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Д0БР7ДЖАНЕЦЪ
ОРГАНЪ НА НАРОЖАТА ПАРТИЯ ' %\

51 ^

*

I яги Д01РДТСК41 околия ш' I

V 3"-
И< ц4цп мп и» птннпи до тксплПСХ,п» иш1шп1 лвонлшаггь

пТ.гтиикч «■: С л., полугодишно 3‘ , л. 
Зя вт> странство годишно щ лева
ЛЛоиирмнни Лс.ть 11р1-дилата нТ.мя 

да се уважава.

«С * дресира до редакцията яу, »ъ гр. 
ДоЛричъ. улана „Тотема*.■

ИЗЛИЗА ЕДНАЖЪ 1П» СЕДМИЦАТА. ТАКСИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ
ч аа квад. с/м на I стр. . .

• • * ■•
За прш*гаш кн оЛявлсннн 
на IV стр. по .» сг. на дума.

, 20 сг 
. . 10 ст

- I
Неплатени писма «е <•« нрпемагь, 

•и. копие и не се вра.тагк. Едама (рай 15 ст. Едим-ь брой 13 сг. «
•(

Честктимъ на добрите си абонати 
ь.татели драздницагь гРождество 
ас то в о-. като имъ пожелаваме да 
прикаратъ съ веседость.

Гр. ДеАрпчг., 24 Дексмврпй 1!Ю1 ; нинив<> тяжесте.га но уаропениеупк Ис.пку- 
\ спин на

юу.
ни р,, у ноти иршнгга-

Ьл. сегашноп> Народно (^ьортю. кога-то чи ге.нтво уо //<• му отколко свинпш иче)уяр-
ио редъ Говориха «раторнгЬ {върху заека съ жкч и напршуя н—понеже Лануие де
шморннтЬ условия на мононпва па тютюнят! ! /'<»»-/-. <1 <1,* Лпук-Лин, поради ппелицнп 
и осхждаха Каравелони; креттурит!» ку. вмбе- [ кои пони ш>стлопен сг съкюсн е)а подеме до-
то да 1о защитял», оправдаваха го съ нало* ечвчриипь, око шн, с, I./псува шт, уо идун/ни
жвтелностьта ку огь преките н положението . втарннкя, —уо ранни утра уа г« нчуне>вятя

Още Два броя И ще ПркВърШИШЪ и безъ гризеиие иа гьвЪстмк ся обявиха, че рдовяашн. лапьуан ш „а Скоюниени,, кого
)зото шестмесечие на вестника си. ако се не нрнематъ тия договора Пьлгарни
1ЧЙ МНОГО отъ Г. Г. абонатите ни още ще фалира. А пт.къ за да нафчлнгь силата на 
сл благоволили да внесатъ полуго- пн|>он.-жпмигг. 

иния си абонаментъ На г г. абона-

Нн»*ш М‘К1П

шь-

къзаъ дшдтнта не.

'' шурнал но ирт.нл у т есня реуя тон
ШвОрП.

доказателства. шо-даиаха ча- Зшцого гая декларация въ най-важната
| родггядат1;—представители оратори, която пра- сн часть, а цкеино гдЪто е казано, чн другъ 

о СИ зъ градищата пращаме кви- вяха не само педоиостнмл н уироиистщелни нзходъ нниаиитЬ ирн 11. II,. В. Кннзьтъ лица 
1ЦЛИ чрЬзъ Т. п станции, като ги ужо- за страната ни договорите®, монопола, но т мат- да иосочагь, не е бн.ю варна, г. 
13Мв да се издължатъ на раздавачи- доказаха и нозгриостъта на/впнеинието имъ Ив. Кв. [ешевъ, шефътъ на Народната пар- 
.1ри първа покана. иъ сх^рави^ги огь дтщгрчч; . нцогресист тя е наиришиъ сл^дъ, Каран<;лова сл1;дую-

Г Г. селските абонати, КОИТО още | и конто пущаха сгрели върху омразните имъ щата декларация отъ трибуната на Пародно- 
-Л се изплатили, умоляваме при ид- народници, които не имъ посочвали спасител- то Събрание :
ОТО имъ ьь градътъ ни.да благоволят ь пия п*ть .... Глухъ ще е бн.г. г. Кара- 
е наплатятъ въ адмкнастрацията ня велонъ и слФпигЬ му у теници и иоддържате- 
ткика, находища се ср%щу хотелъ ли на позорния заемь, когато г. г. Гешеиъ

е 1 одоровт. на всеус^ишаиие насочиха неход- чч^ниинама мпннгте^»ска декларация. Гн 
низ патЬ огь това изкуствено лошо финан
сово положение и фалнкенти ....

Който »•* е билъ вт, Народното Събра- 
нне, или не «* прочела декларацнигЬ па г.

I г. Каракелова и Гено ва 
Щ*‘ види глТ» е шарлаганл.ъка:

/. ). на/шунн ир<ь,и■нишателн, 

1'маца.п ю е (Но лично аСшсценнг но

<р. г(очрпчя, 2п Немирна 1ШН Ч>,(. м<‘ крайно итенадо. Меж.\у лицото нлелу- 
нюни и,н~, II. Ц. Нигочесгнч, нмо.гг, честь-Отъ Администрацията
то (о 1чя,рк и ам, и ам ни шнннномг,, че
,\ч КолКОТи се чТНОСН ,(о МОЯТП СКроМНО
личносп. и ,(о калката стига моста слаач 
ро.юиронс, о.)о насочилт, на Короната /(./- 

н.к. спаН1ЦПТО нчюж.чние, ирн. нен.чко, 
Че II. Ц. Лнсочестнч пи кок 7, не МН до. (е г(о 
/нпае/ш. че гои желае ,гг ма но приви ви
ем,ат ’ е т>, да ми нови,ри управлението на
< трилото. .?а да се ю и ри шллкувнгт, рр

неки ги прочете н 
Г. Петко Ка-

\мервкапскот. тт.рговско дружество, умо- , равелонъ е декларирала, слГлтющати декта- 
'ТгЬзи г-да, конто накарвал, да нор&ч- радия, каю подтаърдплъ, че и II. Ц Вп- 
Вършачки за идущата година, отъ сис- сочество и чель п а одобрилъ:

.Ню-Нирлесъ“, която е единствената 
ьлгарпя приспособена д;1 прави илГната 

да се отпесътъ до главния агентъ на

ИЗВЕСТИЕ

;Т:1 I
/оспода нарплнп при,,,' тавишели!II,

:
^ .111,1 >7, <>1 кларонинпш, Конто а.17, 0)07,! личи, ми. .ю длъ-ФНоеть ечнюмг, ,(о нриоо- 

411. *о 0 :7, ечнтомт, //рови шеЛСТвошч /а от
говорно .ш колоната .1еклоран1ни, таи като 
сиорсдь отлинскин консюншуционецт, ирнн 
и.нит. Ни- к'щу син до на иточу — кнн.н.шт,

‘•твото, за склк1Чванпето 
>о-но до 1-й Яиуарий 1!Н)2 г. 
т. Варна, 12 ДекемвриЛ 1У01 г.

Главен в агецтъ:

на Договора, . името на и рачи ше. лайното но и I *011нх7, и-,
( иедн>.1Н1:к7> .1 Дек> мерна, ми писан рентпшо 

Нарие оставката си на II Ц. Лисни 
/шили и / о 1(чс7,вн,1паа

II Ч-

СТПЧ

уа а оот.рнс кт,ма
пили и ли ши че ски .(нищи вг. страната.
То он.го .401.1 н да

.1
нс Може ,(а ахде кр»ЧЪ~.

Нека слГ.дь това нгЬки се у буди че г. 
Гешевъ и на Н. Ц. В. Кназа е съобщнлъ п»;-

К'Н-

Д-ръ С. И. Шумковъ—Варна. му посочатй е.(ицг, Оруа. 
парични лпо7,лж<-нии

на уг.ржавата бел ,(о ирибшва до уо- тьтъ изъ който може страната да се навади 
юворншн, ла ли см и и ет,участ т! режнн, кои- отъ затруднението, безъ да ставал» монополи 
то впннмпвеи-а вашето аннмаюи и рил нл- съ позорни и унизителни условни. Нека осьЬнъ 
теклата недшен. Държиешинтт, /./,/»;»/ уи.й- , това. ис1и:и прочете съ внимание въ дцевин- 
ешннтелнч поиска а.нилннтн. на

нагодя отт, сепии ни ши,

ВАЖНО ЗА СШГОВЪДЦДТВ

Ля склада на .. [мароканското Тярг. 
напиеш находи щя се вг, Гр. Добри чг, уо 
лт,; „Зора“, и рипаш ни лекя и рани вя

цнгЪ ма Народното Събрание, що е говорилъ 
, и г. Т. Теодоровъ подир йдсЬдателн на цен-

. п" '" "/""/"<«« втннкпппь на мчжо.17, уо Му о,куе иосоче-ня, 'Гой ю прие тралння клубъ на Народната партия отъ три- 
ооитякя. >< и,кн ешунаня нег овце, оставка ига на каоине-гег и натовари и и кг, буната иа Народното Събрание съ исичкитЬ 
у е е и има~ по една кутия > при с&щчто министерство да прех/я.ци авег цпшв- мт подробности и какъ могъл» си илати Т 

' "",ш,в"нае "о.ш,стяга да уиошршбн лението на партита. ' | милиона лева, На 2-й идущий Яиуарий безъ
Дя-гбоко уоилй по, чв еуи цепилиннтг, в?л монопола и какъ ще се и (бавимъ огь руския 

мож е.нт, и.иодя опя днешното 
тел но ао.ю неч-нне е

Ни,КОЧ 01,17,
шия лица, но попелите пчуооеня Нлходя

I

Н> е

"чавеНЯ ЛН>КЯ, ЧрНЛТ, КЧПТО ЩС Може у4
опий стадото отя заразителната бол осно, 

’< гота.—
—о Гр. Доор гчя 9 й ДекЬмр. НЮ1 г.

:лот ру у ни- аиансъ, оБОпадзониня дългъ и така нарече- 
иржчрванието на дои,- пия Източна румелийски даиь. 

порита правителството се <циаси уи поеме Да, иа тЪзз хора именио може да се
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ЦовЪрва II напълно новЪртп.. Т4 са; изпята- -1*1**' »*-*ь Фаь-гъ. Огь иубдвкувяи >то в4.че «вс- I ночгв всички членове на сегашна» гьвЪтъ ч 
НИ държавни мъже. които Не декларйритъ, м<> С!| в,,ж-1:' '»е «ще се има 81.зможвоеть“, но . подавала осгапкнгЬ, а господствому, Медарс ч

^ ~

Гопрнатни обстоятелства, И въ разр1;зь съ Огь фзктнтЪ които ногоре излагаме, става вечо чанигллъ: но той ги аанзашвааъ съ глеч
сааит-Ь банки, да памЪритъ 290,000,000 л. 1,вно- изканото приложение и ар. маниери, а наказанвн, ако нЬпой ие приеме по негова 
безъ реална гаранция И въ Дрмъ, та измь- с* йалв само за ильгванас и езянь пндь Фокуси, воли да бъдътъ въ роднински» съвЪть . . . .
дягь огь страната ни чуждят*’ кочпинин - " н» “Г*’ТВувал‘' °Тк Турскаг* I'1" Г“ лу**п ажкъ а*"!1№ "I* Русенс^

, , ^ * • администрация: „пнлръчъ, ед“ризъ, сисъ езаде Ли. Сълъ.
-ЧифутятЬ , то такава въже много но вече рахстъ олуиъ“, и косяло се це язнълни и <•**

напомни и се повтори молбата, иовтаря се пЪстни
Друг ь Фжусъ: „ Емиръ вЪрдикъ ама чоджучдаръ

1
■

г

Обиръ па !5 т<*го въ соло Опанча не: 
полки образи це|»нг1Ь на Стави» Iяогатъ направя отъ това. което са; направи

ли. А колкото за сърднята на г. Каравелова 
и неговата компания, че не цм ь иоказвали и упудмушъ. ам ед-рсинизъ. ииш «и емиръ еде-

жесъ“ и п.й ндгатъкъ, ю капи-ями кавдисяге.

гронь. комуто освенъ че откраднали разни вЬн ч 
Но му ограбили и ГИД лев:.; общинска 
бпла вече въ лиридД 
ж. отъ с. < )панча.

Съобщаваме кому ГО ее слПша 
на лицата, КОИТО съ ся наплдгнлч ДМПОГМп 
слЪлусмни се лесаIъкь огь ч г да ра 1 ч-ллв- д

а ВЛ.Ч :|
на грзлц ъгЪ. кои го би квъ подробности, това що щ+.ло да ге направи, 

да не ияъ се сърдита, защото само сн го на

правиха, той като чолоп+.къ, който най-елс- 
ментарнвгЬ работи не разбира, неловко, па и 
глупаво ще б»де да му се обясняват', по

дробността. Чкишн>кь, КОНТО IV Н/ШНП .14

чо нищ'# нГ :•* 4а се направи Ннр ч- <ь ч . I «г|. 
нощи и те<егряФ« се ирясвоили Турели а сис- и м< иаI тема, не само а гнииш-тра гивно, но и по слу;к 
бяга ТурскитЪ пощи никога не се нрИстапзц-
ва д и сшурноетг. за частната корре. нонл«-;п|1'и, ' скот и н«мсце «а Малкоалдчъ-къой 
това иои4. сени го знай. Ако сън м I #.т ■ (,ц,,нл,

о I д. кос .
иириика по ек и,уми,.-ни норЪдъкь сега го .

което до сега ее 0 писало и пише но иашигТ» бира и въ пари. 
вЪсгнпцн. игможемь огь да не заклютимь. че и 
нашата поща бьрза ла са приравня кьчь Тур
ската - съ тая само разлика, че ако се оолз- 
чптЬ на Турския ценящия че мием-го 
н«губил», той вЪзиага ще ргпм 
сан олуиъ, кайботиипь д Ь, я<ъчь 
а II• къ у нась това сгагм инат: ще вя 
нягъ .а дп 1С|е зя>щ ние ( бг..|,бпвяно та <л4. и.
10 тчя да вн вивптъ вп станцията и ви с«. б- 
щтгь: „че писмото ие са указало“ н вий гр1.б а 
да са за ЛОВ! лят* съ тоя шговорг. Кът. в-ичко 
това прибавете и обстоятелството Турски«Ь 
чиновници на пит .и*.- ц / о но/л ин- гнит, >|ч.,,ккт.: 
а яо нашиец сгаицш има 
ЯрЬдлось на чченино. в ш кпн1И|пга,
•о.гомн мм счупени пч/пI нс моо/чомо/нх, а 

вип една лчТ. години, ни. новЬтс щхща ичь се но 
т/шАпс-спп, .чнч та да са яосЬгнагь на ни м •, 
амн и ако ичь ее у да I ' и иадичдра на г. дарег- 

лигнатнн отъ иасъ въир! еъ за яежолнснш> ш- тоI,•', , и Л|1 яя ,иг" -,и дп*'-
яденеко съобщение между Парна, Доброщ. н ®’ь зак1н»ч но- ннй обръщаме вняманасто
Кялчнкь". Понеже намЪрнвахме да турамъ точка и;| г> Г- П,а* |ЯИ1П ' ВЬ1,*У идложенидт, 
на тоя въорось, за това си и ирималчахме «ъ ЬЙГЬ т*’* ге поднгнали н каго ДЬпи зп.дъгванн:
една малка бЪлЪжка. Обаче нрзддъ видъ че тек нЪка това имн «муж.1, какь се шнасядъ дьр
вд.нросъ е отъ жизнеид. ям дере ъ на населението, жавнп г1д пу.кнгеш съ тъ|гон' .шь имь и др. 
а най вече за търговията, както на Д .ерпчь, нтереси и колко ‘V н -грении п пп. сърди 1]ич- 
така и на Балчикд. а огь друга страна, че киг*' ебкщпння на .Помага ера“, че що мо добри 
Мяннперсгвоч', или лнрегциигая на Пещи Т. и търговията; а на автора нн тия 1ЪЙ Гр .о скроени 
ТелегражитЪ, се нахално подиграха, клкго Ч.П1НО *окуси, що забЬлккнмь, че н.а лжжага п сг

къси крака га, че ако гой е нопмвалъ да ръко
води и управлява, някой не чу е д»ль право да 
се Н1111Г|ндва еь ешнична дпчяоещ да гщ губягъ 
врЬмого сь ра:«1 смЬп.н, щашаге зт итсмепи 
зянчденкя и гербови чарка 
цЬдь га си ирокарна нГиоц ф .«.теч < Ь.

Иь е шчь огь и IV цз го ся б м1оя>* щ • V!га- 
жемъ иа кунд. Факти, които аржежавач: 
новоль перело вн ч т 1тЬ на нощага и че л<* сдЛи- 
ранне абоиачен га на вКс• н цчд Ь, 
вачитЬ с.ь се угранмчанал» . ачн 
огзатъ на раснисвигт, че . отвяла“.

никой н> нпмчро .т умно йчигс.тнннцт, 
му (гммнннпь си.

Колкото за Предположението може лп 
народната партия да управлява сь заеми безъ 
реални гаранции и безъ .монополи,: нека Ка-

Отъ с. Веди Фанъ зеч ««• дЪлцигъ
ШлКЧЦЯ 

•>Ч ) кил
ечмик 
1 7(1 ьт ^ 
2Н0 
I I»

1 Лгаиасъ Тодороиь 
2) Двмигръ Демаровъ 

Джендо Нвседевъ 
\) Геерги Псгрпвъ 
и) Недк# Тодоров*.

отъ с. Суютчуиъ
•>) 'Годоръ Ми.ГКОВЪ 
Г| 11нань Днчнгровъ 
м) Лрифь Османовъ 
М) Христо Димнтро|гъ 
7) Георги Стоик вд.

I I 1 Сгоянь Нике.|овъ
12) Годоръ X

При внисаниет н 
Г>:дзчнкь би гь

зн се 
роса .Сд.СЪ ; 

б .дп :: ежнд,“:

■н
Шракеловъ нлпраздпп министерството на фзнан- 

снцтЬ и тогава ще познае могущестиото на 
народната нартна и нейната финансова пю- 
собность.

1ои а- 220 .

221 мм
2!*.Ч кил. 

11*96 . зг»:<
но .П А К Ъ

ПО ЕЖЕДНЕВНОТО ПОЩЕНСКО СЪ05 
ЩЕНИЕ НА ГР. ДОБРИЧЪ.

111 .1ЯГЦ1НЯ. КОНГО Но 1Ъ Н2 
240

ГОИ деен ГЪК Ь М. Г. 1:1
е тлчд. н. км *ть ор I Ай Орчая. 

Кир.» 11К • || ни. II |[ 1.6111. пи- 
желали г нъ гла ■■

п о Шрн

II о |Г.
ЬДТЪЧОЦЬ

11 ь миналиЙ брой ва мфсгкяв>ътъ се, 
ИомЪстнхмо полученото ни ..тъ мкогнзга 
граФн-иоиденска станции писмо М 1И2Л по ноь-

I *бщ. > нр ш
еард. Пенчо Ц-г ми.. Ний би 
В :.| б. ЧЯК1

ччеI еде-

. кенгч Но е д.огь пън. се е указал 
справел., ги., иь подобни кмеи-кп аномални, 
расшрЬди и мрГ.у ■ гачочч екдцку гораниего н; 
ГорннтЬ добри дань онда'и •, и ка го сьбсре оп 
|| "Ькиго ра>'ии"ки(Ь срЪ «ду, в* иго е ставало нри< 
мдниего, на деешъка да шиеше ухпю на мля 
мидеала — нрл-мчикь и го понита за ьое си 
го е ирг.д .гь ...

Обръщаме ерпозиото внимание н■« ирвтеа. 
телитЬ на оннЬ и р. пп. добитькг, върху обявл* 
нието, номЪстено на 1-ва страница на Той броя 
огь склада на Американското дружество. П.ч 
това съобщаваме

...

ф и.-|ц.

съ насъ, така н съ населението на градът ь и 
околията то се принудихме снорЪдъ пбЪщапосто 
еи, да се изкзжимъ по изнд.рщенодо до сега. и 
укажи.че на наседснисш и търговии I г>. кат. 
едно дъпжапно уч| еждснис ее || |.дпгр..иа.

Пг.колко дни е.гЬдь новднгяи.1е1о •чд. нар’ 
вд проса за пощенското съобцдение, ияъ градьд ь 
се разнесе слухд, че чЬсгния 
•• ганиията, но зановЬди ма дирекции га, е ярд дю- 
жилд. на наемателя на винцата Недко Киримн-1 
да даде нпеменно .съгласено, ли е да яркият 
пощата мЪжду Парна и Добрич, еже.шенм, и 
какао възнаграждение «ска и гоз.д нрибанд. вие“, 
тая декларации сиорЪдь кмти ни ук-ьрячя'> ь о 
била искана съ пзрпчнмго ужагание да се (/гичобм 
предложение го-знячи, ч- ».• за свТ.д нсс. 
видение на паз ар дд,к|. П , това нрФд шженис 
мнозина Дад ха сериозно значение и бЬ\а и >лТ.-к* 
огь увЪ|и нн, че една нъниюща нужда на населе
нието се удовде дворния, а да но би нощонасма- 
теля попска да се възползува н нрЬдложн ие 
ирцем.дяви условия, го мнозина огь но видни>4. 
грчжлнн уногрЪбнха свиеш

нчь сь положвгелносп., ч( 
л Ькарсгвого е тъй приготвено щото отъ еди и 

единегченнага килогрямь всТ.ьн може да си образува 2" ки 
грама л Г.кI, Той си нрпгогоп |янз така: зеча 
5<* гр. л-Ькъ, иосганн се нь едно кил. вода. 

но сЬIне се маже болното егаго.

С к .

ьоето по тдь. .1 
излЪкува. Пазете скотоиълцц, оп

началвнм. на
начет.
| Ма Иран I МаТсрцци ки I. ра 1 1 1 

ра : ШИП гь
р ч нчи огь тоя ИП 1

I
Нашия Сждия Пванчо Мсд ровъ на 1;

п н/оиркщп дЬ.гото : 
«дуемп. ъу|я :скпц гер и“ II. Арсесевя, вгч г 
гь тон път ь 7 пъти о насрочва «ъ. дтль слЪ 
нмцятя иубличт съ |ийскч декларации: .дий

ГОО/1 <>/Ъ#о е. г, (“нцу ;.цГ11Нснк“ М<
Мг почнел, юч1. конто Иеугъ Х/Шстось 
оооуюнннгч ! ! 1 *
страхливци н в. съ

*МшЛ го*{ »

*ОГ“‘, 1.(1ШП !1'*ЧЧЛ,П.

мвстннили .гу.м#. н » • л
(11>НП'Ч> •>

Разиазватъ чудеси яя Кии 1ЖПН. -
ВОИЪ Г»Н|ЧШ1М,. н 114*0II Г»! Ц‘:. Р.»чч#|»у ЬГ!. \|{|
чу бил* нялучил» |1ГН*ьЧ»В1Н1Ч<ГТ'| з.ч л^.гно Л»ио-

/ 4 'Ь1Ш> ГГНГППЦНТ>Ь МП Слк Го>
|П«» I I. г?| ••М1.Ш к>>/м1Жа .м /к|.41.1

нп П.#А ‘"ЪМЪ ЧгугтшППЧМЪщ • *
Обачо там!. II >ан ю оетг 1

взммалъ десеть мм! Пснин тЪ ссщ.ннн, ги знае на*п ,-ь декзарацнягя си, както сь девизнтЬ а 
само да и ата ... Не стяга

Ю /Н1 И.1,6,)|.к#,‘.Га:яш#иие: из иава м. сви I аннчи и.ч шесгь лева »ч.

влиниве п даже той не можа дз рлЗгдЬ (в юва шуч .о и е 
,1 «о н/нькуагн к 

. ког.
НОС I раза :Ш IИ бил I. Н1 у чир.тнсс, и • г.жалъ II 
цоск-ля 30 дена безсъзнагеленъ. ю. З.мъ с .»

топ». ами и ру- ,
*• 1Ъ горЪ и сачшк данък иа-цч. Ала общесгвенно значение д-кло. 

сточната се ечунщя я г иъ Накоьс.н вик 1,ч.гь нгн/т :» ос, .шюьлтч. защити, защою .. 
пд пазаря; Главния Бзонякъ слЬгь к нФ<циални 
рзетпв.тнзя блль сьбраль доста мя1ераилъ' за

изминаха мЪссця, злоучогркбл нявга му, и сега изь участъка на налъ, та да нодш се жибача си или да я 
но у твържаеянг, или отказвапие че поел), два. най Бирника се р \ ЗвТ.налъ <1>инан. Инснекторъ г. 1 ни ще самъ и връчи на Съдиягт . . 
поглъ кеглго ний вторн и трети иъи. новди- Димитровъ: ще се новърнемъ ио тоя вьнросъ I Дкюго има медецчисю еамдЪгел-тве, съдс В 
шахме нънрося, накъ чрЬзь нЬстнвка си, огь като събер.-чт. но обстоятелствени снЬдсния. и иолицсйски нр>гоколи,
дирекцията на иощнгб и н-огр^ФнтЬ, нослЪдвало Чудо Знаять чигагслитЬ нч. че вод-Ьхме че ПОСТралаяшля о бндъ ма ушраяяе я нЬм. -и

*'* ге гь""ш.п нощ мига сь 1 .1обр. Мнровяй Съдия (съ тртк е Физическа ньгможносгь да сгане огь мЬет п
, че < н/нощнятч приеми нрил.чомсенага депитя, койго хубавичко ни троса сь •■фицвал- : си, а несоч»» брагь се е иегънизъ га нгго 

ошь нело Мбоиочш, Ч'*«« 2в» лева м.ьсечно и ла \ ного си мпемч М 3042. зя гдЪто сме раскрн- това нзшь мед.рчвь не нега лд знае. . том ,« 
се щн н-1 аирекцнта, наемателя нолл*рлс<ми вяли не рвиШ безаконни лЪЛствгя но няешй- придържа V д- вт иЬ си: „егр .го, пчво н си з 
положението си ее гая цфн«“. Отговорено е I ическото дЪло Л1 Ю - Н99 гол ) На 14 г го кедш ор -л иаипе на зак нзтП ще п-щрав: п 
1ИДО вМнага вь утвърдителна емчеьзь. СлЪдъ тоя сь лснизятЪ съдия, с, борил. ■ досегашния нашето общ егво миц.ик нрави“... Да, па* 
юя ФДК.Ь, нико1 ьШц ое но съмиявашс, че роднински сънЪгь и си избралъ т. е. направи #ъ. вш-ъдн г>. е И'.: У|'.,н > щс кажемь ний и .дев» 
вече мщке да са кажи имаме ежедневно цощ н , та се избралъ лругъ настойниь-ъ не неш 14. ь-. зигЬ* 
ско сьо мнение, слЬдосл гелно нрозба га нл Ое който отъ образуваииото на дг.лого е петия по 
азота въ внимаиие и у швз4.т,трева, а нашия р*ДЪ и го само за една годзна: кзьво ще стане 
събрат ъ ,11очъ Дистъ“ пркбърза да

н.гл жяха на поимняемлтеля да нг й
пнекагя Така и стана. нрЪд.юж ниа и*-иа
ОЬ вече повече отъ шика, какю това ш вил кми 
ио-дод^.

(ан п*

»*
Сл^дъ предложението со -

да, че

отъ които ее виж;*

телеграфическо запитванш :
м'1*«Д'<г*.вя

Се

ц гъчклич и уго газа на ч шдоидьал с 
в* с гваг«, за вшто цЬп. градъ е .став 
вь доиикь огь зова съдийско онрП11лсиие к 
К'1гфо од« со 1|онър,1смь ек ос бна статия.

.Бай Ганьо стаиадъ журнадисть и ст*
ТИИ ПИШИ. кей го нг- н4,рва -н ька нрччите бр ! 
Ю7 огь 12 тото на крьшлотскня оргзмь .II-' 

но чудното е гукь, че родим нрава“, м тамь ща вади цъдъ цЪлеиич'.ь1

, 11 иЪмали да сгянять 10 яасгойнпнчт4., яко още
своята олаюг1рность къмъ началетвующчгЬ. ; стои тоя безноюбонъ съдия, ний пбичямн да 
I рочае иа това мнение, бт.хме н ний, ио нЪкакъ вЪрваме. до като има още иа лице паря по него 
подозирахме да не би и това да е повторение настойническо дЪлп, ще со прочЬияпатъ и на-
аа иърваи Фокусъ. И това ваше иодозреиве и- отойввцв в чдоаоаа

изкажи

• а •
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се е тппосалъ нашия любодшь кмегь 1'ашо; Взсиль Полеви, излЬзе н<ь селата на Бчлчикска Кти какъ в СПИШ продължманиета
ни «ля шии 1 иь нея «р!<Ф1на. като, че ще и .Лобрячска окоти т 110*113 абонпмеятя; у мо- на каймата да ДНвСЪ. Нч '*> того точно аъ 
1.1 кара и И1еь да му ег«н чь подържа юли лнваме нринкраоноцп IГ. и ирянгелигк си, да му А маел елки ->бк*ъ г. г. изродяягк нрЪдставн- 
читатели . .. Базалт нЬко.1, чо цЬлпн ту- му окажап. иужднот» съдЬДотвт: ■ иматъ въ теля но сипа.* огъ нркдсклзг*ма си, се събрали 
иь |щбь огъ рздос 1авовск|'Гя сгаиъ, еъчв- него пълпо ловкрае. въ нар>1чоп '.ибп.чмнг, гдъ *■- яъ ирисждстааото
м това писмо цклм мксецп; а Ташо като | Па аск«п събрана сума тон ще и па на ел*- на всп п-д ч шисгри Клра&< домь иаиръавлъ слЪд- 
г,'ашень си цапнали отдолу ц подписа, ‘ думата се 1 кита ни а и > диисяна от а, н* го и йод- мига успи д. |арацви: Г-да изродим ар-Ьдега-

.е „Гралски Бме-П»1* нс писали.......... полагана п. н«■■ги а на 1«*дзк«нчта я ч • ангели. Оп. шера и тпсе., мранягплссвято е въ
Право дл ел кажем ь ний, ало и да имаме Нозня наби «етъ. Сипщи министерската оставка, оолче то Но м «ли д.« постановите да

,, лошо нонигос ла Тлша и го считаме за криза се разрЬш I така: манастръ-мрЪ издател I. се нродьлжл сейигд до 22 гекущий Декемярий.*
и мшасгръ на НъишнигЬ д-ага—Д-рь Даневъ. СлЪдь което всички ветри*.* да продължение 
минлгтри на Г-л.: рТ.шни.Г, д-Ьла и уираялнютий на сесията а едкдъ тон 1 Карал*, лик.. изпадали 
мииветерстпото на Фипансивтк - СараФОвъ, мч- ап джоба си и прочел, указа М Ьвв отъ 15

того сь кой ю се ебннявл. че ее продължава

. неграмотния ь, человЬкь съ джамбаеко 
е зине, иь нлкога не вирила*; единь „вие- 
1 ль“ или инжанерь, да бжде иродшань

паница лЬща . . . да му аьчиинва иш-ма ниегръ на Търговията и Нс.тедЪлисто и у и рая 
!.н порнографии, -годк/окмдн (•*»*« ни Гчшч. лиющпй министерството на пътищата и сюб- вирнагт р чевна сесия щ XI то обикновенно 

'1-1110 е бввграмотно същество, гукъ векки щенията —Люнклновъ, министри на проевкш**- Народно Събрание до 22-й като добавили: ,<*>• 
■ е неспособнияь за кмет и това се до- ннего — В Кънчеви. мияветръ па правоежднего кит се кин тн/т/и/ч кмош .кичч -/ "м-тко лнпъ- 
,'Ьзь една публична петиция на конто е* Дрь 1'алевъ и минипръ иа войната—генераль .гчнингч <•*• «докпн»*. Чисто ляно .рлгически иалнУ 
л 8(Ю подписа на най добри.Ь ни съ- Паириковъ. и сега народинтЪ цркдетаьит* л*. ■■•а разхождан.

Министерството Дчневь, ще апелира ьъмъ изь София и еи получавагъ дневнигЬ но I*'»4 
народа, за ноддържка за прокарвани*) на моно- панДобичета на денк и чакягь нега на бай

Добрева Пегко.
Кризата •мК.ншагс чю ее разрЪши тъй, както Ний но теч случай ще кажем ь както мазнати

к и и клевети, ний ньча да отговаряме I никой неочаквани*. Цг.лъ български изроди гс туриит1»: бу сея е — дипутагь семеен нмишь . . .
нроизиесо противъ м<:н•пода, а вчср*1пвитТ. ми- .ц ж-ниви д-мокря цчига!__
нас гря безъ срам и искадъ да го наложат ня- 
н »во си нросг* ни и ненросгоня срЪдсгвм
Бьлгарск** )рак 1анн снлотЬге ее като «мниъ п 
сь бн*лепшеата нь ръка докяж**те ма м -ноис- 
Л1лжни|1. •**• ни!- си) <-юиствгплг-к распорЪд - 

см, кишт «и !и/11 | теля на • л. н’*нни*Т. си и че не що оставяте да 
нн наложа ги чуждия кнптролъ макари той и да 
се иска и отъ многото гол (-.ми чужц нцт, които 
вгп дранIVги 1 Ь. Ироч*'С, дому монополи 1-Ь, долу 
ч\’жлен|ЦтЬ, да жшгЬА Иидтарня! Си тозя де
визи нанрКи- ким и > рнятЬ, наирт.дъ ками по- 
б К *а гя !

: ни.
ЧулигЬ които изенина ви него, излпза, че

мислили, чо съ разговаря сь конта си пола. 
Мехмсдаа но ханианъ олзаръ, на които;

( му се закаивзме. защо то занн-ересона- 
шрять удовлигвирение чрЪзъ надлЪж- 
зЬсто; само за любопитство обаче на Д. Но -.‘К 9*.* 1-о I.

омииьцнк н<> б-з».
а . чи та те. 1н ще нмъ съобщим и закдю- 
■ . о на Тлша ви иомЬна >ого писмо, кое го

I I» Н/НЬ')уЩ>ГЬЖ1и1НЧМЪ ъЛ'Н‘1'1 I.>/>■'! 1(1II* *
. ЦЪуЖЧНЪ й» Г.1НКЧ

( к/1'..мк.» .шчтн гн. (3 и Брава ме чи гателптЬ
I Гашд не бихие то и иочГ.нали, ви вЬ -
II си, ако еоИиитъ не б1\ч то ноедавялн па
.'1Ч0Г1. М Г.С 1II

:и ) дорастнорели. н ;кн». -'П. -К ‘ н н.| п ц> ма
Юнсрд 11.-М шпек огъ ШжаиджиЯ но илдадгнаЙ огт. 1 До 
Лричеки М (йжн * -ми а.шъдм липи Но 1330 99 г >д. кр«. 
гивь Л\мдд. Ммтл»й»ь ПГ |!Ь»ПДЖ||, ог.иьяи.кт Ц(> 
отъ Л<*ясян|ШЙ г I . д» зи Мнузрий* 1902 ни ••аса дт 5 
мЪдъ оЛКдъ в В0РД1. прдаояаллованве и мъ 23 часа па. 
камц.-.прнята св въ гр. Д.шриаъ ще м|м> (ямп ш-динжн 

I ммгк имоти па оъжмнка, вяенио: 1, Нима .Карами* ц- 
уврат.1 оцД.м. «я 36 лев»; 2. Ннвл .Тоиъ Тяссвлияъ* ! , 
уир 01*1.11. зц лева; 3 Цака . 1.01 - Т-в-д ;»д и Ч уп, .чь«. 
1а лемд * Пива \ви..*-:>якь - V*;р Кае-. 1 |;. л.*.
Миза .4.1.ал*. келгме* 3 увр. лаКи 1.» л. «а. б; Р.ипд ,К .«:. 
Кгшь* < ) нр. им1.М1 КД 12 1. П-., IIне.* ,1< д«-- „мр »
}»|» очКчсна в Лева, а, Ниво 1. р. Лрь 1 у«р. оц'. д. 
21 лева.

Кмегь ви традьгъ ни, а 
.1 свободен ь н.;ь хай за ни пазари), //«..но 

' ми к обидно (* !! ! />.)
1 ;< (/дой.*, гво/кпик от» едима блАинкъ, кой го 

" г.лиин р*:*)чкНю, но койшо е нещи-ччгггнк 
ъ сега 1.о буIна ви гиозиго, Ташо богати,
»з въ см рома хъ, скандали., рп Но азъ

Ъ.Ь ^ а^мтпо^и!83ЯнЛ °в РаСПРаВЯСЪ ПЪТВИЯ ДСНЬ НЯ НОВОТО МИНИСТврСТВО ВЪ
Това^обро да зап^н^ГуТв^* Народното Събрание. Вчера 2Я Д-ксч,ч,„й. зиъ-

Л. р * |упово иеца йь яарошото «•'ьбр^ише прввнкнаин* варо|вггЬ1 |»сги Д;камоаско ньиин.нпи- ний? . . . 1 * 1 * г .. .. ; ирЬ ютанптедв на иое.гк »ньо .1А0Х1яипе. Нгичкн ... ..|) че 1ашо, Чв като си ннаКл* толког»а да 1 м « « * .. м. . _« Сморално и^иъл.. дииь Н4. иг*4Д* ак от-^ {II - групи 1*р пар«* »ича на яЬ<*т«и 1 ги* МнивсгритЬ*“ 1оЛ|И1ч Ми м»пи галии и* I м*и ;«» И« . .н:ь и се зиьаиодшь, зйшо не тчнгшь ш ** „ п *• миропи *ч*чм «* * «• п и., *« и», шм-м ид
’ §, ; | хои шолжон лаеха черв^нати *а« а. Пристани е»* д«л пм ;1»**14г ;1и м< ж, ,^, .^ ии нг.р+н»** у а».

>.1<ашь и»ьа ию сл наше з.ч радскни кьяъ палнскванис ярЪиож «пето на хиниегрнгК вп* ««чиранз» 4ч** л«*в* и .и», о^нияиамц ои
ЗМИ да ,,с-УВ!,!!и*- 33 глйсуваиае на ■/„ отъ бвмжета. Пр1. о *а ее н‘,ий г*,г- » Ннулр.й пи: щ *-* до олг-м. «юмъ

II > иа кран забКлЬли чме .че I унснь не мига 11 . , 11 ири»он*д и нани .»
„и шки трииурдни гой и въ военно поло- •шхваи<' рчлн«ч:ваня«‘То и.» тона нр»» 1ЛОЖ«*нне. * миг клим-ларняга си мъ ДоЛрц.,г. иъод^.дш. мг^ (мяжьми 

р ^ ’ И ъ восн 10 оло^ натисни ир-Ь и-тавагель отъ гривата лдргиняип и гь пали .м к»«ис нлряячь. I, Кит. .-ь д»я* ви *»оии
' „т.ГЛР;:ГГ,>,‘В:‘Ха рЯа“и К°МРГП ’ 1РУП. отъ крайната д-Ьскаца пятягь вареното “ '

1 ,ц,< “ ^НА ако и* кя ,1а и за въ събрание 1а се проязяеео това хпняствретво нс-
"свЬвъ, че ще оичуна. но и ва всички криво- ‘ х„;к‘ а ли „гь Лишвв,твото иа китарата ия е I и5 

к « з»«ан-анми ще дири корен- _ва ро ,ИИ1|СКМ лйп. .Чаро.июто събра- Г.
.1 нмъ, да се ие раснрос раняват и.п. нодъ „м‘ ,..ь гоЛм* ЛоЛ1„,ис.ТВО вика: .то нас. ме ирЬ *- « - - 

1;,Л “'М*“»“•»«Iвие на мита- стамява долу юяополджявгЬ, шяртатанпгЬ, гробо- 
"к, тъв 1 аме и*, *а нр«ч* гггь “иш копатеднтЬ, прЬ 1ателятЬ. заяитнинятб яа чужюнцл- 

■Ъ". въегншгьт .... брой Н-й и .«- во- ! п долу ,ИЙИстсретйо’. Въ това врЬВе,
во НЪщо значи Гаш ., м какъ може да ,нт„.Г|1Ь !г1,1нГ,Л!| Д..,ь Даневъ. тредерижъ

ваш отI. 1жсба ся увалъ за растуряянето на ка
ро пито събраите ВшмястЬ . юлу ' ярозължагь и 
заглушаиать четеяието на указа гь К(|8то се р.|..- 
т\ ри яаро.яото събраняс който викъ се но.хкаща 
отъ галерията. е.гЬ л. нея пубтпкага която <-ь хи
ля ш обгражда Норо яого Събраяяе я която посл Ь >ня 
вепраша япяветригЬ съ викове „долу“ слЬ сь из 
лнзанпето итт. отъ Маро 1Пото 1'ъбраяце.

II т-ьй коте I я и та която разиграва /«я)явв<тс«я 
сьлн.тт, от» ч‘/Ж'Н ичч бои*го гпчнп/шннл чг»
К1/1. кк» //(1/Я1ДТ, ляесъ е въ прЬ .Вечерясто да 
осъществя в про ажбага на България)

Посл Ь шия тотеигь съ пзборвтЬ които сега

■ дя ст. »е(о з>| ш

Обща хроника. И«Т|1 ее нявиет МЪ землището ия е. III «( Щ (жиЗ, 
цро.иажЗята ии- ее нзичиин но щ.анклзгя на ял. -л. ЦеП - 
Ю.6 «гъ Г.>ажд. Сълопроилаидстш.

ср. ДоТ.рцчц 20 Де немирна !Ус г.
II «.‘ад. Пристагъ: II 1’дцга гкяеъь.

I ||е Я((1 99 гад.

I

-

онудикацк м» .»1и,

■» СЛ.1 111(03 (Г .11- МЪ

1160 к::. М1рл. ецьк. 2оО з» ?, Липа ,Такзгъ Ккъ“ 
9ч дек. оцВн. 12 со лема
47 9 ^

3 Поил „Хлрчанъ Дрдъ“
* „ „Нукяръ Наша*' 

...Миря Гзрла“
.,1 кон-м |Ж.(“

• .1 и мада Хасъръ Ал тъ 
II» Оемлнъ КраЯ * Моди-

Лек оцЪн.

9йъО *Т

•'>! ,.19
27 6*1 
9Во 

I ?аое и
мудощ.. 1| II и из „Т.зС зъ Гърда.“
ЗГ20 лк. I 
I . 'О „ 3)

I.

.6*1
„ ,,1.3(1 1,31113. М 1. -
„ -Нор> Ллгд." с 2
г гГе>|1ЯШЪКъ‘ ;.-2 ^

Мурадъ Кьоръ НбрямоиI.: 1; Нина ,.1*1ртлукъ * 
19 9 дек. онИм. 3, но лй. 21 Нима .Кара кушъ“ 14.1 
дек. оцЬ.|. 2е2.| лн. а Нимл „Мургала Кулзкь'* 131 
дек. ониа. 2К (• ми. I Ниш . МВра Тарла" II I дек. 
оцЬн ч 11к1гз - измира иа 12 Г.чнрово и лемлищм-

(.4

12 40 
1о 4о ., 11.1

На 16 срЬщу 17 того въ селото Ток-шларъ 
анъ динени на Домигр*. И -вевъ, к*1- 

, збили : едно из ред че равин, едно аб- 
окело 1Ц<Т лева пари.

:яовята още но е изтрила крадцчгЬ. а 
) тймъ взмЬс 11П11.1. вс били вземялъ нп- 

.рки за конса I правно Факта на *■}>*:-
4142X4*.

ГО N1

Цк.иамаис-» ще почне огъ онЬю .чм. ЖелаищитЪ
НМГЯГЪ *Я е, леЯьзГЪ НЪ К.Ш!( .ЗрНЛГЗ I |.ИСЪ ГСГМ ОП!. Ь 
днн а чзсоне е нз 1ДЗЧЗМН-

Гр. Добри Лч 20 Д-нрап Г.ю, м,*
.1 . ъд((-> мч. |||,аегз1'ъ: || ('ануиддиеиъ 

Д ПО. *2» 4 1 I.-|м и дру.и па.> и сме писали но гва кр.чж- 
се задавя гь злодЬщЬ само нрп будна 

егчажа и енергичен и кметски намЬег- 
ю Защо иов!а| име да иаиомнимь на км- - 
ит Иравятъ нс-чеезичло реви ши на нощ 

1>а:ка, и нриснособдииа. и сь и»Й гол-Ьма 
„нрнвиднмка за ношиага еедска стража“

ИБ;т.1КН11К
Ло Л|»:.

• > Т.-В н-1 И0|. - .1.' II 3.1.11. »ГЪ ■-* * л.-м.( П др. 114 
,1оЛряч .(-т.1 Кзея (■'•* язПденнЯ очъ I* 1-срнч. Мирпии 
•'з-дия изиълом- лнеп || - 22 .('. ;-.,д, -1|..> * и и *. Нпкнъ
Домчещ. н *р. - I*. -. 1.'яр» Гуларк ог.яиимччт, че огъ 2« 
Дексчнри I г. дм 2.ч !<нулри.1 19*12 гид часа до 6 слТ.дъ 
оГ.-Мъ » юм-лУ IIр. 01Л.изм.чн111- ,|.ч -'10 еа е г*..() М01ХИИ
Денк мч. кай е зарият .-ц т, гр. ДцП, ачг 1Ш. ц^.дзз. в„ 
недипжкмя-Ь имот» па Петръ Д.мчснъ именно I, Къща 
е*, дщ-1. иъ («0*0. *;■! кк ч оц( | 2чо лек.-. 2 11н,з* „Нос- 
сзгз" 1.Т д -к. * ар.ч. оцЪк. а-■ леи 
Кзр.ч . у.иръ, (1ро (.(ж-.-агз ще с. н 1»ч.рн1И по припилата 
на чд- нуне ГОI Г Д. очъ Гражд. * ъдонроаанодегпи.

Гр. Д—'-|1|1ЧЪ м> XII 9о гол
II Б'ъ о-бев ь Иряспвъ: Н Сапун жт-въ.

Д. 1|о 5Й0.9В год.

ще етанатъ за народна прЬ мтавятедн.
Българя, ше оставяте ги ла ви нрола ътъ. *а 

ви зарооягь, ще оставите ш ч\ж н яа ваеъ хора, 
която за иищо яе па яяд Ьяп., които нн ечя-ап. зае (Молени сме да аяпнтаме 1-на Добрич-

(1вчей, да яви: I По м-жду селскиIГ. канални, за лобигькъ да сс ..леяолагагь <-ь ваши-
дъ название „ Чан река т ра*. „Хч«>,:*н- гЬ съ биня сато защото вий но неволя гн храяту-

“Каралезска-* има ли записана и «добиа гптЬ 
•чвиа—ви землището п.ч с. Х.чрманлъкд. .

„Пялаиарь-корусу • сисдояща *чъ 
'-'•'.Ю декара; II: Днееи поли какънъ над-

Имота г: измира гь е.

Не! И хиля а пътя ие! Българския вари >ъ 
зяаЙ добрЬ а пали свойго огъ чуж п-нцигЬ, знай 
добрЬ а наказва ирЬ1атегягЬ. Иа това въ бдиз- 

1я намира Ш) Кой я експлоатира, дър- квтЪ ярЬк-тоящя набори за нар-мни врЬ п-тавите- 1 
ли или частни лпцаУ IV) Ако нс е, вити

.нани»:

и Ц II 11 Л Е II II Ь 
На 6194

За удовлегпурение пакъгь огъ :.(к» л-ии нз Кзрнсн. 
Ьчнкннъ Клонъ но иим ит* огъ II Вари. Мт.оии Съдия

насилия в ще прати, въ отговоръ на п ърлената I *,0_ "Р-тпмъ Ду«**.*-*и м«иаа-
1 ‘ 1 гоьъ и др. огъ Матзъм - зямзм*. щъ 2м Декенири

му ръка яца, въ Наро шото събрание цепнеш яа- ; т.д„ я„у ,ряа им» .о* имп до а слъгь п«*,ъ 
родия избраници, юяю ше бъииъ стражи нани- ел» нр.шоч анначи-а ма .-ю дз чшя аъ кзня-мзрояч-з 

театрална трупа „Скърби и ; тереситЬ яд, които оше ешнъ иъть ще пзвикап. { , И нь Б>г*ри *ъщ- ирвдаа .мъ м дножияить имоти на *>а-
яенго даде ви салона на 1-на Ж. Лбяд- въ Наро 1П.'.то Събрана.*: долу яонополнтЬ, долу Й" ,У“л“**Г^“мо Г“, « ?•***“*““<*»'

»Ьк*ико блъедшци нрЬдставлеялн. чуждеяцитгЬ, ла жнвЬе България! дгк. 4чт з-ш! а “?Г»лчикГяилу*в'а д-к!
ю -о .кото саЬдЬнянта ни ее нроегиратъ 1 Прочее в&пр1иъ къяъ 6о|>бата'. Да слояаяъ опЪнеоа ш *о к-мз 

■ Щ) остане за ио дълго врЬмс иь гря- ятото, което ня гогвять прЬ игслнгЬ. На позор-
*Це иоговоримь ио иа пространно н > \ няя етълбъ венчкн ирогресявяо-леийгогсгвувщп

изкуство въ идущия си брой.
Втгоаарния редактор* иа вЪс танка ии г.

ля. Той, каго върховеиъ раззорТ, штедь иа сълбн- 
жавонь, мито общ.оеки надюръ, да пе | цигЬ си, ще се сплоти ка и ешнъ човЪкъ и <*ъ 
продадена от и нЪкой .... на нЪкой бюлегяиката въ ръка, ще нрягазя байчнети. шайкя, 

1 лице? — слЪдъ каг»' иолучими отговори,
(юньрннмъ по тоя випросъ.

1,’Ь ПЪИОЛНО ДЗНЯ вь 1-р.чдьти 11.1 Нрибк- 
^>-ткепскага

и 41,-

Пм-из се измие* нъ ъ-млиистс гз с. Мзгл.кмочо 
11|»одзжЛата ще сс и.1«ъ|>-,ии па : езенлагз 
Ю04—Ю26 отъ Гечждз I.. « ъ. ща роя .водстно.

Ги. Дойрячъ- 2о Дпи-имрий 901 гол,
II ‘бйД. Присгавъ Н. Саяунджиевъ

на членове
шарлатани, които учаха народа ла нае вода съ
кра1уяги, за да го иредадьгь яа чуждояецз.



ДОГ.РУДЖАПЕЦЪ Брой 22Стр. 4

Д. Но. /651/1897 голД. Но. 1794 0* ГОЛ.Д. Ио. 411—09 гол. |
ОБЯВЛЕНИЕ

.V 620л
обяпзеиие

По 5108
'Ля у |)>влстнор.-||4|е изкътч. отч. 70 лева а и*, но До- •** удовлетвор шс инсм-ь ’>г>. 4'«. л -в) .м п 1р- на

брич. Землтдклч каса по издвлеивв огь 1 Добра >. Мщнмш ДоЯ,.ичпса В-*л*д1и Каел II" взд»1-ни) огь I! Добричеки Съойпжзио исн ьД/ттелннЛ лиси. II . Г/< :
Сля» ишиип. лкп Но 47н № год прогаиъ Нчнанлп. Мирови г.ъ ни и:нл. 1ивге.тнЙ лис.ть Но 4 61 зч пд. нро , .. г ^ ,, ,
Добревъ в ф. оп. е, Чамурлнй, обнвнпамъ че ОП. 2 Де таш Арн*ь Муриовь и ,ф огь Сяра. ..чхму.г», обявя ! ЯЦЦеиъ ОГЪ 11 ДООрИ'1. .ЩрОВ.Ш <Д.НМ Нл 4
■гаври т. г. до 28 Януари» 194)2 г. часа до 5 елк.сь обкдъ вачъ. ч- оп. 2* Д-клчири т. г.> I ю 2-Я,парий 19 >2 гол. \ П 9* р.ц и |, II 1323 Ня ДобряЧ. ЗеМЛОД. Б ,
и нотлк |фавоиад дявани • 5 на .-го на слЬлумщии . о-щ вг ч.чел ю 5 <■ п; ,ь о*Ь)л и но.мГ. ,р ши г I И« • • яя его нингииь НчЗИЬ II ГроЧТ. ОГЬ е. И 1.1111 -, ЧЪ За 7 ',
канцеларии™ ги вь гр. Добрич* ш-* ирофиачь нсдчажи- нл е 1М\в. пич 1 -нь и клнн.м 1рллта -н вь Д .....ячт. :н • - , . ... .-. •») ч,/«М1/ ,.П1
мит*. ваога ня Мекксдъ Пекли гоил. огь с. М. ЧлаурянЦ. пропилял. .мЬлушп'чгI. шмвллсяап имоти, ич-пю- т . !* » " » ’ "
IIмонно; 1 Китя ц» де* егям, единл. дачъ в ед-го Лрн*ь Мур.щнь: 1 кипи «ъ гур-тпя ч.по.14 «п. 1 -»4 21 |уарий НЮ. Г"Д- Ч.л I ДО и СЛЪДЪ ОйЬДг
лерчс, гл. дцоръ 4 де .ара оцкн. *0 лева, 2 Пвва „Чешке сгая и I С1 мичкл м. дворь Пит ки. ст|н оцкл лова. нНОлТ. Правпнмддавчмца .V ИЗ СЛЪдукмЦЧЯ Д)щ
Молу‘ 4 декара 0Ц1>нена Ш лева, 3/ Пива .Кирчо Поду 4 ; Нива „Урманъ Птн* 1 Допра чцкм*иа 10 ■ лея»: ] ,1(> а щщ. |,,||цн га СИ ВЬ Гр. Т,‘>б[»ччь ще продява л;
декара оцкнгма |« лева. Няога се намира въ с. М. Чгчур- *’»"»» Г V4 ша’« пчГ нл, 'гвор/Тни, ■„' I «ЛИТИ.ЦЛГЬ ДЛЪЖНИКО» н иИЖИМИ И ПОТЯ н»
Л1Й и :м.*млтц<*то и\, а »»«• «* .««иоженъ никому. МусмФл Нсу*онъ. !^ Калм и Д*»ч». иъ двор», -*ии> к».. м

Продажбата ще се ироваведе но нравилата на чле- ; метра оц*и. 40 лева; •!> Ниш .11 цл* Орязнь* * декара ХО1Я ЦЛ Св В1. ЗСИЛШЦ;ГО нас- (11анхк‘П> ИМен.н 
нове Пич —10>5 оп. Грааианского Гхдоироиаводегво. | оцИнепа М лекц 3| Нява .До е.лото- 14 5 декараокЪнееа . / Цнв, Юрмумь 33 дек ОЦПн. 57.75 лева

гр. Добричлч 70 Декеявряй 901 год. | “9 лева; 4 Нккл „Д "'.екл. Кая* 9 »е*арл онИненя 1н леш. ||,.ч |ча1‘.ЧСЯИЛ11('Ь'лЛ ИДТ1. 31 Д«Ч»\ ОЦЬИ. 59.Г» ^

н««. ■■»»:«. | ?; | * и.» ,л„. 4.
. Нини „Кк15.»'1о воиу“ 10./ д«*кирл оцТ.н#*и:* Й'»‘2 • л., .^1 Ннм 4. Ниви М**111в олрГА» «I Д1Ж. оц!ш* -I ЛС11Н
, .Ормаиъ Аркас.л.* 5»;. декара оп9кема -.7 лена: ;») Пива Ципа Арнгглука 3 дог. щЬн. 5*25 леля 6. Няв,
, .Нонарджякл.“ 19 2 декара оцТ.неиа 3* 4н л‘на; 10 Иява . Л|>чу,лн|, /'дек. ОЦЬЯ. 1.75 Л. 7. Нивя В*|Ц|,

Ня \дти<‘гно|н‘иии иакъп. огь 2йо .п*1»и ;и. и »|». иа „Т»»трсликъ“ У'»» дгпсяра оц^ш*ня Г«-О л. ;П/ Нина ,д*‘р»* ’ ... г, •»*. |е(к« л..*.,. Г1 » л ч N
■Н.И* 9 Д-Кара ............ .... Млека; 12 Папа .МИрляти- 24 . ихнарем «**«.-* (се. ОЦЬН 11

; дек. Кв)исд< р>> и иу 11» Дек. оцЬи. 24.М -т. 9. Нн ,, 
тарля /1 лек. «>иЪп. 21.50 л. /0. Нтд 

Оргя хпхленскяй син >р*. /I лес. щц*. 21*51» .. 
II. Мина Мешс САртл. 7 д оцья. /2.25 л. у. 
Лрмуглука 55 лек. оцЬн. 96.25 1Л. Нина I |

I К|.'1||ск«>т<1 1ЖЛ10 2/ 1':в. ОЦЬИ. З‘й.».') .1. / I II - 
Чагалар*. Гьоиду :ь 21 6 дек. оцг.н 12 л. /5. Нищ 

| Д, е.-до 22 дек. 33 50 л. 16. II шл Т.*й КьчА 
синор!, 22 дек. оцЬи. 33.5 • л. />, Нина 1> ги , 

Нарненгки Цаиковл. Клонл. по и I и I - 1ВЙ ..гь I Нарнец.-кн о, д,. •. оцц.Н. 13*75 ЛОЗЯ #М. Цнна Арчк 1Л. Г.ц и
Мнрини Гадл. влпии. лаегь Ио. 3137.97 год нротавл. Ша | ^ лц.н> 07 /;, Ц„В1 МоДари Таила
•'•аил. Дл медния, и др. шл. Н1ргичле|И н'нниоам ь, чеоп 2» ..... ... , ___ .
Дек. м ;Ш т. год. до 2ч Януари 19Ч‘Л год чата до глКдх ; 1,,к- "ЧЬИ- (|- —> -*• И _ . Ница АрЧ\ ГЛуКЛ. ■
О01.ДЛ. ц но.щ1> нравонадиванн 1» на сло на .мЬдувнинн Дек. 0ЦГ.Н. 4’1*2;) 368!».
денк ял. канцеларията <*и нъ Добрият, те ирпд.лалял. н.-4 
инжичи! I. ичотн на ШаГ.лцл. Лдяедонь: 1 2 ..кнш в даяд. * 
сл, одаи вь двчрь 2»»2‘> ки я оц1т. 2»«».1е«а, 2, Нива .Л.1.1 
джа Ду вана.* 384 дек оцЬи. 7Г. лена. 3 ншч «Ала Калеа 
Тарае.ь* 39в .свира оцЬн. 79 2» леел, 4 Нива .М. ш.- Та 
|.а+а* яЧ д ■*: чцД.н. 112 лева. •"« Нпва .Матламовеки < и

ОБЯВЛЕНИЕ 
По. 4770

■

Д. Но. 0944—99 год.
44 и II II Л К И II Е 

Но. 619(4
■

Добрич. Игчлед Каса по пададенин оть II Добрич Мир.
Садим Н ПГ1..1И. лксть М 1943 99 гид. прогнил. Ала Нбрк- | декара, он!•••. ГсИо Л1 еа: 13) ЯИИ4 .КаВракл. Ллг.4." 
мовл. и др. ога с Ман.-ароим обннннамь. че олл. ?ч Девек. » 7 ара оиЬнема 1Гс40 а ■ ка. »»ни '.ллиг1. нмоги се ндянрап. |0,>Г.п
г. г. до ?н Януари!! 944? г. часа до й . а1;дл. обк.га п |юел-к вл. е Сара Махвудл п аемлищего му. Продажбата ще е.- 
иравоналдамание 6 на сто иа сдрдувнцим 1ень »ь капнела- и 1вл.ртп човракалагя на чле юиг 14Н14—102.» огь 1 ргж г 
рнита си вя. Добричъ щс н|и> ивамл. Н1-.|вижимиг1. имот С.мдогцюгаводтгво 
на Али Нбркмоя .; 4} Нива .Катала.*. Нолу* ой дек. ни-.и.
5* лева, 2\ Нина .Емншенл. Чукуру" й декараоцНиеия й 
лева, 3| Нива .Аджтмъ Лулаа* 10 декара оцкитна ■« лева.
4) Нина ,Кабачл.* 2 дес. оцли1. 12 лева, Ь| Нн.а Едпленл.
Кула* ?I декара оцкн 21 дева. Н, Нива .Кунанлака* й 
декара оцкн. 40 Лева. 71 Нина .Крджинеки лагь“ Г. дек. 
онкнена 4Й лека, •/ Ннса .Калоенскн 4 т,рп,* 2 (екарл 
онкнена 12 лева. Наота ес намира вл. землището на тело 
Нанедьрово.

4»

Гр Дочрвчл^ 241 Декември 94)1 год.
11 Сад притгавъ: И Г Гаа) нджиенл.

Д Но йм7 - 944 то I.
ОШ1Н.1ЕН11Е 

Но й 192
За удовл.тиореивт иакьгл. огь 70» лева н др. на

Продажбата щ- те прннантде но нравилата чл 1004 
-1025 аги Ггаждан. ( ащи^ои июдттво. 

гр. Добрвчь, 20 Д-кгмкрнй 19>>1 год.
11 Сждебеиъ Нрисгавъ- II. I ацунджи -вь

II 1Д1ЯВЯ1Н4СГ1) ЩО I • !*«■* -К> »ОН1 I К
лвнцнгЬ мнгягь гз се евяиагь чь кан1Г-Лд||.|; 
31. и ри- А.;* 11,41 н>1 к Г» дни и 'пс-.в зя ИАдДавани-Д. Но 373— 9? г. ,(>Г.Я 11.1 ЕМНЕ 

Но б:ч)1 г;. Ди-рлчъ 11 Дсь-емврий 19»Я о .
удоиллтиореипе иакл.п. отъ 7'1м лева и др. па но|-ь* 32 дек фл оцЬнена 01 л , й) нива .Харч.и.пил, 'Га 

I Г.анковь Каонл. н<> ил.(ядеиий оп. II Нарненткв >,.н-.ь" 21 н-кара оцкн 12 ли, 7, нн а . Са и Г.Й Гарата.*
На 1 Сл.дсб. 11{Н11*гзвь: II н м с н л.

Д. 11м. П 11 -1393 I
Нарнтптки Г.анковь Каонл. ц« Н1.ь.дтннй ог ь II Парнентки
Мирови Слъдин нанланит литп. По |.>9 99 год. нрагикл 2 ' дгтлрл онкн. йм лева. -) Нива .V .гла.ч ь Гара-ьь* 2: 9
Марко СтоквовъСолаконл. и |.ь отк е. Наднт„о, обянмвамЛц декара онкнена 1й л-» а.-в 9 Нивя .Дурбала Гараео.* : "
че 01Л. 28 Декември т. г. до 28 Януари 1‘.н.2 род атя до декара тг.кнена ... д.. . > Пнн;1 Мл1_а.ч >втки » и- .|и - ».
6 4*лкдт. обкдъ н иоелк нравонаддаванве 6 на его на елк дтка|Л оцЬн. 32 лева. II 1|ши .Мила-чь Гарата.- I' ;»
дув.шпи леш. вт. каец лараята еи вл. Добри чл. ще проля- докара онкнена 37 м> л иа.
вачт. Н4'движвми1к ямотм: Пчога т- намира вь 4-. Юргичлтрл. и аемлатело чу.

I) Жклк.1К0 Ганчо вл.: I] нпла„Менн-ли К>ла1л.“7’.‘ 
дек. оцкн. Зй лв: нива „Чк.мнрл. иялу“ 1.4 дек. онкм.
й7 лв 3. нива „<>р "ь кулаа 4 дек. оцкн. 7<) лв. 4. нива 
..Четели кулаа |«« 4 дек. онкн й9'&41 лв. нива „Нуиар- 
ла.кл>*‘ П‘в дек оеки. й* лв. 4|. нива „До тв,в, о.1пка'‘ 441 
дек. онкн 4.41 л4| II. на Пллчо Георгиевл.: Нива
„Увтнь Г.овР* II I дев. оцкн 5 *Й4) лв. 2 мина „Еди 
напя. 1:ору* 9 дек. оцкн. 4й лв. 3. вина .,Ттрц| имоти“
4н дек. оцкн. ГО лв. 4. нива ...Мечтаикь кулаа" 10/ 
дек. онкм. Й14-Г.0 лева 5. .1ив<да „Сен-гликъ" Г. I дек. 
оцкн. о/ лв *>. Лоам- „Нетебн Корау“ дек онкн.
4о лв. 7. вина „Адата" Г» дек. онкн. 25.ЙО лева: IIчн 
та ее намира вл. оем 1НЩтто на 4-. Клдпево, Н|к»д1жбата 
ще т - НР01МВ -де ио нранилата на членове .ниI т >:> 
огл. Граждан, (*|юиавао р-гно

Гр. Добричъ 2н .(екечврнй 901 год.
II С’жд Ири4-т.1нь. II 4'анунджн нь

»>Ь1Ш.1КШ1Ч 
Но. 47 9

1'ЬОО|>а.ИЮ Нг-Ц Ь.1 ИНГ4* 1ДШЙ ДЙСГ1. Иа :>;1Н2 I - 
Г.ИС1П» огь II Добричскай .Мнроиий Г'.ь шя па I 
Ю.щЙ 1994 Г4Ц, » ь «0.1 м па СгоЙчо Марчсвь > 
Добрнчь, арогпиь X. Иваиъ X. Геионь «>ть е. 
Аагьиь бей. за 213 лева, обянлваяь. че отъ 2 
Дек-чирий 1901 г. до 24 «Iиуарий 1902 г. шя-а 4 
Г» сл I; гь обГ. ь н и-н-лЬ иравоаи иа№п1ие 5 на ту

:
Продал '.ата щт се нршлоедо ио ирлнилата н.ч -1Лтноа • 
|(М)| —1025 4,гь Гр; жд. ('ядоирпизводегво.

гр. Добричъ 20 Декември 1901 гот.
11 С'.Ь'. Притгавъ Н. Гциуиджиевъ 

Д. Но. 2 »12 9* год.
ОГ.ЯПЛКИНК 

Но 5195 иа сл I. -». вицва деиь вь каицеларвига 4-« въ
114|ивнпачл.. че за удоялетворе-щт иакл.п. огь !72 Д.ч5рИЧЪ 1Цт Чрн (ЗЗЗХЬ 4'.ГЬ 1уьиЦВ'г1. ДГЬЖ11П1т':| 

лева и др. на Добрич :1 *м.1 • дМ. Ката но с.и - г ней оть це 1ВП:К11.6И ЦЗоТЦ «Ш(од«аа С« ВЬ ЗсВЛИЩеТО На 
|| Добрич. Мвровн (,*.ъд»4И ишьан ли ть Но 491 ‘.'7 то| 
прогииь Фа; » Инколонь ц ць огь Е»Ш К*й. оп. 2- Додей, 

до 24 Януари 194 2 год часа Д" 5едк(Т обГ. гь н цпе.|1 
! нрапплад пванит й ма его на олкдув-шин 4 нь в* кзннела- 
: риота еи вт, Добрвчь ще нро.-.тнач ь ил жнняоппгк н-дии 

жичп нмоги. ич*вио: I Пик, .Отчанл. Ч.ктр.ь* * декара 
оц»щ. 20 .г ва. 2 Нива .Кви.нчка Чуклря* I I д.-кард онкн. |
45 лева. 3< Нива „Кнь1.п»к> »1увур.ь* 23 4 -кара онкнена 
55 лема, 4 Пива .Ара Бозалалс.“ * г-кара оцкн. 20 лева.
,*,. Нова .Сюн-чтиски |.,.ть* 7 д-кара одкнтна 17'5о лрва.

Аа п.1гь беи. нх--нно: 1. една грети огь ицвзч 
.Илмакски П4.ть", 9 ' дек. за 22-10 лева: е л, 
трега "тъ панта .1»ара.. ;ски сиаоръ*. 216 дека. ь 
за 50*10 л на; Л. е ша трмга огь паната ,Бо.и; д 
башп-*, 21 1 декара !а 49-7() лева; 4. еди а тр ■ г» 
огь нивата „Сокакъ-Йоду *, 9,1 декара, оцЬн. » 
22*1<1 лева; ■> >мни трета огь ипвага „Сокна- 
ачу * 52 >**Каря, за 7* Ю дева; 6. е ша трета л 
ипвага . Карадт-кз »).ьть*. 12.4 дек. оцЬи. за !' 
депа: 7. «щатрета - :ь.каната „.Мелеклерскя-ИА»

1еяа а 8. една трета оть квл

!
г.

I

Д. Но 2"8 I—9* год.
0БНО.1КШ1К 

Но 6191 й) Прали ■ мЬсло огь 3 5 д-к. за - 1го .-ь гч трч -нтн вл. него
ЛО|»Д**й ОЦЬт*»«Л ?4П .11*111

Имот.» е* ИЛЧИ|»1 1ГЬ <• Е.М1 Г»**.1 « «гу 111III» ГЛ м д 
11|н1дджЛяг* щ* и* »» *иъ1и«1й но щ* *» * •.. . на >м '«»:».» I 
— |*1?а огь Граждам. <*л. 1011|нш ««•• и*»ио.

Г|». ДоЛрпчТн 3»* Д**к.*ли1рий 11м»1 год.
П Оалеб. Праггав-ь: Н. Г. Сапун жа.-вь 

Д И. . 2Й0 9Н г

Да удовлетворение иекл.тъ отт. 775-95 лева н д.ь нл
ОнДпбрич. Лтч.н-д 1..4. Ката но издадениИ оть М ' ■'о- 

рови 1.'лдин ваиълнит. литгь Ио. -4'> о 90 ,,
Колв) Н1рдановь л др. отл. Еот ЬеЙ. обмкнвачь че <мъ . 
Декември т г. да 2М Яму.чрмй 1902 го.ь чаеа до 5 тлТдъ 
обкдъ в иоелк Н|..монаддананит 5 на его на елкдунш.пм 
деиь аъ каши-ларвата св въ гр Добричъ щ-мродав >мь 
недиижвиитк имоти на Атавать Юрдаиовъ: I. Хармаи- 
лякл. нл. е. Еаи Г.ей 4 2 дек оцк ■ |2 б-< лева. 2 нива , Гл.1г 
ким иять* 14 1 и-к. оцкн. 42.30 лева. з нива .Кара Гн 
на- ткв нлгь* 2>й р-кара онкн. 61'80 лева, 4] нива Ка
лай (Жп Чукуру* 7 9 декара онкнена 2.'Г7н дева. 5) Нива 
„Каллйджи Чукуру* 24.* д.-кара оцкн. 74 4-» лева, Й, вина 
.Гоакма могила* 24 2 декара оцкитна 75 ■>•• лева, 7, инпа 
,17аралеакн иягь* 24 I декара оцкн 72.3о лева, 6) нива 
.Г мшенла Бок>* 14.5 декара онкнена 43.50 лева 9, ннпа 
.чтчаиъ чукуру* 17.05 декара оцкн. 6Г15 лева, 1н, Нина 
.Матлямовекв пять* 1в ч декара оцкн 5н 4») л , II, нива 
„Добркчскк сяноръ* й.9 декара оцкн. 20 70 лтта. 12; Къща 
оп. 2 огдкленкя в I даял. въ дворъ 14-2Н ки. м. онког а 
2-Щ ли Имот« те навира въ е Еаи Гн-й и аемашц-до ку.

Нродажбага щт стане но нравилата на чл. чл. 1<н)4 
— 1025 огь Гражд. Сядовр.

гр. Добричъ. 2») Дскеязрий 1901 год.
11 Сжд. Присгзнъ II. Сииун г.кискъ

19 : кзч, »
„Ка-аззиаски сано)Гь9) дев, оцЬи за 22 40 л- 

!1д у .аваниего щ»з почне огь оцбиката '.К-
ла:о;цагЬ кгжть да се явявать вь каицедиршш 
в:. ирисхгствсаагВ ши п часове за наддаваиие. 

Гр. Добричъ. 2») Декеявр 1991 г.
1 С,ь I. Присгань; Низнси!

Д. Но 114-18»'

и Г, Я Н .1 Н II К 
Но. 4781

Съобразно не дълг.; н« той лиси II*.
из 1зденI. 4 4гь II Дпбрич. Мл|4 1еиИ ‘ 'л* та па 15 ; ОБЯВЛЕНИЕ
<1>;-цруар. 99 г. нк ип 13.ч н.ч Бодял А|'апч14,чъ 4,гь ц© 47)5
о. Кчрч-Иуичръ 14|,опи»ь яяяяъ М хмедовъ оп. Съобразно Ц|-,гьшит)-.!пзй лксть Но 545» ш
Бар -Бунярь <:* 18-* л. «бяоячаяь, ч,- отъ 21 [ек. .идепъ ©гь II Добрич4-кий .Мкровяй С*шн иа 1
|-ч-|р. 1401 го». Д4* 21 Инуар. Ш»12 год «. ю 5 Августь 1898 г., въ полза иа Добркчската Зене» 

ьгь 4,4*,ь Iь и огсдЬ ирчБОВ.чддав.-ние 5 »п его

117:5 II ирошжба

Ка<‘з и.-ютшгь Иваиъ Атакасонъ 4>гь 4-. Хашла й 
кь<4Й. за 85» дева, обизяваяъ, че огь 24 Декехвр 
1У«Ц г. до 24 Инуарай 1902 г. часа до 5 сл Д 

! недвижими имоти нлхолищп се нъ землище го на об1. |Ъ и по(*л Ь правова паванит 5 на сго на • лЬ 
1 с. Кар.ч-Чуняръ именно 1. Нина иа Мердманъ отъ 
; 1*2 лов. з.ч +'* лева 2. Нива Са раз.к а Кир-паста 

19-5 дек. за 78 го на 3. Нова иа Му залата 4*8 за 
/9 л. 4. «щт Лядк Гр Гинцзта 4-7 л. да /,т8*) л.

| 5. Нина на Ера С*ргь 5-5 дек. за 2*2 лева 6.
II. оенвяанве иовгановленвего държано оп. Дойрцч. | „ Т..ка1Ъ 3 7 дек. за /4*8 * л. 7. Нина <4» Д - 

Мюятвйски Намкттнвкъ в |1аетпят4-лвтк на Джзмвята 
,Чаршв Джам ней* на 21 Юлий 19о1 год. аа н рода напие 
на II» кк. м. огь двора иа джамнмта .Чаршв Джампев* 
при еъ4-к|в: |*4-орги Нпаолопа, Дивитръ Нон44 01гъ. Наслкд- 
ницвтк Гълабароав и Мед|«сето онкнена аа 4» лена. оби 
пиш,мь че оть 28 ДекемнрнЙ т. г. до 8 Януарш! Г.*0. год- \ 
часа до 5 глкдъ обкдъ и н „-лк нраипна 1дак:И4ие 5 на сто | 
на слкдующвя день аъ к.ччцеларкита ся ич. 4-р. Добричъ 
ще продааавъ горкповкнат >то пра.4140 мкето. Продажб.чга 
ще се извърши по правилата на членове 14)444 — Ю25 отъ 
Гравъдан. Слдонрошакодегно.

Гр. Добрнччк 20 XII 194)1 гох
Ц Сдд. ирастшгь Н. Сшуиж|«*ъ

I- г
на езк 1ун)1Цоя Д4-иь нь ).ан11оларп:|'.-) си ьь гр. 
Добричъ ще п-додш.ач;. сдТ.лувшнггЬ д п.жникнви

дгющвя день 1гь каииедарпягз си аъ гр. Добрин 
ще про шззхъ слй>ук>щин .иьжаикнвь иедвадл! 
ияотъ вати шщъ се нъ зе».1И1Ц1-И1 иа е. Хиииз х 
КЬ44Й, а шевно: Е ша слица едвоетажиа. востр * 
отъ нроеть витервалъ, покрвта съ кереаада, нзу 
»яии се въ с. Хашдаджи кьой. разпрЬдЬлев;. я 

лчбесий Илъть 24 лек за9.60 зеел н. на Бараячъ 2 отд^дтвяя. съ дължина 7*о ветри, ширила 5 ь 
огь //*/ ден. за 44 40 лева У. Нива на Гьлга 
Нивя, /2 Дес. за 48 лв. и 10 Нива ич А»и Бяоа 
отъ 8 дек. за 32 лева.

Наддаваплето що почне огь гцЬнкаг». 1Кн

IД. Но. 1895/94)1 год.
О Г. Я II Л Е II II Е 

Но 5197

в височаяа I1, »).*тра гриввцв: Жеко Стоян ъ 
Ада МеИеювъ. п.у.ть и Стойко Мвтевъ еъ дв-»р 
огь 800 кв. ветрз, оц-6яена 100 Дева.

На I ;аваиието щс почне огь ц1;ната, к -:»8 
да.и иървяя куиувзчь. ЖелающнтТ; аогагь да 
явнпитъ въ кинаеларвята въ врисктствеиятЪ

латщигЬ могтьтг. да ео ешпатъ вь кчицеларнита 
въ нрМ) аьгствеинвгЬ дни и часове за иаддхвание.

♦ а часове за ваиавааве.
гр. Добрвчъ 20 Декеяврвй 1901 год.

1 Сддеб. Ирвсгавь; Ившя^ь

Гр. Добрин., 20-ХН 9о1 г.

1 Слдебемь Ирнст&въ: 11 в и и е въ

1



Стр. 5ДОБРУДЖАНЕЦЪ;|(оя 22

Мус\- Ней именно: Нива Добрич Базаръ иолжулукъ 48 декара оцЪв. 14 40 дева
п I*;* Ниеа I! I и-няченъ ПЖТ1. 16,6 дек. онЬиена
21 л>- ь и > сг.

1Ь пианисти ще почне огь оцЪмк.чта. Же- 
дяю.цятГ. могатъ да се явава гь ь-ь канцеларията 
вь ирис жт свенят* див и часове за ня.иаваиие.

Г|-. Д .*'(>нчъ, 20 ДскемвряА 1ЖД1 г

Д. Но 1350 /898 г11„ .дажба землището н* с. 
екв пжть 4Н дек. страни Нара Освап 1’вдже- 
бовъ, Хяс.чвъ Чаушъ Геджебовъ иди. и Уаавр- 
сш сваоръ зя 48 л.

Този имо1 ъ не зазоженъ никому
Надлавяннето щ** иочне отъ «.пъпката. Ж* -

ОБЯВЛЕНИЕ 
Но 4774

Гьобразно изпълнители н лисп. Но 4664 
огь 11 Дмбртч. МироьяА Садвн ва I 
98 г. вь нолза ия Добрич. ЗемледЪл.

• е:нъ
|ГС*1Вр.

I. нр -тниь И-иаидь Махмудсвъ в др. огь
\ Iгаать за 535 дева, обявннамъ, че 01Ъ 24 вь првежте» пенят* ши н час ве за наддават»- 

>;Вр,,| 901 до 24 Януари» 902 г. часа до Гр Дебрвчт, 20 XII—1901 го». И Сад. Присгавъ* ШШЕВЪ
обЬдъ н тим* нрав* няддавана 5 ва сго I «'ад» бень Пристава,: Пнн. вь II. Продажба.

, г.дукнцвя де но вь каицедарвята св пъ гр. II продажба 1. Но 12 6)1898 г. Д. Но. 818—1898 тод.
I, <ь 'що иродавамь сдЬзуичцвт!. ддъжнвковя ОБЯВЛЕНИЕ О 1> И В Л Е_Н II Е
1Ь,1Живя в потя нмо.инцп ео нъ землището иа И**- 4776 _ _ /Ме 4777
\ |гаагь висини: I Нвогя на Хкн-еинъ Ахне- Съобразна идньлнитолияй лвеп. 11 . 17065 Ст. брлзво венъ (напиван лиги. Но.

I 1) Кащч въ солото еъ дворъ отъ 2100 кв. издаден ь отъ Парне нсьвй Окржжень Саль, вь издяниъ оть II Добричек. Мирови А Садвн. на
) ЮО лев;*. Нива Мянтар, йода , 23 д. нодаа па Чобрнч. ЗшзедЪзчеека к.чеч ир >гинь | V <н г,ц вь но из на 1>брлч*к Землод. Каса

лоча, 3) Идва „Фурун ь-долап* /10 дек. Мехмедъ ласаиовь и др. сгъ Ачгаагь зя Ю Ю иротввъ Оемяиь Е» X. Н яавдзвь и др. огь с.
■I _>0 деня. 4 Пяна (Кдш1МТ1я‘, |0*8 дек. дева об вив.чм*., че огь 21 1е.;емирпй Н*01 год. Мусу Б-й зя 830 дена ибнниоамь, че огь 24
•_ 00 депа. 5) Нина „Коджа-кедемв* 14 8 д. до 24 ЯнуяриА 1902 год. ча**а до 5 сдТиь »Л>(» Декември А 1901 год. Д« 21 Януярий 1902 год,
ч (уу дева. 6 Нинч „Кечи-дереси-иоду“ 20 в и сзЬ правния пана и но 5 вя сто на елТ.нн»- часа до 5 елк 1ь обЪль и посд-К нраиоваддаваямо

40 дева 7) Нива „Сдигъ-иислпкъ 25  ̂лек. шви дени нь к>нполярната ев вь го Д-)брнчъ г» на сто на гхЬдуимцвя донь нъ канцеларията 
дева в 8 Цана ,Дурасм но IV * 9 де*-, за що продаваш. елбпъоци13. дльжнвковн не пи- вь гр. 1обрячъ ще продаваш» слТ.и иицщГ. 

н II ия М**хмудъ Бекирчвъ I» кд>ша въ жив I имоти нахлдящв се вь землището на с дзьжеяковп ти* пикник нвогя нах<>дищ4 се въ 
дворъ отъ 78 кв. м. за 70 д. 2* Ни- Аигаатъ им*-ми'\ I* Инота н* Мехведъ Хясановъ землището на <• Мусу Бей. нвеияо 1 Имота на 

„ кзъчлъгь 4. дек за 8*60 л. 3) Нина Че- ! I) Кащя построена отъ вростъ мятеряядъ съ \Лц Хюсепнояъ. I) Кащ» вь е Мусу Ней, по 
,. \ржеъ 23 дв>’. за 46 лева 4> Нива Кюн. ■ щоръ огь 850 кр. метра вч. двора им*- и ода* стрина и» 18 ьв. ветря, сь двор*. 1600 кв. в..

| 20 док. за 4») л. Г») Нива К«шу Кодяа, хавб.чрь п е-ччякь онТ.н. за НЮ лг.- 2 Нинч на вь дпорь еборь носгр-м.ць на 18 кв. метра и
за 8 л. 6) Нива Гююмлукь Поду отъ 6 д. \ Гереъ Коя ду П*чу 4 юкчрч за 8 депа 3 Нзв.ч ,.яз на 24 кг. ветря, оцЪнси. I1»* лева; 2) Нива 

1 : л. 7| Няв.ч Гнпоялижь Чаиръ !» д*к. за на сжщ.ч*а мЪстность одъ 11 декаря-за / инч ^ Г.рич. 11<>д\ 16 - декара оцЪн. Н.ео лева, 3*
4; Туйи.ч Курису о* ь 4 декара за 8 лев’; 5) II - Цив.ч Д бри-. Пнлу 8 2 .(вкара опЬн. ^ 20 л*'Н.ч; 
ия на Кеч в д* р*ч и поп оть 12 декара за 24 л. 4, ||и зя Моря) 1|.*.1Н 1 дек оцЬисн. 21 левъ;
6) Ципа на X. Кал зло отъ 3! лекаря за 61 л«- г> Нива Велисдикь 15 (скара епЬнсна 15 дева;
вя 7 Нина X. Ося. Поду огь 7 докара за 14 л. 1; Нова ('оозбчшъ Юктс I .13 декар», оиКн. 1:> л.
8) Пива на Дурагж Поду огь 7 че*, за II 7. Ципа Карл аз ь (!ин**ру 14 дек оцЬи. 11 лева.
9) Нина па Айджи К'*ла огь 7 дек *ч(1.н. 14 >■ ||. нвогя на Юг«инъ Казяковь I» Нина Каразь
10, Нива на Сарължа Поду отъ 18 дек зя 36 л. с^ртъ .'1"7 д< к енЬнен 30-70 лена: 2» Нива въ 
II) Нива на Кяраъчдь огь 5 че сяра яа

данхаит!-. могсьгъ дч се ншиъ въ канш-дариша

2196

; I

ия
.1 СЪ

I

8) Сараджа Поду 6 дек. 1я 2 л 9. Сара 
11оду 29 ден. за 58 дева. 2 • Пипа Хяджп- 

л Ю|ъ 2 * дек. за 41 д.
Наддаваннсго ще ио*1ис огь нЬчпг.ч конт 

,1.1 и кунувачъ даде. Жчляа>щвгЬ могать да 
шгь въ канц**дариита вь нрисАтсгвенит11 '

,1 I часове за над(ав сне.
Гр. Добрвчь 2 I XII 190 год.

1Сад- 11рн*-1.авь Пип*'нъ
Д II . 131 1897 год.

същата мЪсгиоегь. 15 4 д-кара опЪи. 15 40 лева; 
12) Нивя на Дурасл. Поду отъ 5 дек. за 10 .-*. ; Пяна гч аиртл мЬстн.щц. 13"5 декара оцкн.
13 Нивя па Чтшвн блшв огь II Дек. за 22 л. 13.Г>о дена: 4 Нивя Кяраазъ II *з> 46.5 лккара

О Б Я В Л Е Н II Е 14 Нивя н.ч Кешу К**ля е1ъ 5 декара яа Ю я- 1 оцт.н. 46 50 лена: о Нива Ч»к.ва Тарда. 2-5 дек.
Не. 4763 ; 15 Нива на „ отъ 7 Д.9арй за 9 я. 80 с. „цЪм -.'5 лева. 6) Нина М*рку Поду П 5 декара

Съобразно яенълийтелнии лиси. II**. 374 16 , Ьк* Н«*рий *.1.ъ < зек. 6 .лра за 1о л. «,цьи 13*.>0 л»*на; * Нива Падчикь Иолу 1 1 дек.
улннь огь 11 Добричскя Мирови А Са>вя на 17) , на Кашла Кола отъ 35 де*-, ля 7 л. 12 дева: 8, Нива Тога Кая Чявръ 8 5 дек.
-! 901 год. вь полза на С. Сяниярс .в и др. 18 я 1Ьпьк1АКь отъ 3 дек. 5 вра а 7 дева | „,ин 8 50 дока: 9 Нива Чукута 13 дек. оцЪн.
ъ Iзбрячъ прогявъ Ахведъ Нехлввлнь Хюсе- ! 19* . Фуруяъ Додей огь < д*-к. зя 11 лева. I.овя; Ю Нвн.ч Порязь Нозу II ден. опЬн.
ле. огь с. Ервени Кьой за 145 .-*. обяянвавъ | 20) , Гю «геликъ Карти очъ 9 дег. а* 18 л )4 л-.а; I!) Нива I брич. пап. 135 дек. оцън.
нь 24 Декември А 1901 г. до 24 Ннуаряй 21) „ Мирчемекъ отъ 11 дег. за 22 з н.ч |д ;,ц л,.ц.ч: 12 Нина на <-АЩ«та мЪствскгь 11
и год. часа до 5 слЪи. обндъ н ноезЪ пра- 22) , вь гашятя м-Ьпяпсчь оть 25 дег. яа 50 д *ек. „цЬ *. II лева; 13 Нива кащя н оборъ
I:, даванио ;5 на сго на слЪ|ующин деиь въ 23) . на Сан Пуда огь I.» декара зч зеи.ч; ц>'1р'ени на 32 кв. и. каоитя дълга 35 кв. в.

р; за ри а 1а ся въ гр# Дчбрнчъ ще нродавамъ II На Хян-еннь Ахмедовь 11 1Г*ва .Чаиръ гь д*-оръ 153», ки. ве|ра енЬиеиа 100 лена. III
1.1 .кмци-гЧ дльжнньовя недниживи емогя на- Тлрл»'* 8 дгк. 8 ара еи-Ь». за 17*60 л* н : 2) Ни- ии гтп нч Исмяллъ Е». Не ваяло чт. 1) Нинч 11с — 
а« ин се ьь землището на е. Ермени кьой вмев- вя „Дврвенъ АркаеА“ 6 д*-к 4 ара • цьн. за I рц|ь*н Пан, 20 Д<-к. еккн 20 лева, 2) Нива
. 1. Навя .Книлвжъ'“ огь 13 |ск, 7 ара стра- ■ 80 **т. 3) Нива , Г> рме КоЛ“ .2 ок. ец. за СрЬщо соло 28-1 док. 0111111. 28*11) дева 3) Нива
I еджебь Шлбаиаиъ отъ двЪгЪ счраня Ста- 6*40 л. 4* Нива „Мйра Яла“ отъ 5 4 дек зя 10 Юртдукъ 26 дек. ецЪн. *.« леча 4) Нива К)рт.

Иойтсвт. в тръиакъ, онЬнеиа та сб лева. и 80 е*. Г>) Пии.ч .К-чи Дерееи*м 11ел\“ 4 дт“К. ч.чирь 15 дек. »цКн. 1-, л»-н.ч ■> кащя въ солото
Наддава наето ще почне 01Ъ оцбикята. Ж* за 8 л*-на 6 Нива „ 1срм> нъ 11 ■ *Ва “ огь 6 4 д. гь еборь построена н.ч #0 кг. м. съ оборъ о дек.

За IV•81).| . 7) Ниь.ч .КъгАръ БАгкнъ" 88 д. „ 050 Кп в оаЬнена 10*1 дева.
за 17*60 л. 8) Нива ,Гьолчедпкч^б;>ршн" пъ 
5 дек. за 10 л. 9* Пича .ЮкяркА тиръ* 5*5 д 

II лс«а III на Мчхмудъ БеквроЖ; 1* Нива 
. 1у|ки* Кула“ отъ 1.9 д(к за 3.*Жлр. 2) Ни- д,.ц » ча -ове :и иаддававие 

( д, патя мЪг• поеть 7 д* в. 11Ж 3 Ни* а 
на .Мсрвелвьъ етт. 2*9 дег. 1а 48) .Г 4 Нина 
л ешелшъ Ери* очъ 6 декара за 12 лена ;5. Ни
ва ,Х. 1>ч.1Ъ Н)|Ъ“ отъ 3.3 до. за 6*60 л, 6)

Съобразно нсиъдпнтлниА лиги. Но 6210 Пияч . Г* р-ъ К* нду Иолу* отъ ' дек за I л.
и 1снъ 0(ъ 1 Добричскя Мировий Сашк на Н * гдаи.чмпт н> ще помае °гь цбиат» с ито
1-1Ч— 9<*1 тод. «ъ полза на Д* брвчската Ломд. даде цт рв! я куиун чк Д,ел»**щягЬ вотатъ да

се а вя па II въ ьашг .тарннта ьь нрисАгетиещ| |Ъ

10 л.

о* цитЬ могатъ да се евявать вь канкела- 
| 13 въ нрясьтственагЬ див и часове за над-
1ванис.

Над(вванкего ше но»ш оть цЬиа1а. която 
ньрчня вуауяачъ. жедакчцвгЬ могать да

НВИВЯТЪ ВЪ ианцелчрнй1я Н I. ПрИСА гт ТВСНЛИ I Ъ
да..

Гр. Д.брвчь, 20X11—1901 юд. 
I Сльдебенъ Нряставт: Пнпенъ

з * < е

ва .н.ч го. Добрлчь *.0 Декг.вврвй 90 год.

I *Сад. Пристави: ШННЛ)!.
Д. Но. 266 1898 г.Продажба

ОИИКЛЕНИЕ 
Но. 4771

Д 11 . 113)1898 год.

() I, VI I» .1 Е И Н Е
>* а нротявъ Абдурахимъ Бсьироьъ ои. с.

БсА за 200 д-'па обявянавъ. че огь 24 
* чирий 1901 г. до 21 'Лнуярий 1992 гол. ча-
> < 5 сдЬдъ обьдь в иослЪ нравонад [звание

го на сдЪдущщвн день въ каниедар. ята
> ь гр. Добрич» ще иродавамь сл* |ующигЬ 

пикови нединж вя вмогя находищн се чь
з ището на с Мусу Бей именно.- 1. Кша-ни- 
| а Пирин. Иолу огь 21 лгкарь за 21 лена; 

•>.ща отъ двЬ огдЬленвя построена н.ч Ь2
> митра съ дворъ огь 1250 кв. метра о Ьм. 
) 1 * лева.

Надддванието ще почне отъ опЬнкага, к*.- 
вчХ1аде нървап кунувачъ.

'>Келак1Щпг1ь могатъ да си явя1Ъ нь к.чнщ-

Но. 4767
дно и часове зя * а I ичваняе

Гр, Добрвчь. 20—XII 1901 год. 
I Сьебсиь Прнстант* Мипсвъ

Но. 5-170< ъиб|>азно нсоълвн м'Д«-нъ лис 
0113 1 нь егъ 11 Добри**. Миромнн I .ьтия на 18 
Антуеть 97 1-1*1011» вь полза на Добри** Лемдсл.

\нге.юн1. оть с. ХчнпаджаД .V 16 ! 189-1 г. Кк1 а орогчвъ Бой*
А. е* ЗСД) л**ва обяеянамь че отъ 2-1 Дием)*.0 Б И И Л Е II 11 Е 

Но 4766 1 1)1 Iод. до 21 Ннуарвй Г.Юл пмииа часа до 
5 сзЪдь **бЬ |ь и н и дЪ нрт.вщаддаванис 5 на 
сто н» едМувецмй лея», нь канцелария 1Я гк нь 
гр Д брнчъ щ>! яроданамь сл-ЬдукицятЬ Д1ъж
11111.ОЬ11 |1Н*1ТИ Н.ЧХОДМЩЧ 
Х»Ш1В1Ж.ч Нь* Й. а |1М**НО: I) I*А1ЦЧ вь с. Хяш-

Съобразно пс||ьанвтг..|щ й лиси. Н*>. 5923 
издаден ь огь II Добри*. Мир**яни Съ щя на I 
Ноемврнй 98 год. въ подзе на Д*-брич. Н* млед.
Каса противи Вратни М\ к* м Карани Хч*- 
новъ оть е. 1*к»н* н<тъ за 90 )ла. обавяв»«1-. че 

1 (тгъ 24 Декемвр* и 1901 тод. ю 24 Януярий 190 
год. часа до 5 слъдъ объ 1 ь н щч-лЬ нравинчд- 1;ерсми1В. еь 
даванве Г> на сто сл*дуьиимя де», нь канц-ля- 
рият.ч ен въ |-р. Д*Лрнчъ ще нроше.амь сдЪ,|у- 
влцптЬ лльжндкови не(впжнмл ямчги нчходлщо 
се в-ь 3( м шщ*-то II» *. Кимсиеръ имен». 1) Нина 
Селски боддукъ 16 6 Д ('Г.».н. 21-58 л. 2) Пяна

се въ землището на с.

ладъа отт ньрIи сь двЬ отдбдеяия, покрита съ 
днчрь оть 9 дек ОЦЬН. 200; 2) 

Нивч Кчрабоьу и- ду 23*9 дек оиКн* ва 6 » лева:
К.чоаб .къ ,*ь |у 31. ден. *ч(Ьн. 80 левч -ЕНвва 

К»ра б»КА
5) Н«ка Ч рзль иому 18 докара сшЬи 35 дева;

35 дева:

ста въ ирнсжтсгненщ-Ь дни н часове 
з~ пич ние.

индру 10*6 [ к оиЬнсна 30 лева:Гг. Д 1бря*1ъ. 30-ХП - 1901 тод. 
I Сддебенъ Прие таят: Пикевъ.

19.1 -6) II о на
Юьъ Арка*А 17*7 д. < цЬн. 2227 л. 3) Нина 7^ Нова Гердядовъ евнору 22 7 дек. оиЬи.
Нлавлъкъ евнору 51) дек <щЪн 6» .*. 4) Нина Н| Нинч Корт башя 37 5 |ек. оцЬо 80 д|гвч 9)
Чорунъ я е ду 20-7 дек. лцьи 35-10 лена 5 Нива Нииа Падаолжкяь иому ЦН декара <ч[Кмвяя 80

590 Могилата 2('*7 дек. опЪ ■-нч 35*10 лек» 6» Нива 1,1 Нииа Назарджвкъ и*»му 15 дек. опЬн 25 л.
II, Нивч Пязярджикь е >ь.ту 13*8 дек. ецьн. 20 д. 

Иаддаваннсю ше т-д«« огь спънката. Ий-

Д. Но. 645 898 г. О л.
ОБЯВЛЕНИЕ 

Не. 4772
Съобразно испьднн 1С.1НИЙ дветь И*.

* ! деиъ отъ II Дебричгкв Ммренен Садик на | НданлАкъ I о *у 8-1 3 дек оцЪя. II 1*50 д. 7; Импя
—98 год. въ иодда на С. Свнивярскв оть ■ „ енвору 22 дек * и1,и. 2** 60 л. 8; Нина
1обрячъ иротввъ Кьрмелеръ Деаорджоевъ I , л 23 4 дек сцЬиена 3- *80 .*. 9 Пика

1 е. Мусу Бей за 100 а. обяаявамъ, че огъ ! „ , 16.6 дек. оцЬн 21 5.8 дева 10. Н ша
' I кемрий У01 год. до 24 Ниуарнй 1902 I*. Орта бон», 1 .6 дек. * цЬ«. 22 10 лена 11. Пяна
1 до 5 сдЪдъ ибЪдъ в иосдЪ ираионад ичванее X. Татвръ 44‘1 декара • пьв. 57.."* 12 Н *** -
1Н* сго вв слмующая день въ канцедарвяга ! Карамчъ 22*5 дЪ>ара оц*,н. 29 25 деьа 13. II
г ь гр- Дчбрвчъ ще вродавамъ сд4дующяя Конджа Тяр а 160 дек оцЪв 208 лв. 11. Нива
I «**овъ недваживъ вмотъ находящь се въ | Бвдчвгь поду 28.4 декнщЪм. 39.62

д.чь*щчтЪ м иать дч (••• » штатъ въ канцеларииIа 
ми. въ 11р11<-АГСтвсн11М11. див в часове за иад-

, давани;.
гр. Добрвчъ, 20 Дексмврви 1901 «од.

1 Са4 Прасгавъ: НИПЕПЪ
•4 •».*

дв. 15. Нвва 1



Брой 22ДОБРО ДХАНЕЦЪСтр. 6

1 Ц,, 1020—1899 г ' се въ зеялюцето на с. Саралжа шенни: I. нива 1 «рит» е* керемиди съегоищ* се т 4 .гд*дешп« и
„Коджа-ТарЛа , ОГЬ 1. ДУ К.Ц а, . , )10Кги,.Гра „ висока а метра оцВисиа аа №0 лева.

: нива „Иидже-Нарче“, ОГЬ 3 декара И 7 ара, ДЛ >»1 П-ро. 11а В.н-нль и Данаил, Яневи. 1) Нина „К;
Съобразно пепълннтглняй 1исть Но 4545 ид- лева; 3. нива „4'ьчъръ казал*“. отъ 3 декара, да I лв.къ- е декара оцпн. аа е лева; 2) Пива „Кьоклюкъ-

«1.» „А 1 Добре,™» е».™ .1» *> «4 4. •«. *-»»•.«**«*» !Г22*.“иГ 52112?“ ЕГ,'-1
Сеитеавай 1899 гол., вг полза ва Дина Даавтрова 40 лева. а) Ние» „Дере Тарла-Н декага оц»н ла 12 лева; в) II 3
ОТЪ гр. ДобрнЧЪ. проТИВЪ АНТНВГЬ ЧаКЪрЪ АХМе- Наддаваиието ще ИОЧВе ОТЪ оцьнката. «педаю- „Ирикликъ* 3 декара оцЬн. ааЗ лева; 7, Нива „((ракли ;]
довь огь гп. Тобрнчъ да 128 1ева. обявяпнмъ, че щигЬ М»1*ГЬ да ее нвявагь В-Ь канцеларията ВЪ 0 декара онТ.н. за <1 лева; Ч Нива „Давулл. гарла* 71
ОТЪ 24 Дек/авр. 19*»1 г. до 24 Ниуарнй 19 >2 г. ирвеятственвят дни и часове да на иаванне.
чаеа ДО 5 О.ТЬДЬ обЬп, И ЬОСЛЬ нравонаиаванне 1 р. Доорнчъ, -<> Леьсмвр. Л.М! ГОТ- Ннва „III хии. и*гъ-А декару оц|1нема аа 6 л.; 12) и
5 на ето на СЛЬдующВЯ День В-ь канцеларията еи I С*Д. Нрвставъ: НиППеВЪ „Карата»,.). Н.ьндл.к.ь-’ 4* ара оиЬн. аа 1 лява; 13) II; ,
въ ГР. Тобряч-Ь ’ Ще пролавчгь езЬДУД>ЩШ1 ДЛЪЖ- Д* М 1710-900 го . „Сара 1мллнъ- 9 декара овь.1. У лева; II» Пива „К*1»я

" 1 * 3 ” "Ч ОГ.ЯК 1ГН11Г пкъ" 201 ара оцТ.н 20 лева; 1а) нива „ВЬлеаъ тарла- :
ННКОИЪ ВеДВИЖЯМЬ НМОТЪ находищь ее въ летището 11Д7Ч ! дкара «Щ.н. 12 лева; 1в; нива „Юр-КТ. гарла- оп. 23
на гр. Доорнчъ нвенно: I) КхЩН Но 239 ВЪ I уч. 1,0 , оцм. 23 Лева; 171 нива .Кара Сулукъ“ ара ои1,н. н ,
па Гр. Добричъ, построена ОТЪ КаМЬКЪ, кирничъ И ( ьобрадяо вепълинтелипи ЛИегь Но 4«Л8 на- |„ Пий) „Чаиръ баши* 2 декара оиЪи. 2 лева; 19) II;
пр.ьт,1 __ юлаа калъ покрита еъ керенндп. си 3 ча очгь огь 1 ДобрнчсКЯЙ МтровиЙ Славя на 1«> I „лйл..ръ Гьолджувъ* 12 д»к..аа 12 лева; 3») иива „АВл
етая аа хавЪнпе п ваада по аъ едната с-ая. еь Ноевврий 900 го.1., ВЪ ИОЛла иа 1’ ЙКО !1одчеВЪ 4-ь»ллжукъ' 1Я7 ара ;<а м лева; 21] нива .Лвлъръ П<тая да жявъни. п ваала П01Ъ, ината «-.ли, ь га">"" • , „ , „„ ужчкь- 20 ара да 2 лева; 22 нива „Ладъръ Гьолдж»
лице 10 метра, дълбочина 7 метра и височини 5 огь гр. Добрич ь, иротпьъ Коста шна а еор. а< -а на ; о-кара ;а 7 лев,;; 2.1] идва .лп.м.р). Гьолажука.- 37
ЗеТра. Дворъ огь 270 КВ. яетра. ••трани: СянеоИЪ етойиица НО пасата на поп. I еоргн Нневъ огь гр. I ааЗТлева; .4) нива .Дериена. Гюлу* 7 декара а) 7 л
Наендевъ, Петр ь 1’еоргиевъ, Муетафа Ахледовъ. | Добрнчъ, да ООО лева, обявяваяъ, че отъ -7 Де-
Хвнженъ Хаеаиовь и нлть, оцЬнена да 100 лепя. кедврий 1901 г. до 21 Ниуарнй 1902 ги. часа ю

На • ишаннето ще почне оть оцЪнката Ле- ;» елЬ.гь об1иъ и ноелЬ нравона цакаше 5 наето

«• 1

обинлкшп:
Но 4779

*. V

.'*• тим . Лйгъръ гьолджукъ" Яй декара ад :И»л*ня; > 
мия.» „Чана л. и*гь- 114 ад 114 лема; 27] м
„Даугь тд|м »- л 1*к:|рд да .Н л.»иа: *2н, ннна Ногькчп., 
мера* И дра да 4 .1 ю: -м.» пика ,Ю сгъ гарла* 5 дек

!аницнт1'. я«*1 итъ да «*е явнкагъ въ канц|*ларилга иъ ви г.г!;«)нчция леш» въ кинц**л«Ч пяга «*и вь гр. ( ла 4.В1> зи* пика „Кичур* к<м*снъ 7 декара »а 7 л.
Доорнчъ щ«* ир" шиачъ «мМую1цин д,и жияк«>въ ие- ;И| нит „Тикеили" в“* ара лайл*нд: ьана г»а(,
4ВИЖВЧЪ нноп» ваходящ-ь ее вь диялнщето на гр. «а*ии* I ш ара аа Ю лева; яз) навя .Т*ил*клл;т.* 13 д
ч П Ккш» е-1 Ч ,,т -Ф.1йина •■) 114- Д» 13 лева; 3» нива .Кама Гарла* 6< .ара аа в лева;Добрнчъ именно: 1) Клша <ъ .1 от «г.леиия да жв- ||ни.1 _К:1|(Л1укь- ;1|м „ива „«

Д. Но 828 —1891 ГО I. ВI.IIне направена огь ьнрпнчъ ВЗЗИДИНН еъ парь ь.аш.).“ •» текара аа •» лев ; 37. низа .Дермена, вол5
Покрита еъ керевя II п ИОЮ еа.ьшче ИрИ ■ ь.Iжни.1 | декара аа 4 лева; Зч; Кжща и-ь с Сек чиаара. ноетро
М метра, ширъ 5 метра И 2* И) метра ВИСОЧИНИ И ! ога. (П.рц| и иамаа .» са. кала. олкрята . -ь кер.^ Ч1ЦЦ И. 
елннъ давъ иокрнтъ еъ перели>и построена отъ 
кирничъ <-ч. дворове пространство оп. 1120 кв. ч.,
еЪ е Ш1ГЬ клшенець ВЪ Чюра, IIрН страни: Иегръ могатт, да ее иваната. )п. канцеларията В1. нриежтетвенв

;

ирне'ьтетвеннт1; дчи н чаеове да наддапани!- 
гр. Добрнчъ 20 ДеКеМВрПЙ 1901 год.

1 С* >. Приетакъ: Нпппенъ

ОБИНЛБНПК
Но 4775

Съобразно нецълннтелннй лпеть Но 3119 ид- 
даденъ огь 11 Добрнчекий Мировий С*!пя на 24 
(Оннй 1898 г., въ нолда иа Добрич. Зевлед Ьлчеека
Каса, нротзвъ Иеуфъ Мехлеловъ и др огь е. Муст Ьар)учковъ Хриетовъ, Молла Лхмееь, Джаябадъ
бей, да 170 дева. обивявамъ, че отъ 24 Декечвр. Манолъ Деневъ н огь лвЬтЪ страни ихть, оцЬнена
1901 г. до 24 НнуирнЙ 1902 г. чаеа до 5 елТ.тъ да «НЮ лева.
обЪд ь в ноел Ь иривонилдиванне 5 иа сто на ел Ь- На сганаипетт! ще почпе огь ои Пиката. »Ке-
дуюшнн день в-ь канцеларията еи нь гр. Добрнчъ лавицигЬ моглгь да ее япнвагь въ канцедарвята
ще нродавамъ 1'Л-Ьду»)щиг1; длъжникови недвижими вь нрцелтегвенитГ. лнн н чаеове да на иинанне. 
имота иало)НЩв ее въ землището на е. Мусу-бей, , 1р« Доорнчъ. 2о Декемвъпй 1901 то-.
вменяо: ! нмо.а на Иеуфъ Мехмедонъ. 1)«1Во се- ■ I <’*'• Ириставъ: Нииив-ь л-\'| -!»ч ю•. Вь пот н> Добрич. 3«*ц ь
лв и.“ въ е. Мусу-бей. ”ГЬ 2190 кв. метра, оцЬн. ^ .I- Н'14 18.'8 тод. Каеея ирогень К^рдинъ Кодевъ II др. отъ
30 лева; 2> инва „Иорчагкн нжть“ 1'сЗ дек. оцЬа. ОБНН.1КННК Чапрь Хзрчгнъ да 320 л обивнвямъ ч« оть 24
3*15 лева; 3) имва .Норядеки я*ть“ 12 дек. оц+.н. М 4773 Д. генврий 1901 г. до 24 Науарий .902 годят
0 лева; 4) нвна „Сниръ волу* 14 лек. оцЬи. 7 Оъобрадно ненълаителний лнеть Но ;>9..2 ид- ,1;И.Я д0 5 сдЪдь обг.дь и иоедЪ пляаонндяваш,-
лева; Ъ) нива „Кьоръ ко-енъ“ 10 дек. оц-Ья. 7 лева; да ичгь огь Добрнчскмй Мнровяй « *> шя на 4 !.о- | - иа ,.Г1, сдъдувьция день нь кзнцедярня 1» 
0) нива „Караачъ волу“ 17 дек. оцТн. 8-50 лева; емврий 98 год. въ подда иа Дооричегата .].М1е>. | (.1( ,.ъ Гр Дцбрнчь що нродзнамъ сдЬ.|уюцн1 
7) инва аТоиъ кая“ 12 дек. оц-Ьн. Н лева; 8) нива Касса, иротпвъ Двмвтръ Харчонь оть •• Селидъ ; |'.ж"вк1 нн не пи к>чл ичогн изходящи ее в. 
„Добрвчскв и*ть“ 5*2 дек. от-Ьн. 2*'»0 лева; 9) иива а.1*. да 1000 лева. пбявявась. че огь 24^ ,1екем. демлищего н.ч е. Чдир». Хзрячнь пя тио: I Нм - 
„въ село яраддво нЬсто“ »(1 дек. оц-Ьн. 8 лева. 1901 г. до 24 Ниуарнй 1902 г. чаеа ю ;> е.П. гь гя н;, Юрдаяь Кодв тъ: 1 Н.ьщтвь сол > сь двор', 
Ц. ввота на Мехмесь Иемавловъ. 1) Селище въ е. очЬдъ и поелГ. правова I лапай ие 5 на ето иа сл!.- цП. 3720 к". м. <а оц^н. 1"о .2 Пива нз 1»з.1'|вшк1 
Мусу-бей, отъ 2190 кв. вегра. оцЬн. 34.» лев»; & лующия ^еиь.вь кавцелдряята си въ гр. Добрнчъ ||А>11> 1К.7 ДРК. я, 47 40 л 3 Ням иа Гробища., 
ннва „Иолъ кееевь“ 10 дек. оц-Ьн. 5 лева; 3| нвна Ще иродававъ елЬ |у»)Щи'Ь .1Льжинковв и е - вид; из в р ,гек_ лл 3220 л. 4! Нивя яд Навра 11 ле
„Каравчъ волу“ 17 дек < ц1;н. 8*50 лева; 4) нива | вмотв иахо щщп 4-е въ землището на е. Семидъ ил* ,я л> 5 ,)а «|а,1ря 3 д..„. «бо л. II.
„Сел Пасбище* 14» дек. оцЬи. 8 лева. III. имота пмеипо: 1. Ккща въ е. Семидъ ал* еъ «поръ отъ цм ,тя на Цонко Сгяиекь 1. Изв.1 яа Кечп Ку
на Мехмедъ Али Хюеевновъ. 1) нива „Караачъ *> дек. 4 ара да 114 лева: 2. нива „Кайракъ тдрла-, руе.у 4*8 дек* за 9-60 л. 2. Нива ца Чаири 011. 
ениоръ" 40 дек., оцЬнена 24) лева в 2) Нива „Ме- ; 19 2 дек. да ;>7 лева 1>4) СТ. 3. „Мера ав.п , 17**) ц.р, ад 20 л 3. Нина иа Чаирн отъ 8*4 . 
леклерекв ениорь" 28 8 дек., оцЬнена 14 40 лена. лек. да ;>2*8) лева: 4. „Ьалла 'Жа волу“. 3.1''• лек. 1 1<ч л

На |даваннето ще иочне отъ оцЬнката. <Ке- да 100'80 лева: 5. „Нърчанъ*. 1‘> дек. за 48 лева:
I» „Кара судукъ“, 214 дек. да <»4*20 дева: 7.
„11.1811.1**, 20 дек. да «>0 лен»: 8. „Удуиь Гюл 1*у“,
8 дек да 24 лева: 9 „Колжа кору. 12 дек. да 
3 ) лева: П>. „Най кукла, тарла* 7 2 о:к. 21-.Ю лева:
11. „Ко>жа тарла , 12*2 «ек. да 3)1,0 лева; 12.

Ко >жа кору“, •) дек. да 18 лева: 13. „А ид тарла*,
11*2 дек. 33 ))0 лева; 14. „Сара жа волу- 7*2 дек.

Съобразно венълнителнай лнеть Но 2229 нд- , 21*30 лева; 15. „Карабаш I* дермеиъ и >лу* 7*<» 
даииь отъ 11 Добрнчекий Мнровяй С* шн на 13 дек. да 22 84» лева; 18. „Карабашл* дерм"нъ волу*
Май 1897 го ь, вь иолда в а Добрич. ЗемлегЬлч. 8 дек. да 24 лева; 18. „Кьоръ кую-, 112 -ек.
Каса, оротнвъ Раюлъ Пегровъ н др. огь с. Вал- , ла 33 4»4) лева, 18. „Тузла“ 8 лек. да .8 лева: 
дхлжа, да 90 лева. обявяваяъ, че отъ 24 Декем. 19. „Нарамурлукъ*. II .ек. да 33 лева: 2'. ,«>ргл 
1901 г. до 24 Лнуарий 1902 г. часа до 5 слЬгь ! мера , 18 лек. да 48 лена; 21. „Ара кору 24 )ек. 
об-Ьдъ и послЬ нравоаадлаванне 5 на сго на ед-Ь- 72 лева; 22. „Нуиаръ ни*", 4 /ек. да 12 лева; 
дующня день вь I■аIIце.1арннта ен вь гр. Добрнчъ : 23. „Ьска босганлдкь', 8 дек. да 24 лева и 24. 
ще вродаваяъ )М-Ь.1у*)ЩитЬ длъжвпковя недвижими „Ме, а авлу* 7 2 дек. да 21-80 лева.

НаД)аваиието ще почне отъ оцЬиката. Же-

! *дииь иокрииь к«‘р**лид|*и« ; 1-1^ни» м М1*г|»л ши|»«»'<» ^ 
6 И» четра и 1*11 «нвш 'I •*»<> м гря «*ц1,н«1р аа .'»•» 44*и.»„ 

На.и ‘тгП1**гл Щ“ почне огь оцЪтсзгл. лКелаюни

дни и часов* ;*;» над мниние.
Гр. Добрич* *:0 Декем «рий IV**»1 год.

I С&добенъ Приставь: II ни и сеч 
Д. Не. 8 3 99 год.

01.Я14ЛКНИК 
Но 4768

( ьобрашо иеиь.1Н)тии1-й лнеть Не. 2'-‘ 
||Д1я;счъ огъ II Д бричекв .Мировия С* шн ч>

1ад ш вз и пето ще иочн< отъ оцТ.ннлг.т. ,17 
лзвнцить мог.дтъ да се явагъ вь ьщщельриц|а 
щ> нриелдстненитЬ ,ц)н н масоне зе надлавлшо- 

Гр. Д орнмъ 0 Зекемярнй 19*4 год.
1 С*1. Нриетавъ; Ппписвъ 

Д. Но 4!*и —11400

лающнтЬ вогхть да с«‘ явинать въ канцеларията 
въ ирвсхтственвтЬ дни н часове да надяаваняе. 

гр. Добричъ, 20 Декеяврвй 1091 го>.
1 Схл. Нраставь: Нвняевъ 

Д. Но. 707-1897 год. II мри 1ад.б>
0Н1Ш.1КНИК 

М 4784
пННилКНИК 

Но 4782
С).обрл'но и.1)Г1^ннг>ияя>1 лиегь II» 258 

ид п 1,-0. огь II Д >бр. М |р )Яай Стон Н1 /3 
|Онн|) .10(1 го I. НЪ II > 13 I Я( |).|р> Надяовь ог
е. Сеят -.4 I*. ярошиъ Ля 1рЬЛ Мндевь огь 
Г»д 1.-1Д ка за 188 .)•■ на обявлтчь. ме огь 24 
Д* кечяр й 9о/ г. I1 21 Няулряй 9 2 г. чяся л 
5 слЪдь обг.г. и ||,|)'|Г. ярхвмнапавлмяе 5 н 
сго нд сгЬлуюЩ1и день вь канцодяринга см ь . 
г. Добри «и Ш" ириопчъ слЬлуниня 1-Ь лд1жни

имота находища се въ землището на е. Баллшжа, 
имение: 1 имота ва нокойн Релжебъ Ахмедовъ. 1. 
вана „Ньнлъклхкъ* 18-2 дек., еъсЬ и: 4 янъ 
Стаяовъ, Кюбь Мустафовъ, Мусса Кана Хас. юиъ 
■ Исяавлъ Осяавовъ, оцЬнена 81 левъ и 2 нива 
„Дхнракларъ 17 декара, еьс-Ьда; Дечо 1Деревъ. 
Юрукъ Ахяедъ, Муетафа Кхрджад* Ахмедовъ в 
шосето. оцГ.нена 85 лева.

коиц недважимя ШМП1 изхо« цч со нь зем.н- 
ще го на с. Нзльджа ямеонио. I. спикхщд н> 
ггрг.гил ОТЪ НръТН ЯЛ /0 МСГрЧ, ДЪ 1.КНН.Л 4 ' 
ширни > 1*50 мегри н> сочима, мокри га с ь кер'• 
мчди, р.идьлрна ял 3 отдЪлснил, отъ ъоию дв1- 
тЬ дд живЪнно, я едната да добигъкь длмъ е. 
дворъ оп. диа декзрл. страни: Кара Хвн-еин • 
Ах.нодоч1, Садичъ Тзхнровь, Никола Енчсвъ д 
пжгь, пцЬненд зя /00 д<-вл, 2 II 1вд Пьндь' 
д*къ“, 10 1<-кярл. страни: Х«слнъ Адиеиъ от ■ 
двЪг). стрлил, К ик» Ц,>невь и Хюсеинъ Ахне
ло ш. зя 30 лева, 3 Нивя „Ат-Б)3дл*къ , 9 >.

лающнгЬ мог*тъ да ее яиявагь въ капцелирняга 
вь ирисхтсгвенвгЬ дни в часове да и >'ананас. 

Гр. Добрпчъ 24) Декеявр. 1901 го«
I С*д. Пряставъ: Пн нневъ

Д. По 43/ЧЯН год.

I

оиивлЕнто
Но 4<7н

См>'»|).| 1|)о испълниге.шин лпеть Но. 6II; |1Д(‘Н'|.
Наддаваннето ще почне ОГЬ оцьнката. <!«•- I оп. Н-ълчикскиИ Мщ-ониН С'*.\иа иа г.1 Декем. 1ЛНЯ 1-од 

лающагь ВОГ*ТЪ >а ее ивннагь ВЪ канцеларията »Ъ полза па К’ьлчикекотоД-во«'ъединени», ирогии-ь 11*.И)Ъ
Ннещ. и.|11 огь е. .екчилапъ ;о НЦ леня Ь ) <-т., оОиии

въ првсхтствеиигЬ ляв в часово да на иаванпе. „мъ> чр ^ д„кв11. ,;101 'гох до „нукриа мц> год
гр. Добрнчъ, 20 ДекевнрММ 19«»1 год. > часа до й слТ.дъ обВдъ и поела иравоиахгчвлиил Ь нд е ги

1 С* I. Нрвставъ: Пвннъв ь ( на сл кдующпя д,-чь въ каниеларси1. си въ гр. ДоЯричъ стра|1>|: Хзеань Сллн цъ, НемаЦДЪ 0( М.тиовъ I
ще нродявачь слЬдувмцитЛ) длъжникови недвижими имо- 

, ти находнши ее въ аеклпщето на с. Текчиллръ. именно;
0 Б Н 14 Л Е Н II Е 4 На Ннлиъ Ян, въ. 1) Н 1111.1 „Карл Сулукъ* II дек |ра аа

Но 4780 ' 11 л,‘,,а: Нива „Гикрнли* 4/декара, оиЬн. 41 л.;3) Нива
(ркибиатяо цент 1-ттелшЙ 1Исгь Но 4139 вд- -|;таръ Паши" 5 декара оцЬнена 5 лева; 4) Нива „•I•атме нецд дд 42 девг.
4>ЪОбразао И.НЬ.1. ВТУЛ.И. ЛИУП Но 4И» вд вашл*.* |3 декара аа 13 лева: 6) Нияа „Ян.ъ I ьалджукъ“ и , , ,,Т1 . мЬнклт ВС -

дадеиъ ОТЪ II Добрич Г.ПЙ Мвровий 4* ШН нар. Зо декара оцЬнена 20 леш; в) Нива „Г»аиръ Паша" й лек П ' ' 1 " !Л ЧттваТР, КС.
ЮлЙ 1899 ГОД., ВЪ > 1:1Щ ва Сгою Дсбревь ОЯ- аа Д лева; 7 Нива „Каваклжкъ" м декара оцбн. аа Н лева т0 наддл 10 НЪрШ.Й ЬУиуилмь. »КедяЮ1ЦИГк М ■
с. Котено сега Кача Нииръ иротпвъ Слави Сла- й’' О““» „Чааръ баш*" 101 араоц-Ви. ;и ю лева. н, Нива глгь дд се явява« ь вь ьаицндарпятя въ нрнел. -

• 1 .1 , ' - „Хамурь кео-нъ* 6 декара 0Ц11Н. А лева, 10) Нива „'11|1ръ
вовъ огь е. Долна Сара-жа да 284 лева, об.гтля ш вра оц»н. аа м дева; щ !1п»а „Ч .щ.ъ гарла-
ВШЪ, Че ОГЬ -4 Д^КеЯВрпЙ 1901 Г. ДО 24 Ниукрий е декяр.*» *»ц1т. аа 0 леаа; 12) Нвна „Куи»к нжи 24 дек.
1902 ГОД. часа ДО 5 сд1»дъ обь.гь а ноелк право- оцЬм. а* 24 лека; Г») Пика „Чиирь башп* Ь дсклр.ч оцЬн. !
аа.иананве 5 на сто вв слЬ|\ющан день въ кан- ** 6 ле,|*; 1|н“л „Чапръ г.аш*- А д к.ра оцЬн ла А л.;

- » М- Д-И» • Ч«—Ь «*- ХЙЯ5
дуащШ «шиш меда мий шоп ааходмщм ттнар акции оппрга в шиш пнлп-

I

,
нжгь. оцЬненв зя 7 лева н 4) Ннва „Чядърч- 
Арчугъ“, 4 док. етртнм: Ахнел ь Мех мело п 
Нсмлилъ Нбриамищ, 1||-ю Пвлновъ и нд>ть, оц1-

Д. Но 891—189» го.и

'

стисни гЬ тия и часово зя нп.1 тванее. 
гр. Добричъ, 20 .Ь-ксмпряй 1901 г.

1 С* I. 11рм('1яяъ: (|4НН‘иъ
< Тггонориикъ В. КолвВЪ 

Нарил. Помлтнел* яв Хр. В. Войювоеъ.

I
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ДОБРРДЖАНЕЦЪ
1 -ОРГАНЪ НА НАРОДНАТА ПАРТИЯ с

.-Г’>
■Г*.

ДОЖГ чох ок ол !' V
II • •■'; '.У

4 *
ГШГ *'Й Ф*годишния лк<1илмк1ггь

)С1 вестника ♦*: С а., полугодишно З1 7 д. 11 
На гь странство годишно 10 дева

Ч Всичко що се отнася до «Тгтник», 
се адресира до редакцията му, въ гр. 

ДоАрпчъ, улица „Готе*»-.:■

IИЗЛИЗА ЕДНАЖЪ ВЪ СЕДМИЦАТА.Лг>онпрание Л«*:п. предплата нЪмл 
да се уважава.

ТАКСИ ЯЛ ПУВЛИКЛЦПН: 
на квад. с/м на 1 сгр. . . , 20 ст 
. . . .IV . . . . 10 ст.

Яа приставени обявления 
на IV стр. по 3 ст. на дума.

:
Неплатени ппгма не се при е и ага, 

ракопосп не се пра.шап.. Еяаиъ брой 19 «▼. Енина брой 19 ст.
ж,

По.н)рав.1Нви.не ч/пн/шеднипя си ся н<>- 
,а 1!Ю2 им)., киши имь ш/жедаваме, 
1/лькп]иппъ ся з>)равне, добро /цисти? и 

1’чи борба и/млннвя монопо.шджннт/ь-

За чеи.ки еябрача сума, гой ще ил)ава 
| сд/ь )усмата се квитанции, подписана ошл 

и подпечатана ся печата на редак-

дружеството, за сключванието на договора, 1 
г1„ май-кхено до 1-Й Инуарий 1902 г.

г. Варна, 12 Декемврий 1901 г.

Главенъ агентъ:

Д-РЪ С. И ШумКОВЪ—Варна.

■ него
цни/па ни.4- 1

ХПГЕШГЬ 1ЧШ 1*ЦЩ«<Д//б/цаваме на I• .. абонат шип, си, че
БОНЧО ИВ. ОпъЛЧвИвВЪ отт, гр. Добричл 

а 1-вииист/напоря на вохчиники ни. Тон е 
•' 1/оа/1 //еня ,1а сяби/м абонамента и да 
шнева нова абоната.

1ШВВСТНЕ. Прозбописецъ;!
Въ бр. 21 на в. .ДобруджаНвЦ!.“, г-нъ 

Савва Т. Ханджиенъ, обявява че се отдЬлилъ 
отъ паст. и за лапр-Ьдъ но ше.п. да отгова
ря за нищо. Но щехме да кажемъ нищо, ако на Сьд. Притиска д1;ля я др. всякакви проз
ее 64 сп нозволилъ чрЬзъ печата да се про- ! боински здЪлкн, ще с* извършват!. работите 
слава, защото ний (Д. Василева и Вангелъ имъ, бърже и при най износни условни. 

именния си деня 7-й идущия Януари и Иванова) сме си биле съдружие отъ освобо- На 6 Г.днитЬ, норхчкнте ех нзвършватъ
ждоапето на България до сега и за напредъ 

; сн оставаме въ съдружие и че ний сме въ 
състояние да отговаряме прИдъ аенчкн, га I- Ш АтЖ* М .Декември й 1Ш *ад. 
изключение на тия суми, конто но търгов
ските ни тевтери е отбелезаяо, к<>& каква | 
сума има да илаща на разни кредитори.

Така че, той е джъжевъ да отговаря з« 
всичко, което се явява слЬдъ раздЬлата 
иди ще се яви за въ бляхте да илаща 
солидарно еъ паса.

с. Мусубей 28 Декемвр. 1 Уи I г.

Известява, че писалището му се нами
ра въ г. Добрнчъ. въ зданието па Г-нъ Ру
си Кнеиа; на нуждамщнгЬ се за испълнение

Д-ръ Ив. Владовъ
: безплатно.тъма ли щгиема ноаъщтии.

Д-ръ Ив. Юрдановъ
I. Добричя, 31 ДекемвриЛ ИМ! /.

именния сн деня 7-а идущнй, нп.ма да 

приема тняь/ценин. Вестникарски обичай е, като се привър
ши една година да се иом1;пцватъ. какви но 
важни събития сх станали ярЬзъ течението й 
и както сравним а миналото, да можемъ да раз- 
мнелимъ но-трезвено за бхдхщ<*то, което треб
ва да се върша презъ иастхнамщата 1902 
год. Ний по обичая рошихме да иозаннмаемъ, 
или да папомнимь на читателите сн, иоиърх- 
ностио това, което се извърши презъ изтеклата 
годила, за да имъ бхде като урока, за презъ 
настоящата. Така и г т-чме.

Миналата 1УОI г. смело можемъ я на
рече злощастна, отъ една страна за държава
та ни, а отъ друга щастлива за българския 
наредъ. З./ощасгна бе за това, че почти 
презъ цЬлата година се управлявахме отъ 
политиката на крагункеяото сЬме отъ дема- 
гогстг.у ющпте демократи, които но пай-тър- 
жественъ иачпнъ се самоонлюха и сами из-

■

КНГЬ АБОНАТИТЕ Е2. ': €ъ ноентаии»:
Още един-ь брой и ще прквършимъ 

рвото шестмесечие на вестника си.
5аче много отъ г. г. абонатите ни още 
2 сж благоволили да внесатъ полуго
дишния си абоиаментъ. На г г. абона
те си изъ градищата пращаме кви- 
нции чрЪзъ т. п станции, иоито умо- 
заме да се и^дължатъ на раздавачи- 

■. при първа покана.
Г- г. селските абонати, които още 

сж се иаплатили. умоляваме при ид- 
•чето ИМЪ ЬЬ градътъ ни.да благоволятъ стунаня на овн/ а др. дабнтякя шр/ьбв/1 да 
С6 ИаПЛаТЯТЪ ВЪ админастрацията иа ГН и ма тг, НО една кутии и и/и/ ия/мо ио- 
стника, находища се срещу хотелъ нвнвинне бод/ястята да уш/ш/пьонтя ирч/о/н

Зора*-

А ЬЛСИМЗЪ С>е

ВАЖНО ЗА СКОТОВЪДЦИТЕ

Пя ск./ада на .Ами,риканск>а/и/ 'Тя//, 
ДруЖччивО НЧ.ГаДн ЦЯ С.е вя Тр. Г(ибр/1ЧЯ да 
ХО////./Я щ‘{и//0 “ Н////СТ//1И/1 .//ЯКЯ //ротпоя |
к/юстан/а /ю овц/а /я а и/юшиня вя/нкин/и, >< 
крастата ни е дран /инатя добитякя. Птичка

карахи кирливите си ризи на пазаря, катовения ,иькя, ч/имя който ще мо/агня да си 
ваиа.штя стадата отя .ш//авите.1Нпта б</.аьс///я Духате и делата ммь яз.тЬ.юха две съвсЬмъ
__Ц/ми-тата. пргтивоиоложни явления, защото думите имъ

и обещанията н.мъ бе.\а ги пое .шиля ка най-
Отъ Администрацията

4—4
видните длъжности въ странят . пи. Г-нъ II. 

' Кчракеловъ обещаваше иубли ю. устно н ело- 
Отговорния НИ редакторъ Т-НЯ Па- вестне, че ако схдбата нетна му се усмихне 

Американското търговско дружество, умо- сп./я Ко.нвя, //хим< им, сената на П<1.1ч/1 к- в поеме управлението на страната ни като 
•а онези г-да, които намеряватъ дя порхч- ска и Доб/и/чска окод/ш да свои//а абнна- бинансонь мпнистръ, ще може да управлява 

1 ь Вършачки за идущата година, ОТЪ сис- мента и мшисва но,/и абонат//; ум///нваме гь 60 чнлионень разходеиъ бмджеп.; съ на- 
учта гНк>-11ирлесч.“, която е единствената прьвг,ржсн/1цпт1я и принтедн/п/ь са да му маление ковтнгевта па деВниумщата ни вой- 

Българяя приспособена да прави илевата окадватя нржднчта слддь&ствие, и има/пя вя I. ска на иоловиит.; бикч тъ щ1 ше да върже за 
'фа, да се отнесътъ до главния агентъ на нею нкчю доо/ьрие.

СТИЕ

ротите, разходкитЬ щеше да ограничи иънъ
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тръбил. дл се изолират огь таи моса, иа к»>*цп вътрЪ въ страната: гпециилппгЬ трапове | греснстигЬ, които щТ.ха да довЪждатъ оть
пгЪше да :; ишапи: щЬше да упичтожн ордоппгЬ; РусигЬ цолово, гь вагони рубли ь завия »ь , длъжять ,’Л1|ш,',в>и''||,,,-го си и нисггата а
щЬшв да отдава подъ иирмъ за вт. полза ни дър- I ппчтожия лихви и безъ гаранции, нЪча сега 1 цгу!}.^ г |1асг01| голки и пас гоя гола, да
жанното п.кроваще държаннпгП нчущвства край да ГОВврвМЪ, ЗИШОТО к»»лош1гЬ па иТ.сгппка Хньрлигс покапех* си в ш» солница в'>-раво,
палата при Квкспноградъ; щЬше да у пран ля- | ни, но на позволяват ь това, тЬчъ като на 
ва безь монополи: бол, заеми гь реални га- са мое гоя годни управници яа 23 то го »:л.щигЬ 
ранцви: 1ц1;вю да началяиа дажднята на со- | доблЪотпн народни нрЬд«тавагелн, ощ» па нър- 
лянпята: нЬманю да оставя сополивигЬ се- вил имь .»•,!<юг. (.н>. платяха при ичяот >
Ленчета да се бършагь съ рд.ц1;, а съ кърпи, което вярваме не що го забранят за и».пя
да ннагь вода е-ь кратунка вмЬсто сг? чаша: години, 
да сЬда на рогозяна, или на триножно столче 
вместо на стол, н на канапета, за екоиочня 
щЬще н нИлпе всичко дл направи по . . . до
лага го умч.ртвнха и всичко, което той и дру- 
1‘арптЬ му но убеждение, обитаваха, пито 
едно не изпълниха. а нанротивт, за срамь на 
дч.ржавиптТ. ни м&же, н*.лТ.:«* тил. кцйлчччч 
оть трибуната на Народното «Чорапи»* да

дл разгласите взь цЬлиН градъ темата вт,щ 
юяго ще се гои ря а вь нрЪдвечернето да щ
и горя го с.кцого; нищ| не ви кос тва гоже. \ 
оьобщтге, чв сл. свободи всЬкяввн възраж» н 
к» темата, та еж това д.-* со висдо родъ за »< 
доило дебата: ангажираното зине да дцц 
сказка, н»- може да се каж , че I •вори безуедоя! 
все исгина. неоспорими закова.

По г.ткьнъ влчаиь нож»: да се синка I 
вече иуб юк.т. да се подтикни тяш яуб шка к .V 
свободи» мнъпшк* и да се сгрЬч I да разб ■ 
гдТ, се крие истината, 
стигне прЬ щтчсрг.ват.» иКль. До г:аг»> в изи , 
ши (е юеа. Г-да, нзнрапно съ ингусиа :мт. 
прокламирате. че сп- съзнали нашит Ь -1131:1.

ирЬч-* сй-Тз! егвчто. Напразно» шо
се МГЧД131Ч* К 1.41. ОНИЯ ноумеримм в енерси < 
6 ч,ци .зч общ» го Яззго. на кои го имената 
поклона. грЪбна да ш ин. зе . . . До тогась 
»•« оставате |Ьптели еамооблош »н».цв. дГ.к I

I

Вьироса е за бждлпцягЪ дГ.йствил из из 
бирателитЬ ш; ирЬзъ идущата I 02 година, 
заратуй именно ний кч.мч. тЬхъ се об-|-|.;Ц»Ч»‘ 
н ги каним ь да блдхть будни н » »др 1 1 да 
поср-Ьщнать сь отворена обятия и с ь би» о*т»:н»;а 
в ь рмка борбата, косато ирЬзъ и.тущаЙ Февр. 
му приготовлявать монопол джинт!:. сь пре
карвани»* на н»и.о с.у.щиг1',. или п**р1.фр ииннг!; 

заявява, т. е. да о.1и.и<< ••н<юи. копо <■ 11.00.0,. договори т. е. старата и1;»*»*иь на нос» гла»*ь. 
че: да го не гледали какво е нроновЪдналъ Ц-Ька всички се основа ватч. ни ,(и...ггч на' 
вь опозиция, ами да г<» гледатъ и слушагт. хората, които щ* има да изберат, а н»> на 
сега като е на власть и да му се подчиня- шминоь ца рианвгЬ юнагогстнмощв в крь- ; ' *• ,р япга*кч|,:,ли тя з.-»д»т.з-,|ня»м.т,
вап, . . . кат», го послушал, да продаде Ьч.л- волоцн, които моя;.* бл »».*зь срамь щ,- »•* инятъ и . . ч- (1 ( )И ;; 1.Ьг,.11| (,ГД,В1|;| ф
гарпя па чужденцит1. .чшфттг.гЬ* както той и.п. голата н дадищата да ги з..олуждавать с..и„' у ,,.Н1. /у,,,, няр.че: . »а.»с
самь ги назоваваше вь вФ.стпицит!’, си .Пиано“ ,*[. разни фокуси и на конто гр&»м!а да се от- ; о »*к*шв:ч1 »»'ии-■м-по-и».. с»р» в-. До пча» . 
и .ир^порецъ“. Огь действията на г. Кара- дава енраведдаво всеобщо . призр^шь*: нека взп .^я т мвк* т »•• намира на колец вр
ь-елона. страната ни. вмЬсто да прогресира, най--е'пгЬ всички като едииь дад-ьтъ иодкр!- Скаа,,а1а 14 ,г,‘ и-<*'1,»ня ,,гь ['"езМтппк си в
тя регресира за «тЪколво години, като и въ „ат; си на я.-тпискнгъ си народни 1ашптннцп. х ,1>;1;,,,Ь| ||0,Т4>11та: н „
Дооавигь б**зь малк*» щ!л*м»* дв »*ган**мв за кат»* .*»* и»1 забравя и »но*тоягел»*гиаг:*.. к- но- к» |», »|<» ,ц,- ■ », ш*г: р*»- ш*»* * ч.*к.-» 1;» ьряи и.-*. * ;
ИрИсчЬхъ на европейците и да СИ схставять 00.(40 шо 1Ш/1ГЧН ‘‘.ни о НМ-И111ЩО .инно.г> о к.-ца, как го «* зш* еча и> «внн безсъзнатело* м|*»з 
на запоило основание понятие, че народа ни ,.,и,що б,мжпр*. 1 "ьчарз за м-ш- ямурлука нак^иь.
вч. лФйстинт**лно»*ть се състои оть .каналии“. --------------- " да 1,1 '':1 "••»ш *! .... У ск.-мчик.*»-
,, . |»||| ноК»>я0:1 нТ.чолкпто момчета Ю1Д1. миши* ш
Нзщо. ама аосолютВО НИЩО олагоприятио за инициативата весел.! че с. 03..ь...ш.п. мненмта .. М.оял,.0-3
страната напрани то , (н*в1;т. да прсхоса женгко и учитеягка Д-V- 1 елм.,«.•• (-оелн*. бавно краче въм-ь «п|.|
«00,01 >0 лева за три сесии неплодотворНН, Н иа 1Укаши ** _ “ а *ЧНМ ’Т'ОО* > *» м'•*•»». I 1Т.го щ- « и иявакси пжд »•/
да хлЬличи с*ъ два милиона лена деглпжа на жества. Дл СС Дьр катъ н } чи иша гшднии, |ц*1гг|*\^ань гь мисли на едак
работната чш-а зечл»*д1;лцит1;. която а вЬ СНазСКИ. манн+исуродж-.., кой.о отиро^лъ нави
изн.1 гшия на високото м1;»*то за че ще нчь

Т км. МИС III, ще со

мео» I

I

л.» * а стока II |*а каза.!1 : ,трг.«*1а куп вача I. 
сихя е и»** познаха : грима познаха н не -К»)Гато вмф т*п. 

алн.тго ооиидг:.вие на нашит граа 1авг;ии граж- зз,кл“ ! . . 
дЯ11и, М**е.»я. че ( I. удовеасгпве, Г*ч-||.»дннъ рг*- 

те огладете мЬето вч. колошни Ь на

се каса** за ин г»*.н* :го-
намали дажднята.

Право ди си кажем*!., пий ако и да се
числимь вт. друга политическа група, обаче д«кто|»«*

. ’ иД|. 1,11-г » . и. да изкажа и азь своето си >1111.1114*чистосърдечно заявяваме, ч** вярвахме сь по- вт*'гикк ’   .г ц, нов1 >ц. взетата. ин.Ч1».а1ева оть мУл пипЬ
лохителность, какво г. Каравеловъ ще изпъл- жгнско м учителско лоужсстия, да со д-ьрж.-иъ
не к не Четвьрть оть обещанията си. още р1>лъ еказски. (’*«»•, ла се проитиеса и зястей- 
п«*в*Ьче, като му се притекоха на помошь Д|гЪ 
други партии: народната и прогресивната, и 
ч\ даде но негово нскание да б*де ирфзн- 
донтч. чвннетрт. и чпни»*трь па финаиснтЬ.
само и само да уползотвори за доброт».* па с»зкопо»-тявена цвлц в* иго с*. прь штчерта т 
праната ни, финансовитТ. **н сиособности н 
своята геияалность по финаиснтЬ но . . . гь

Д.

хМЬСТНИ.
ПраздницигЬ . Рождество Христово* з

градьть оп таи година ярЬмпн.тха много глух- 
иеу»-1-ти : гр тиичтТ. казватд. се криели въ

................ .. че гражданитТ. ни биле се |> >
дТ.лз »и и,ч 11пр1лаачгк|| групи, коого съ течм 
нч прТ.м»*т > уончтожавап, сродствата и в, 
тчмс! * а»:» и*» : аг<» така и увеселая гг. . . . :ка 

Народ ит^ ни представители »-. г. I- а 
с*::чч. Де «ти. н Мони Лблджт-нь 0,111*11111»

Н.1С11 »я и а дтржяиит» до сега сказки.
На енсн*■>шията, нЬма какво: не можа »я 

бд. и *1« 1гф-репгеиь, а заедно съ г. «Иопь зя»и 
съ вътхшц**н>|» рак»)11лТ.скамь Н >

»•!
и .*» 1». и » това 
м »- а. като еждя »о н*»с1» пи ели гЦ че та ш вн

»•
ииегигиап. почета мшЬ дружссик», не ще у.чгь- 
а п.; че членове ГЬ иа гЬзь 11 у *:» <-1 на 
бзиз*'»» бжджше ще се ртз »ч ».»" е-я »ъ. ц>* наву-
С1ИЛТ!» таи си 1 Т.И 1*10 ч 1 I ‘1 СЪ СЪЖеЛСШЮ Щ* 
усъжда гъ Д браш 1Н Г. гражданки и г;п «дяи I вь 
бсзиитсрссуваио» тт. Цярио ли сд., и|»*» »»*«*. 1»к.ио- 
чешяга ми У — Ие зная. 1»а»а.**мь сам ». •> с.мн 

носЪтиге.ипТ.. Ц »о <*д. и какви еж, обаче, и »- 
с-ЪтителятУ — Тукь не внжзамъ друга граж- 

, осв нь чзенолстТа и г.», не 
иа т.11р'»еги »т дружества. 

допателно, не излиза нищо друго.
двЬт! дружества се съгласили дру кич да раб - )|. Аолджис ь е разказвал., че сами з.ч»*г:л.« 
твгь н за тази цЬдь са. нромЛспип за> Ь1.1Г»*|- (1, Туеун1.-1е*н п гласува яза“, за да биле къс

К»Й го е

нт. един
»1 р, столица га вь градът ви ва -Л гого: 
кчгл го осГ.-1И-, »■» Ь въ Софии иаро-н-.! пр-Ьд» ; 
впити сд. се ('юрели съ моиошпаджингб на ^ 
т»»го биле на н.ьл.

|**|.ж»л»‘Нн»* констатираме, че обещаният., чу 
бил* чиста и проста пщшнрма. а съ тона до
каза. че той прилича на оня лТ,гкь пр*Ьдмеп, 
—нпрошинката. воя го ври буря се ндша на 
високо изъ нодч. облаци г е. по з*лТ,ть утихва- 
иието па бурята всТ.ко си пада иа хЬетото, 
оть КЛ.Д1.Т»» го »• вземала халата . . . Тъй 
пп рши и г-нь Карввеловч. . . .

Щастливото ир*Ьме ирТ,з-ь миналата го
дина, гь гордость го казваме, за народа ни 
б . ч>* при иотяраиает»» иа 13 й того позор
ил: б договори сь опо* ио-позорнпгФ чу усло
вия и залагняаето чояогола на т.» мпя. на
мериха С»* ипоцп;и Иг,.00)01.
Ч'-*тьта па България и провалиха, както до- 
ГоворптЬ тгй и аиторатТ, имь за в1;чпи врф,- 
чена: а т»»ва явлени»“ паст, нп радва, о»,вТ.цг.

другия ни ярЪдставит»-л 
Ям«>11ояо»аджия“ Тусунь-бсн ее завърна иа -I 
тяго Пъ случаи яей не моЖ‘ М». нгъ дт не г 
ЗТрапямъ г. |. Дееевя и Аб.чджиеиа гд-Ъто, ак-»1 
въярТ-кя на никаква тТ.хои ян-фскя заповВдп -

мо

д.Т1К,1 и лраждани, 
вес.чкн Ч 1СИОВ1* гласуваха пр»гиаъ договорятТ> и .монопол:» г. 

ТЮ1ГМ.Т: <*бачо за оед.ждаиво са,, ако, ьакт>*0С1СЦЧ. че

пата си сган въ градското читади де.
реДОЦ1-11Т. ПОСТ. ПГГеДЪ И.ч Ч1ГГЯД111Ц«* ГО, ГИ. НраТ- 
дш:Ч*нь д<*.ш. еутраш-га бият едутень е »у пачъ 
и» сказки. Случаень, казвамц

К*да*|о »*П:д :г;;1 ,-о пръскать кжеяо вь денътъ иа ор’ ще* ,»аегч
в нь днЬ — три но главим кръчми и к.»1»'н**та. 
Кой вил-Ълъ, кой не. Иа другий денц кр».чнигЬ 
и кафенетата »-.ъ затворени почти до обг. дь, ч 
повече огъ лкн'*агелпТ. се научаван. **лТ.1ь

.......... . КОИТО инкорпоре глнсунаха про- „г,ьЛь Ио гаь-ьвI, начонъдвТ.-| П Дружества .6.1 :ь-
Тив ь монопола и»> имаше и 38 народни и *1.д- биде“ ще ичзтъ щастие го да взс1утивать ора» 
старит*»ли, оть разни иартяйяп групи, които 
прилрТха и шефове и шефчвта и заедно сч,
ИрФдгЬдателя ни Събранието г. Балабапова, 
по «“и продадоха съвЪстъта. а всички 7У прТ.д-

трм . . . т с. и .ондЬ и оидЪ го клаваме .
Съобщаватъ на огь е. Тюлюджа Бзд'ап 

е го. че на 14 гого 'дстирма гор»-ки стражари*^ 
са |з.ш еед» г>* имт з »|рпв1*..г1 НЬкеьва реши» 
изъ ди» рщцдга и: всичко, а на 21-0 
грима иакъ горска сг|.зж»ри иоиторЯлл сжш»>гс 
Им-гп-кия ппмЪстнскъ б»иь отказалъ да подши

З.Ч1П • I •> II*» . -1111 I {*,

дру п

I ва пезлконно съставенигЪ на селянигЪ му 
гове, на кого го вььъ сгражяригЬ съставили ак*п| 
че имь окатвалъ с-ъгЬвсгвие. Ний мишо иал«

,чУ

ечл указвали н;« случаи и Факти гдЬто горскнМ 
* стражари сам > за едивъ капри гь, или иЪков о*г»-риг1> си н*1 иа често и твьрдо лз вЬрдагь, че

д|-,к 1С.ШОСТ1.га имь не с« огр: нямана мъж IV чс- мжщение състатягь актове, за туй цъьт. свЬЯ 
тирнтЪхъ егиин! . . . . Е, м »ли Ви се, не сьмь длъжност», се налага на тЪхного началство, кая 
ли вт- правото си дт Завигамь няшятЬ хум.тннз то и на око*, началници, дл и-* издааагь я* 
ниви та I ори. каква е тЪхнтга тешени »н п ъдг. кога иастлиопленин за глобяванне—и о актов» Ш 
остана, ь рЪшенинга имь ла дьржагь мяг.тгг. въ цоелшм подписитЪ на кметскитГ. намЪсгнипи. 
течение на ваучитТ. тапоетанииУ А* •> той. на- Обичай е станало въ градът ни. 1н.>'|й
■ствип. искреино желан »ъ да н .потна I ь нч ма- всЬкота, било на сьадбенсво, и.ш частно нубл 
сага въ м-»радно н нчгедектуалю опото-нни: (а но хоро, да се наранезатъ съ ками разни м 
разсъитъ нейната анагичносг». къмъ науката, да , четни, съ >нто си дЬйстввн нарушават обш»* 
я дигнат най-оосдЬ оть тази умегвенчт легяр- | егвеного снокействне и ш-Ълнвап. страхь ] 

ЛрмаритЬ иа г. КирЯ1»едови—Про- ; гня : то, необходимо о да не забравягь, че нз ( всички иосЪтитедв и иосЬтителки на хорото.

! .

гтавнте.дн стапахи нричинз да мп.мяп. ту- 
каипип Ь и кч.икяшлят!> го.тЬчцп, чс пародт.тч. 
ни, га. е в»*че сьбудг. ъ а и** може въ магии- 
тиче»*ка палка дл »»* комапдоиа, защото сме

V

иа|и* п. п> уппалм и гь истории.
«»*»
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Ь>о защо ний обръщаме ннимааието пя но- : та митница. Покойния о бнлъ въ връме руската ството народни представителя още елннъ ажп 
ти-Пската И1. граяъть ни власи. вс-Ьчогд ори енуинцпн чл«нъ г.ъ Окр. (.'а хь въ градътъ ни, спасиха честьта на своя нарохъ в доказаха ва 
111об1ш скандали да придам нъ еждъ но чл. ; огол. начадникь «ь нЬколко граха н иа носле- чу» 1естраваит1> орждня. "че не с тъй лесво да се 
'■1 огь наказателния закон ь и носградавшня н дъкъ бт. ир мбоншоцъ, кой го л иолучвяво около вграе гъ него. Когато едно праьятелство, обаче, 
- хозрнваемчи въ престъплението, защото всЬ- > 50 лева пенсии з.ч изслужена годиш». почне до <41 служи съ такива срЬхства, то вече е
,.га—слЬнъ оздрпиияо нд раната, момчетиите Н.чшагЬ сър хе ша еъболЪзнованпя кьзГь оне- заслужило ирЬ.хрйиието ;:.ч народа, и тп ще падне

номирявагъ и делото вмъ се прекратя»»: така, паленото му семейство. во най-позори,ть аачян ь. конощътя* па Свирчо Пет
но коп но се приелЬдва н наказва за стана Лични. Бь градът», ни на 29 тото иристиг- ковъ яоже сдяо да ожесточи още и. вече васеле-

3 1 свандадъ. наФ.ч иеть ручжиски о*щори съ семействата са, | ниет-ъ
Театръ. На 29 тото въ ежббота вечерьтя, конто квартаровагъ въ близкото до околията ни Единъ върсопъ ОТЪ унази. Снощи сл+.дъ

с. Каря-10мг-ръ| отхвърлянето иа праяптелствсялото прт.ддожеяяе
СлЬдующчта телеграма е иепрх гена Г-ну да отпустне канарата огь бюджета за пдущата

конп. при- II». Кв. 1’ошеву, оп. съмьргкзанигЪ му вь грч- ! п пира Д-ръ Дацсвъ взвъкна яз/, джеба си едчнъ
дъп. ня, по случай провхнлчани: позори а ге до- | указъ в по«ва да го чете. (.'лЬдъ като дойде до
1‘овори заето съ яфгшитЬ кмь . .

и но пил шпага на тукашното околийско учи- 
лско дружество Развитие* се да хе пиесата 

1 сгь“, драма огь Нудсрмана, на
^хегвуи-ч?. .мега гр:х:к хапки ц граждани.

По случай обЬсеиитЪ огь турстггЬ въ 
лгнъ власти: Г Свегосл.чвъ Мнрлжанонъ огь 

. ]|.|р!« »одть, 2/ Ведроеъ Сирсм хткиннъ огь гр. стието за 
|ивдив-ь, 3) Христо X. Илиев ь от ь Лозинград- 

■ п 4) Онмкъ Оороснянъ огь гр. 1*одосго, нл 
гого се отслужи вь църквата <’к. Георги нд- 

1. яда, за упекоение дути гь на пбЪсеннгТ. п - 
слТ.хь кояго учители г. Ив. Генояъ дьржа 

1>ста арзчуегвателна р-йчь, като очерта 
.имоняга па обГ.сснигК и какво съ говорили 
•ч бЬсчлкигЬ, конто си рЬчь завърши п... : ■

защо ние тукъ освободенигЬ, грЪбва но Приховъ, Хиань П-й, Д. Ичбровъ. Г. 1’юи.ювъ. 
I ЬрЧ НЛ ТИЯ борим, \Ч НММИЧЬ И СЬ Го 10(1-

духвтЬ <»■>■»«, забърка се
Сх. неописуема радосп. се носрьщчч алнЬ- в пзхькла другъ указъ, въ което сс казва че XI

НОС.

проядлъчаипо нозорнигЬ Кчравсдоксвп Народно Събрание се растуря. Тоя фах:гь се откри 
договоря. Сн-и-япяниего честьта на I»ьл'ар;м се ! двТ. важни обстоятелства: 1) че Д-ръ Даясвъ се е 
длъжп Кчмъ. Нека вейки разбере, че чъ Ги, хга - ! явилъ въ канарата съ ц1ш, вързоиъ укази огь 
рая. ако нмч ирохажчаци. инч и честни стеачх- разно естетгво в 2) че разтурянето на Х1-м На- 
угвер.к« нт1 синоие. <1. хякйгв за ехлв.ч и гордеехь ! родно Събрание е било рт.шеио още ирн 
и » Пизхарчи добхЬсгний ни водителю и знайте нсто на кабинета, за която цЬль е бнлъ подннеанъ 
че всичко честно о съ. Вксь ' и указъть. Нрогреснво-лпбераливтЬ химстрв, за да

Ла иодръжагезигЬ н ираг;глигЬ Вя: Д. яокажап. своята _честност!.“,
Попови, А. Ггиевъ I». Плчопъ, С'г. Б.инупь Д.

,

съсгавя-

1)3

поискаха отъ кана
рата да продължи сесията съ наяГ.рение да вз- 
гръгнатъ огь нея иЬколко благоприятни р т.шеввя 

II Т. Снпн.чровъ, Днмчгрь Стене в ь, Дженно И. в иослИ да я разпшнгь. Но г-ну Даневу еъвеЬгь 
"• '1:' отзова»::м<> н.ч покщ./гь на ренолш Джсщоцъ. Н. П‘ нковъ, Г. X. Витанозъ. Пконо- не върви вь иолягвката. Неговиягъ кабннегь биде 

■ ш:|*11 игВ Македгно-Одрчвс <п и Арменски дру- диви. II и Ющичощ., Д Райц .къ, А. Н^-рсвь, бланиранъ ио такьвъ иачвнъ, по гакъвто не ебла-
'/ва. »х д.чдемь св »:ч иозкръча на доста X. Коетадпиь X. С х.(вчев<, Д. Илнсвь, I) Попови, мирань до сега кабннегь ннго въ Българя,; ни»..,

. 1" ген,и; м прост. рчнпць ръка за помощи ккмь I'. Юр хан.въ. Д Сг->нн вь, Д. Мялговъ. X А. X. другад1;. Ако началото е тъй позорно, вие нижете
:пъ родъ*. Кюри тел.. К. Кирови, С. Георгиев», 10 Дчмченъ I да си въобразите какьвъ щебжде края. в. „Миръ“.

Въ минадий си брой п пгкчахме мамех - II. Маконъ, М. Сюнхдовъ, И. Къ н.зжх. .овп, ИС. Въ Бунурсщъ камарата иа допутатитЪ
каки 1 мнтовии с.ъ хип Цвднчо Мсдаровь Дчмитроиъ, Г. На си лев-ь и X. Хюсенаовъ. вра ла, гь 108 гласа нрогнвь 2 продължението

' Ра,я углахшого XI.зо Лв I 4 - 97 год. ЗавЪ- ------- яа една година ириврЪмнного гьрговско сьгда-
• но огь Калчо Свннлроаъ, пр/хтнвъ Нл. Арсе- : шепне съ Българин, кос го Оило гласувано вчера
-р.в, аа смъргоиостно вараиавание, сега даваме ( \ГПП11Ш'1 отъ сената.

штателнгЬ си оФ.хциалнч документи, та нека А П11111x1.
та си съсган/ггъ ионягне какььъ краяоежх- 
III-. е Мсдаровь. Четете;

»

М !>.

:
На борсата вь Лондонъ сс било пръснало 

елухъ, че уп}1авигелн на Южна Африка (орди 
Китайския Императорски дворъ криетих- Милверъ бнлъ убигъ. Въ мнниегерегвого 

До Господина I И!,лъ ,п“ !,:1 -*> того вь - часа подири лочвигЬ нащо се знаели за подобно покушение.
!-<} Диоричснид Мировий Слдия оГ‘Мъ " ®1ГДЪ п- срЪтяатъ на гарата отъ вас- В. „ПаНа“ обнародва едн х ангервю съ

штТ. ЧИН0ВНИ1Х'. Иркзи та хьхт.чгь вь двореца Фраипускня Министри н.ч НьвшшггЬ дЪла Дел- 
IIоператора и вдовс-твующата Илшерат]хица по- касс. Г-нъ Далкасе заявилъ, че било лесно да се 

отъ 15. Арсенови оп. г. Дебри чь С*ТИЛИ храмътъ, пря нзлцзанисго охъ к«>йго оста нови рапииоЪсно мЬжду ФрацускмтТ. и Нта-
имиератрвцата се поклонила орт.дь чужд-нцнтЬ. лиянскягЪ внгересв, осибЪнно на ссзсрния аФра- 

М«>лн I осиодааь да ми сч ишдо Ниьмкъмь ннш!л<ит^» но е станал» • кански Гфагь иа срЬднзомното моро до .Чатекъ
го Ърен.хс, огь което да се вижда, че ухл.чп- Въ Виучвангъ г,ь сг.1Н.чли сб.пхаишх чЬз у защого ИгалнанскитЬ внгереси биле, главно на

хЬло Но 434^ 97 го!-, по описа на нонЬ- ! руски иогмппи и моряиатВ огч. ачерпкчнекххн изсгоьь, а ФршщусчптВ па заилдъ огъ Фраицус- 
1.1Й вн сж.хъ, ойрицнчнч вь <т. основание >пьж- воинеп ь кораби „Рмкс-бургъ“, едниъ рг. кн в//й- китЪ коловяП. Испания знаяла много добръ. че 
1ч на Нплчч С«инарчвь из и гр. Добрачи, нро- , ннкъ бнл ъ |»?нс«ъ. Руския иълномопхен ь мпни- ' Фрлгднн иЬма да позволи някога, и на нмкоя 
,ьь ', !и'Ь и др. не е рвшено окончателно, освЪнъ стръ въ Пскингъ се оплакал ь на американския сила да окупира изцЬло Мароко. Най голЪмото 
■иа ок ь какъБЬ х.хракгерь е лЪдого. командир!, нл Руксбургъ, получили заповЪдъ да

•'* Д бричь, 22 Сеитемвр. 19 1 г. няпрачи вчхчко възможно за пзбЪгванието на
Съ почитанл./: Ч. Лоатввь Н0Ви -Ч^чквання.

:.
на ко-

х Но

Заявление

Пи

желание на Франция 8а сега е била да подържа 
статук>то. Г-нь ,1елкасе Заявил, тъй сжщо, чо 

, франция и и гадни гр Ьбва да бж.гж гъ съгласни 
Лордъ Киченеръ телеграфирали въ Леи- и относително балканския полуостровъ.

Доят: .Нл 21 и 22-й гого станаха сражения ^ Нхп.оя дру.а сила освЬнь Русан не ще мо-
мТ.я. |\ английскагЬ войски нодъ ЗчповЬт Пх на : жела тъй добрЪ да разбере н да бдлгххприят-
пхмкпвинк-ь Ил. мсрь II БурчтЬ нодъ зчпогхклятЪ егвувч на нтадияпскхггЬ стремления н.ч балкан- 
н.ч Хрмс1«::нъ Г.огз, амглнчанитК нрЬп.рньха х яя полуостровъ, особснно ххг.жду Македония, 
тЪжкп захуоя 18 хушм убити н З-Ч равеня, буря > Ъ Сьрбкя п А хри.х шчезко море. 
вмлхч Г» души убх1Г1| ц 29 хнахпгв вь нлг.нъ,‘. Договорите И короната. Какге нхге нрЪд-

Да ги знаятъ зеиледклцитЪ. Огь м« хчгго (-казахме, но поводь на Мшшсгсрсяага криза, 
-Ч»У* а народно прЪ хстдиигели |Д»что гласупах.ч все новТ.че и иовВче захваща да се распростра

па този сл, хи, ; зч позорни (К Баран-кхвеки договора и моиоооля пнва нежодателния едухь, че Короната настоя
ва гюпона. еж гдм-унали „ЗЗ“ и слЪдук.щв гЬ вала да се прокара гь договори гь. Даже ехм.ч 
дчпуга1п (в/г) :п‘.м «чйзцм.- Ангели Ангелови, нрави хеле геена наргвзани пущчгь този едухъ. 
Гх оргп Бу л-мь. Лчлю Лазаровь, Вълк* Гьстоаъ, Огь нровпнцаята и взъ столицата се научаваме 
Ияикр Нкан -вь. Ген ( х1идЬлковъ, Гавраалъ Цон- -,к*кво гь казвали, че. Короната била особснно 

Мировий «.'ламя: Ив. \1-кххвъ. Георги Шпваровъ, Ат. Блажень в Кръстю «сърди та- Г, аа г. г. Г«и >вя и Рачо Петрова 
Секрегнрь: Пенчьвъ , I ьрошъ. зад-Ью нЬ не гласували за договори-) Ь. Не

,1,*,‘,Т<,К0Л:‘ И" ,,а Ни Невидвно и нечуто. Досей хм цЬлич градь удивително, че народьгь ни, ков го благо дарение
1 К» мирово (•>, хи хище 01Ъ 4 Декенор. елннегь. нння разг.жорь между население го е на една дългогодишна агмгацчя иа ма -ронитЪ

ла снощното охулвай» п опозоряване па йодно- . на в. в. .Пр1порени“ н «Бьлгарвя* се е на\- 
I А въ случая огь СЖЩХНСКХ1Я но)пъгаивша нммтЬ съкЬюхша ма И. Ц. Имсочеспю. Д » кол- члл. да се отнася сь нан голЬм . недовЪш;» кьмъ

„г , п.илачвч.,Ч (И ммаяба че кого с<- помня. ОТЪ дохлждчнт-го н,ч с-гашнди Коравата и вЪ(хиа ня всички гЬЗИ нриказь.*
ГГ‘‘>™ чнго пьА-», »»/../» п ьнязъ никога ме са. егдьали такива сцени вь ! Това о едиа горчива'иетииа!

|.ио»<у|п,(.1» покччннн са орат 1 ачкч (вана- Камарап, как го снощд Бсйчкн «хе чу, хягь, каква 
1"'1,1ва такава вмлегч нвю (!! //.) еллдо- е тая безочдивоеп. у едни .х .-околосх.чвсчн хора.

'*ж.1"»/(»» « ш-аучти+но заведено н углан- Г-нь Л.дневъ н нсгсингЬ другари може да не 
нрУ.сл^дванвс н накаханио но закона са нЬнягь истинског- лоачение на снпщ хв IЬ сьбн- 

•ючени, а като тава дЪдохо слЬдвч да бжде 
р.чтино

1

•> Н РО ВН И СХДИЯ
По дт;;

Олт» **ф. г.
*» Добрич*

1»<иг.д«; ген»? ши* иеаага мотиа 
•. отъ г. Добрич!, настоящето дчв.ч

удчсговирхние на това, чу угзчнного 
9 г. ио описа

- {♦'МО ншо и ,/ул по тмоЛп гъж^шгч
Свимцюаъ ,тх I. чь кое го дВл-х

(ь час ген и характ-рь и ощо не е окончагел- 
згледано.

7д.':т:з^2х2

на Бл. Арес- 
х:е на сж-

1п.
По -Ш-У

I‘.1Чо

:

е

'■.'л./емия от .юкоча

В. „СвЪгъ'.
Главна кожандуюда на буритй генерали 

Бога .ноьлнхиъ всички бурени кочан хан ги да 
продължава гь борбата, като имь ианоминлъ, че

I тил, но хЪ с.ъ енмг-магичосю Ино съжаляваме английския парламент» щ-Ьлъ да се събере нрЪзъ
„чс»м ,„,мя , съображения ОПрЪдййИ: : гнърд-Ь »ЧИНЧ>. -Аго Цявкоти.н.Ь кь с-.онга мЬхець Януарий а що |рЪбвазо да глаегва нови

••| Д1ява углавното л-Ьло Ио 44 но описа за злчносгь замесиха Ьошпата въ гакива дгип- егмм.» за иро.хьлжеиие войната, чь че аа,.,айгК„„ .
' „;р“: ‘‘?“,'Л'ГЛЬ’ ь;"4* ""'Ч^^лио заведено , каиш дЬла като договорят Ь « монопол?. ЧрЪо- „аг,.)ъ ща.,ь ла откаже и с.икюватмао «м/.шй-

к-.,1», . и врислЪ хпапие в маказаиие ваше да бл.де ч»вЬкь епощв въ Камарата, да ск„пь воЬски щьш ла св отпнлятъ <пъ Трансвам.
• а еж нзклю 1еии. УирТ.дЪлениего иодлЬ да се убЬди, до каква етепемь е изпаднала вие- Бъ Барцелока н.ч 2 тото опЪзнн тълпи

' иГ^::. ' Ша,а По^купу^^не ка'д^путатнтй. "и^вХра- ьТх^ялв кам^в^^'въТхТ^^К^о

Р ‘с ‘• л,‘та па '• Дчнсзии кабннегь &М» за Яо пази нл- вмъ в- иизало на нЬколко хвляди мжже и жена,
и.1,' <-А,дия: ”*• ротннтб пр|!1ставв(еди съпсреспектава, че кааарата конто орачинилн голЪми повнЪди V много фл-

I 'ххшшяххчй ..............*,'3!!1‘ГЗрЬ: и*\ //, мчел ш,‘ 'Ч’озъ.1жи ЛО 1-й харта н тТ. ще яоигь да брака, .мнозина отъ раб-швавта. ковта работили,
^равнявайте и пЪнеге . . . най ще нро- - нолучагь до тогава цо 1400 лева цовече, ако под- --.нло рхнвни съ к.-хманн И зли цвята арестувала
Ппмима гй Кил. • г ,, крЪиягь нравигелствою. х.аяо хонохн»лджиигI. цав- много души, граждчвеката твар хпя искала да

( . Св‘ |,а “1'ьдаде Ь хгу духъ II ч. ковпети п сгаябо.к вистн гласуваха затова хюдкуп- заидли Фабрикит-Ь, вслЬдствие на което е и но
.хвовь бивши уираввгель на Ч.ФуткьоЙскь , начгско ирИдложенне, хоего и ироаадиа. Волш1н- ' виЪзълъ коиодвек в било егрЪдхшо н^Го

иа тил
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нати. Кавалерията била приведена да се нажЪси е отъ бившите, м адоидЪалп, кой го се 
и мнозина ранила. Кавалерията е била готова около либералното море, н „м, гмелогп.га 1а 
да завземе улнтиЪ. РаботиииитЬ рошили да нита гдъ е раскоинитето на вгичко ало и кой 
подържа 1Ь тревистите и да обивнватъ стачка. щ<: помогне на и. шип дечдсдТ.дечъ У Нали ни 

Отъ Вием* ививатъ. че вь огговеръ иа саю щеаге да помага!е на землсдЬ.цпгЪ прЪзъ 
статиите на разни вестници относително пред 1 "01* год. сь прогресивния данькъУ! Гц. |!.| 
полагаем 1То цредстоято янекгнрание на Гоена останах:, тогавашните Ваши злати (е"Ьщ.чнаа. 
и Херцеговина огъ Авггроуигарня. е. щУгепн1ен- Наше пространни и ли бера шч пр>>грлм.1? Гъ 
///а/“ наномнялъ нояторсните некодко пжтп пои- юнто бкхге т и уш ми нсичкп честно и пчт 1>>!- 
ниални декларации, снорЬлъ конто А петроунгт- порно та землсдЪ Н9НЪ, търговець н нр. а 1»ашг- 
рии иодгржала безъ никаква рс<ерва иринцниа те водители подкрепени отъ Пагь най немило- 
на статуквото иа балканския полуостров!. Псич- стиво питахте земдедЬлеця, 
квте противни нзвЬсгян сж блле лъжовни из- намаляше нотсмслнпй 
мислиои.

върти пагь. Гарачски п.ьгь, Кжсса .маринова черга о ар 
ч*стч, онТ.н. 10 лока.

Ма.иаиани,'го ще почие огъ ецЬикагсь Желаят 
могагъ да се яиаиатъ ич. клицедартиа яъ при. чгпв, 
дни я часове лл наиаиание.

Гр. Добричъ, 29 Декември!! 1901 Год.
1 Сждебемъ Нриегдиъ Ииии

11 продажба Д. Но I «XI — 1 •I

ОПИ В .1 К 11 И к 
Но. *•<»

Г..образно иеиълнителнил лоста Но 1307, . ИВДа
вместо *Ч «V оть 1 До''|,И'"'к“|' о:к “а 24 Октомври,,

д.ч му с год., 8Ъ полка и» Д.анасъ Глчковъ отъ гр. Добран,,
налоги. ВТОВЯрИХ I НД стчйааса на покойния Слава Ндсилскъ млъ гр. Дог.,

гжрба Му десятъка въ натура м. ГОД и това иротаиъ Нванъ Славпиъ огъ саиц. грцдъ ла 77 лева
ПрЪди да замине да яестоназяачеикето еп стана расковничето. Ний писачо лс> Ьнь че око- чс огъ 4 Януари» до 4 Фе«РУармВ 19,10 г

търсени иослаидикъ въ Ряп». Решядъ-бсй, получи рявахте народната н.чргия но н вгк-акгп н*-!ц>и- .°/Ьдъ “ ирааомалдааавнв
•г г 1 1 , следутощия деиь иъ канкеларивгч си мъти. 1обвп,

отъ Султана възнаграждение неговото заяинавание лични епитети и прикачахте за добрит* и дЬла. продаиааъ ел*дУ*щпм длъж.иковъ иедвижамъ
стана ненадейно ч казгчтъ, че било вт. врьзекасъ само и сам» да земате нластьт.ч въ ржи1.ге си. водмщъ се въ лемлището на :р. Добрачъ тш-нно: 1
разискванията но чуждим нечатъ, отнен ателно Три- Азъ помни, че презъ 18% и 1н'.1Я год. > маше КАШЛ *'■ 11 учаетъгъ иа гр. Добричъ, отъ да* отде.

читадише н вечерно училите въ С» ЛОТО ни НО 1 1* *и"*ии*’ Поет|«»ев» ОГЪ пръта а нръеть и покри:, 
м ч гг 1 * ' н" керемиди »ои дьлжинп И 20 метра, ширина а мегва
Пруската Диета се откри ДНесЪ съ Грпиио тогава Попа п у чителите бкха он з цип на На- ; сочии» 2 2 ■ метра < ь д,ш|гь ,т. ю кж метра, до^,.

слово, прочетено ОГЬ М-рЪ НрЬдскдатеЛ. Графъ родната партия коя ГО бЬше па власть, но щ.чмъ Хидонъ Гаиеаъ. П.ьть. Поляна II Нванъ Носиоовъ.
Кюловъ, който Донки, че правителството ще непълни настъш .Н Ннхарнй 18УУ гол. Раде слависти! Ъ :,я ®" * ,п

н | Ддаван пето ще почне оть цената, която дад, 
вия куц) качъ. ЖедапнцигК могатъ д.ч сс мвинагь въ к 
ларимга иъ ирисадсгвенате дни и часове

иа с

1!МО|

ПОЛИ.

енергячес н —длъжиоствгк, които ху се иа.1а|атъ нриткха власт ьгъ въ ржцЬИ;гп н нашите учи- 
отъ грижите да нкяската народиость въ ндеточ- тели и попа като со придържаха въ непороч
ните провинции и данрьтмваивето на аитягеряан- нята »с иа“ като техни съмвтленпгцн и етар-
скнтк агитации. тнзянн, изибдяъжъ затвориха вратщЬ на в<-

.Пизит. Корреспонценция е натоварена черно училище и чи1алтце, въ коч го сзучяй 
отъ кохнететно францудско якето да опровергае непълноха Пьчгарската поговорка истакахеи 
категорически даявленинга. к»«то се отдаватъ на нлашоте да ти рагамъ кросното“, изиграха си 
францилскня яшшетрь иа Ньншннг1; Дела Д лка е ДЯВОЛСКОТО хоро и л< цемьрио излъгаха зс.чде- 
вь е то нитерв!» съ корресиоядеата за в. .Италия“, дЪлецл, че ннкь има куражъ писача да преписва 
относително ролята на Италия въ Балтнскня По- пината на връчмаря. и да загатва, че тамьглето 
луостровъ. Г-нъ Делкасе не . докосъал ь даже до Попа и учителите не се доб| е съ кръчмлра. бв- 
тозв нреляегь въ св м радговеръ. ватъ гонени ; че какво може едмнь кръчмаръ та

.Райхстига* нъ Берлинъ почвалъ разисква- напрани на попе и на даокалъ, ако сами»е »•»-
нието иа бюджета. Държ. Секретар!. Тнляаиъ пд- лени ио ги к нчд ь У Струва ма се. че писача црода а«ъ скедуиции* длъжииконъ исдважимъ имоп 
ложшгь финансовото >1оложение. влошавани, го на нп е сънсеиъ огъ и «илантропи >е и га въ едно *®л"н»ъ «* ** «емдишето иа тр. Добричъ ин. нио. 1 к
Което надяиначал». даже |.качваниет<). дащого пра- и гът» вркие оплаква зечле гЬлец.ч. попа и 1а- ' Ь 4 наираиеи» игъ ксцннчъ и пръти и.

. . 1 ч , н .и» ли съ керемиди, пей п.да:ина I 13» мечия шнпин . К чи
холнтГ. се оказали недостатъчни, вслЬитв е ие- с алагЬ, нп учигглитЪ аешагъ «.илакиание, за- и н со.ин» з;.о мегра -ъ д.о,.ъ «гъ 2.. .

тото на тТ.хк лабера ното ирава1едстц|) уравни 
защаппТ. съ грао кидЪ. ая което имаха претен- 

лига нрЬияУЩсствата и неудобствата огъ свенту- цияи и скЪщснп цщ Ь, нъ годи 
а.1Ното участие на 1’уссзл при иостронваинето на ми.но се облаюдг.кдепуна зем.ниЪлена 
Баглак катя желТ.диши и кадва, че тона участие би лата година въ вркме на номоиего (десятъка въ 
яоглп да докара нанрШнати отношении съ Турция, натура!!! ) но писача тогава вешвше ида знае, 
които бн било нсирннтно да Руссня. 11р1. гь ни .ъ тогава защого всичко бе за него и партида му 
на финансовото положение на Турция, човТ.къ тркбва мТ.дъ и масло. Нлй поелт. писача цигара дуинтЪ 
да се съухТ.ва да ли Турция нс хоже а ш илата нроичнссснц огъ Исуса че го расниалн 
редовно гаранциитЬ за железницата в Руссня като
настоява да редовното исилащдизе, би новрк шла на въ този случай изречение: в ..ицемЪрний идна \и 
.•обетпеният!, сн интереси; прн тия обстоятелства, грЬдяга огъ окого си. га тогава вади сламката 
правителството иркшочело да употрЬбяна радио- от. братовото си око. 
лагаехпгк срТ. к*тва за иосгрояваанито нъ ж.-л Ьдна
пита ъъ Руссня, ихксто на чужда желЬдннцц.

Въ Райхстнга, въ Берлпнъ. янпер. г.анцдерь 
графъ Бюлонъ, данни июзнпг!; иа ан!ли9ския мв- 
нветрь на колоннтЬ Ченберланъ, върху герхдцеката 
арная еж за съжелеяие. нъ че огношенвнги вГ.жду 
Гернавтя и Аиглин сж били накити добри и ирня- 
телски и че продължението на такини отношения 
отговаря еднакво на иитересигЬ а ни дв1пТ. стрини.
КоЛКОГО се отнася до тройния ГЬЮЗЪ графъ Бю- | “ТЪ I ДоЛ||гачсК11# Ми|| Г.ъдиа па 15 1>итепр. >ч
ЛОВЪ данни, че тон Нс е Вече мъртшгь ц Що жнвке I П,>ДД- и:* Мус|а*а Мбриамъ Д.,!!!• |'Ъ Г||. Двб|цец. ирчтинъ
.,(11,, ат.,,,, „„ь-е Тт.йиия еъюдъ и- е нч- 1свк. Мараноиъ огъ гр. Добрич!. ,з щ.. з-в.» обякцннчъ, ч •още ЯНОГО ДЪЛГО врвхе. Гроиння СЪЮДЪ Я> е на- огъ 4 Пнумрмй до 4 Февруарий Ю .2 Г .д, ш дч 5 г.и,ь
палателенъ, а явролюбивъ И ТОЙ не иск.1ючава оЛВдъ и иоедн иравоиахеиднис 5 и» сто иа о,.муниция 
добра отношения СЪ Другить СИЛИ. Франко-италнян- деиъ В1 каииезарията си въ гр. Добричъ ще иро швамъ 
СКОТО съглашение върху ВЪХСКИТЬ срЬ’Н зеяно- слЪеув.щпгЬ ддъжникови недвижими имоти 
хорска въпроса нс е насочено протнвъ Тропиан 
Съюзъ, отъ .'*0 Г0 1НИН на еаяь геряаяската нолн- 

■ 1ика е била винаги яиродюбнва, ако трейдия съюзъ 
ие е обсолютва несбходвяость да Германии, то той 
е твърдк цЬненъ, като най • нлни гаранция за ян 
р I. гд» я статнквото.

аз нзддщ
гр. Добричъ 29 Декември!» 1901 год.

! Смдебецъ Припдиь: Пипе

,1. По. 1№-|9и
ОБНБ.ШШБ

Но 4470.
Съобразно ш-плиипмниИ лнеть Но |в9! и.ги

огъ II Гуееенскна Град. .иар. Гадим на 22 Лирилъ 1 
въ подла па Акционерното Д егио .Гмрдапъ* гр 
нротмвъ Ктемь Хадидовъ отъ гр. Добрнчъ, «а дан ,
Обявавамъ. че огъ I Януари» до 4 Февруарма 1902 I 

| до 5 слЪдь обЬдъ и поели иравомадламанае 5 нл : 
едЪдующия деиь вь канцеааримгл ец иь Г|г Доб, и :

ки. чегр.
мини: Шереб.гчи Хааилъ Плен. Лхьедоаъ, Цемап; 
бриямовъ и пра гдио чТ.с.о, оцЪиена оа Л4о аеаа.

Нл гдаилнцего ще почне огъ оцЪнкага. Желав а 
могльтъ ,»а се явя пагь въ качцеалряяга вь ярисктетво 

мина- ; дни и чаеоне ла наддаванис

иоявчееката крада.
Руското Фии. М-во въ в. „Фвяаиспвъ“ вд-

слу чай нан

г
гр. Добричь, 29 Декемврк» 1901 юд.

1 Сльдебе.сь Пряетавъ: Наш:

Д. Но. 154а—19'-
на кръ

ст», но забравиль е ла цитира но подходящ,то Но 4оч1 ■
Съобраляо иегьлнцгелни’ лиегь Но 3054 ялдЛ 

отъ I Добричгкий Лирови» Съдия на 19 Декеящщй |Д 
иъ подла на Никола Ьичевъ огъ гр. Добричь ироти В 
дора Лганаеовппа — коиеодова наетойница ио масг .Щ/ 
покойния Лт. Конеулояъ аа НЮ лева в др. [ 
ям вам ь, че огь 4 Ннуарнй до 4 Февруари!! 1902 

| 5 слЬдъ обКд ь и иоел б нравонаддаванне 5

<• Г. Бодено, 12 Декемприй 19<»1
Единь Сеяеиин-ь.

ра.шоск.
Г. чъ 

нд сто »! .
го/.

9 | Д> н»1Д1!и день въ киш.млрингц си иъ гр. ДоЛрнчъ ш* 
дднлнъ сдЪдукзщик д.гьжникскъ жмвнжинъ 

| дмшъ ес нъ ^емдшцето
имот 1 В

ид гр ДоГфич-ь именно; I) Н 
•ь днЪ отдК.и-ннн ,|д жим^нне, носгроена итъ кмриг.п 

Кри гд съ Кер ми ди при дъджннд *; ;>» чегра, шнръ .Ж7 
а ви« очинд 2 мегр* построена иъ дворпно иросгрдА 
ъгъдаи кв. метра «гь граници: Станчо Нт дгвь, Идин !щ

д •*«;».
Наддавам и сто щ«- почне огь оценката. 

могатъ да сс нканагь вь канцеларии 1а иь ирисъгстиЛ 
дни и часове да ндддавани*-. ■

Д. Ио 1Д51 —!)8 го и»
ОГ.ЛКЛК1ПИ-;

Но |мж»
Сийко Цонченъ и м«ъть. оцТ,ц.*на да 10о * ■

Съобръшо непълнигелннй лвеп. Но (511 илдаденъ
гад вь

Гр. Добричъ 29 Декември!! 1901 год.
1 Сждебевъ Нрисгавъ: Ниш;

.

Д. Но 46—1.находища ге
мл шие го на гр. Добричь именно, 1) Пива „Хамал* 

| 1'а.рга.* 1н 1 дек. еъеКдн: Коегади п, Иълковъ, Калчо 11е- 
ликовъ, Вълко .Млринот. и Димо Генонъ опДнем. . 6 
и 21 Нина „Вакамиавмсъ*, II б1

опшики4и;
Но 4ооЗ

Съобралио 1.сиълнителнм!1 лнеть Но. 2065 
дек.. еъеТ.ди: X,.Ие|о ю,,ъ ОТЪ 1 ДсбриЧСВИЙ Мир. СЛЛЙВ иа 2>. Аирмлъ 9<М1 . 

Тодорояъ. Драго» Нляайого:ъ п Гро.и .ь. оцКн X . ли иолла на Тидоръ Хрнетвъ огъ гр. Доаричъ мротшп. !|И ”
На.иаванието ще почне огь оцЪнката. Желающшй Добремъ отъ гр. Добрнчъ ла 234 лева обмннвамъ,

могатъ да ее явмлагь въ канцеларията въ ,.рисд»тствсни1 К Ниуарви до 4 февруарой 1202 год чаеа ло й глЪд
и шил!, право надавам и е 5 на сто иа гд Муниция 
канцеларията см въ гр. Добричъ ще продавамъ елЪ. «в* 4 
ллъжииконч щ даиянмъ имогъ находящь е.- еъ г)

, .. ,, _ на гр. Д| бричъ именно, 1) К а. ща Но. 17 съди* Я,
1 ХЖЛ. НрисгиВЪ: Паиисвъ жив1й ние наир..В1'на о!ъ |.рътн сь калъ покрита

Д. Но 1000—19,11 год

в I.

Ш'-'лена
С

дни и часове ла нлддлнание.

|р. Добричч^ 29 декемвриI! !'«• 1 г.

До Господина Редактора 
на И. я Досруджанщъ “.

«о гр. Добрина.
миди, съ дължима лице е 75 метра тирани 5 бо . 
височина Г95 мегра. Лема слъиена сь къщага съ 2 К 
построена отъ кернпчъ п. иокривъ керемидеиъ ио1»-И 

; рена, съ лице 3 би метра ширина 5'5п метра н вие Я 
Съобранно плиълн. лмсть Но 2*56 млдаденъ от II . ■етР1- Нтора кл-ща съ една сгам ла жииЪч-нкс, ш Я 

Гуссснский Градски Ми|н>1 ( лдим на 26 Ь»лий 19Щ год. огь ке1"-“чъ- иокривъ кч-рсмидень сь лице - . Л 
вь иолла на Дружеството „Гврдаиъ* г 1‘уссе, ирогииъ ! метра ширина 3 Ю м. и височина 4.00 м.. Д.<в-И

Т01И! ВЪ еднш. ОГЪ н»Й бднеки | Ъ б|)<)< НС И» Ис- Исмаплъ Хасановъ ДрКцовъ гр. Добричъ, аа 3; 0 леви обн- “снъсъН га к.ъща по.г|ювнъ отъ пръти и калъ съ
ЧИТЗСМИЙ Ви ьъстниьь рз обнлродиаю СД^ДУКЬ че 01Ъ * МнуариЙ до 4 Февруарпй 1902 г. часа до иолу.ъборенъ съдължина кице 0.»и м. Ж
.((„А " слЪдъ ОбЬдъ и ноедъ иравонаддааанае о на сто на слЪ- 1 *° “ “ ииоичина *-40 “• иГ“Ц1> Ляаръ оть 675 кв. «фт!
Щ«Ъ МП НЪЪОЛЬО |!ЪДОШ• I дующин день въ каицедарията си вь гр. 1обричъ ще иро- чменецъ въ двора при строиш Дпмнтръ Герлов

Писача ВЯ въцроснята дописка, макл|п. а данлмъ слЪду синия длъжниковъ медвижимъ имотъ нахо- Д^ДКО Гролевъ, Милица Андонова, Сжбц Нгнатевх 
да ГО не знай. НО СО разбира, 40 в ОТЪ С. Сгаро дмшъ се въ лемлището на гр. Добричъ, именно 1) кална Иетровъ в улица „Гв. Троица* всичеко оцЬи. 1М 2 
Нотево Н ВИДНС» че ИМА работя СЪ Министе| - въ *> А“п1 Но 6.5« стариа. ноьъ Но 559 ; ^ “°!!Ие ои^-мжагж. Желе!
стяото нъ Тъпговията и ДомлслЪлиет» • дядш съ - отдиенцн, ла лсш.Тоше и длм ь иодь единъ цокряаъ, могатъ да сч мвмвагъ въ канцеларията мъ онр!д1
ЬТВОТО НЯ 1Ър10ВИЯТЯ Н .темледълиет», даля „аиравени отъ кериичъ и иърги, покрити съ Керемиди день м чаеь ла наддакаиме.
Т03Я I -НЪ ОТЪ МНОГО ГО СН ЗНаННе Н ОШЛИОСТЬ при дължина 21 и., ширина 4'70 м и височина 1 91) м., Гр. Добричъ 29 Декември» 1901 год.
Св е уалъкалъ толкова ДЯДЪко, или же :П.КЪ01Ъ с» граница: улица, Гато Нваиовъ, Пгтръ К. 1 гаматотлъ, I гьдебенъ Понетанъ- II '
многото сн глаголстпуоание. Писача ни се етру- Дж*г“логь ■ ^едбгрь Ахмедъ Муега*ов% оцКн.
ПЯ, че ньна попитне О ГЪ Шзянь.ця а просто ЗЯ ! Ьраг^А^.щ Кслъ 13'^ ирх.^о м^го иек^ч«р^ Огюяориикъ В. Козевъ
ся4>и обляга оплаква землсдЯлеця зя да може но ; улица, оцьнено ю лева ц 3) мЯето въ панаира „Ьрашо- Печягняця вя Хр. Ц. Войинковъ—Вар
нскустао ДЯ го скубя, вякто рязбмрямъ писача I »»ис*» чаршам* отъ 23в « млтрк, съсъдя: Салястроасян

0 п Н II .1 К II II Е 
Но 46Н5По пиподъ дописката помЪстсна нь брой 

1<> на 1гЬг|цика Ги», конто носи иолписъ К»инъ 
Дсмлсдклець“ отъ с. С. 1>„ моди Би Г-не »‘одак-

е/
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