дека
гьебди Иееа Кмбмевь отъ скб еграни и иагь *>
еграми оцбн на ла 1
дена. 2 ичь еъ одаи иолтр*
црикгь дървеиъ материал е, съ (ьтжима 12*4*» и и .«
5 4о метра и виеочина 2Ю и< грл **ъ покри въ лдач
дворъ ещмь дектръ опбиенъ п |*м» лева Л ни в.»
I,-в» |ч дек»ра 1 ара опбмена аа .И* в * л ил •* кин.»
|’ел*ч* * 2 1* к»р.1 оцбнема .*.» 14 2" лева. 5; нива
Бои* 2 » ! дек-ара оцбнема а.» Ш !о лева. 6) ни»и
К» 14* 1 д-*ч 1 ара омЬчеш «л 6.1*» дева. 7/ мина „ .
дакъ" 6 4 (екара оцблена ла 12*40 лева. н;- нива ,Г
м-м (е ир оцбмена ла 16 но лева »] пива .Пола Ч
20'* (екара оибнена :а 402» лева. 10, нима «Канл.»
гвпь* 7 7 декара оцВнем^ та !4*7о дева; 11; нива
лукъ* 1й р к цй оцЬмеиа ла бЧИ дева: 12 мива
л.ьк* 4 2 ь ктр* оибаеик та н2о дева,* 1.н нпва а*1
1*7 |ек »ра «щбнена ла 50 70 дева. 14 нима .Дер.
4.5 декара оибнена та 4 5о .де»мц 15) мвва „|ер10 I декара оцби *иа »а 2*» :ю дев »; 16 мина я*тглу т
2 м р-кара оибнена та 4 мО лева; 17; мина „Км*клв .
двкарл омбмгма ла 2 » лева. I*) мина аХадАряшъ !«>{
4 декара оибнена м лена; !У мана .КАдкрдка* 5
оибнена *а 10 лева: 20 нива „КАДАрджа" 5 декар
лена |о лева: 21 * нива „Кадърджа ичм* Ю*у дека т
цена 20 у * дева.
Наиаванието щ * нота - огь оцГ.мкага. Жедя»
могА1Ъ да се явмн:иъ вь кдшделарията мъ оирбдГ
день я часъ аа иа и»на.те.
Гр Добричк. 1901 год.
• ад Приегаиъ Н. Г. II и и п е в ъ
Д Но 4»м I». г
<; Г» Я Н .1 К Н 11 Е
Но 4*1 6
« ю^рдаио и-пъ.1нит|*лцвя лиеть
' 2У.Ч, и
1**брич.
VIи
*он.
<.и»и:1
на 2У млр!Ъ 1‘.И*# г. к
отъ
на 1**брпт (ружеетво 1>АДАШ1|««еТЬ, ПроТННЪ Гсор»
ф«1*онь огъ г ^обрячь д* 4**3 лев» 2*» ет. Ибиимь
огъ 1 Но чвр до 5 Д*в. г. год. часа до .5 едбд
и поелб нранокатдеваня 5 ни сто на елбдув*щим
кани лирпмга еи ш. г Добри ь ще и|»о/>акцчъ <*лб
дльжиико1гь |.е|внжичъ ячотъ находящъ е** въ :н»ч I
на гр. Добри чъ. ичеиим. 1 е »но лоае .1х«'иеръ“ отт
дектрь и 4 ара. гь кьошк ь. поегро* н ь иа два етаж* !
чькт. и тървенъ материжлъ. долния « тажь 2 5*» че /
3 метра дълбочина и 1*5*» мегра ниеочина еъ ед ^
горния еIажъ три мегрв лян *. 3 метра гьлбочвня .
виеочина еъ една егия. еалонъ покригъ еъ Млрги.: ^
п миди. чри сълбди: Дука Лигедовъ. Пваиъ Чарч* I
а *жи Гач» и нжть, оцбнеиа 30 » лев.ь.
]
Над хавани е го ще почне огь ••цЬнката. #Кел I
мо|АТЪ дасе явявагь нъ канцеларията :»ъ оир! I
день и чл« ь аа над ».гинн*.
|
Гр. Добрич »., 2 * X ГД"I год,
1 < Адг*>льъ Ириетмнъ II»
Д. Но 4лу .
ОГ» ЯВЛЕНИЕ
Но 4**77
Съобр ,.щ«» илпъ.» ителний лист ь 22.*6, в
отъ I Д- ричекий Мир 1М Садим иа бЮнпй I»**
подла на Добрич Лкц Др\жеетво .Г»жлжи!иолгь*.
Дончо Мпгкокт. огъ гр. Добрич»*, ла 552 лева и Д|*
вамъ. че оть 1 Ноем. до з Декем. т. г. чала до
оббдъ и полаб иравомаддаванве 5 . на с.1бдушш
иъ К1и»1*лариа!м ли нь гр Добричъ ще п|ю1аваи!
ишгб мьи.никоин недвижими * чо|»! на&о!ищи *• I
.ими-то |.ч гр. Добрич»,, именя . 2 кжшо Но 47У *
дворъ на хлипа „»5 Януарии* 1 учаегькъ на гр. .(
построена 1-11 на У 5*» метра, дължима, 4 35 иетр |
и 2 м гра виеочина, еъ ляб етан ла живТ»не. от Д
прв. нъ магераялъ, еъ кич»кь. коригчъ и кал*,
крпиъ к**[И'МПден1*. 2-та къщи — на 9.65 метра ч
5.1»» метра ширина и 2 метра вн« очона. огч. 2 • 1
еж шия мятериалъ и аокринъ. (айванъ. слеиенъ ^
къта. покритъ • ». керемиди, съ У.2*» ч. дължим*. *1
чина 5.1 * метра, височина 2 метра, подъ епйиапм I
члибаръ съ лице 3.35 метра, дама грак нь отъ ]
хлябаря лъ дЪ4‘|;п. Об»цъ дворъ 34" квадр. метра |
кладене иъ. при »п.сбди: Улица „15 ЯнтариЙ*; ул»1
пменил. Ю,»данъ Колень и 1б»енлъ Стевамокъ Ч ч
ски оцбнени 5«н» дева.
Наххлианисто ще почне огь оцбнвата. Ж- ]
могатъ да се иняватъ въ канцеларията въ ой) 4
день и чап» за паддавание.
|
Гр. Добричъ, 29 ОктомвриЙ 1901 год.
|
I Сждебемъ Првставъ- 11^1

|»Х|В.

