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Съ тоя брой привършваяе първото
(стм^сечие на вестника си. обаче миоотъ г. г. абонатит! ии още ие сх бла
е мили да виесатъ полугодишния си
<амЪитъ На г. г. абонатите си «зъ
а; и щата пращая1е ивитаищии чрАзъ
п станции, ноито умоляваме да се
дължатъ иа раздавачите при първа
«<на. иаи ии виесатъ иаправо сумата
1 ду. пощенски, или гербови марки.
Г. г. селските абонати, иоито още
х се иаплатили. умоляваме при идрто вмъ въ градътъ ии. да благо* тъ и со иаплатятъ въ адмвиистрар • а иа вестиииа изходяща се срещу
тйлъ .Зора".
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Варненския гь гдаокатъ Веиедиктъ
1оловъ явява иг клиентите си в пубял
ата. че се в завъриалъ отъ столицата
ахваща иаиово професията си.
Писалището му се намира въ св5рвената «у ихща. .Балъиъ пазаръ* среу игрови явлич. участъиъ
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*лр*>< вр» да р ммияа.-а *у, в% I р.
д >Лря-о- улип „1 •*»•»*.

У

ОЧЧО Ив- ОпъЛЧвИОВЪ "V>/.

:>ЧНН

5
.л

I» ци IIIIII! 11 А |.« ИI л М КИП.
<а вЪгтмшиа »•: л., полугодишив Л' , ж.
Я* п. <травгт** годятил |(* лр*я
Абонирани» йгаъ прЬдн-мга «Ьи»
да ср уважава.

I

ПявЪстява, чи аасалащвто чу с^ начира въ г. Добричъ, вь ядяниото на Г-нь Ру
са Кн**въ: на нужданпцитЬ с«* яа исаьлнони*
на Сьд. Нриставскн дЪла и др. вгЪкакви ироябооаска ядЬ.тки. ню сь яявьрщнате работитТ.
ичъ, бърж** н пря н;.й ияносцц условия.
На бЪдоягЪ, иоржчкитк сж вявършкатъ
беаилатии.

Никакви нд**ала, а и каква ч*дл нъярЪиня.
никаква цЪль яа жив«та. н«- тревожите град
ската ни чладежь. Нищо свТ.то нЬча прйдъ
вии». (>п- никакви начала «>■ с* ръководя. а
I ако о лаавта какво говя да стига и ь тоя
свЪгь. н*1 чож* да отговори. Цьркна тя н>*
ЦосАШава. акт политиката •• партиталии I- цо
М"1а. а н- на начала.
. Даижи си нь сф.рага на чечтитЬ и «* оръдие на чувстмателностма. Лальгка си оп лъжливи социални
дчрияя. които й обещавате царството на лГ>«ностьта. 1’йдки съ онД щ отъ н*я. която си
мияняп» нь с-ри.-дци «аяятия, а ако ти и«а,
т-Ь си блъскате оп лаяаяте нь даиаятъ в
сн ••тлнчапнте съ радсАяяостк. ПдАала й, ь
скитския жнногь. Чисто си проникнагь: „иска
си да си жяк1и ц тръбна да <*• жинЪ*"*. |*ая
барате живота нь чодн*>го облиио, ядин*ито,
пилиаито, пушиниитв тюгюиь в ■ ралдпнетната,
като ииЪдать отъ каиша си, крЪдн да отя1ать на Пикдна. канц> ларняга мль »чили1Ц< го,
гЪ си отбивате нь крьчаитЪ и орялЪжамте
нь тЪхъ сь часови. Цидирь цакь сл. гаяь. Г1,
убивать хубавото са ярЯяи нь карт ■атранаи,
табла, бвларц и пияни. .<»ть гачь ирослЪдити щ и
| а паяйряти нь 1ааягаднт1;
или нь .итвЯдицая те яоша |в-ну гация. И пея
Ноятьга, която и да1ица яа ночиька и -а вьяганонл нии ияпбинагЯ нрЬяь тиня едлн, тЪ
я ирЪкаркать нь яадуиинитЪ миАденля —
училищата на пиянството, яржетнв д.уяа, диши
пояашденяя и вь края пя краищата у глас
ни |Ьла. Лбиваипя, скапиил, •жъркавнаи
линя. прочу шина сдочаси, ра.иь низани иудаиани дрЪхя. с* об.иЩовиннгЬ случаи сь нощиигЪ посЪтатили па тия ч1;ста. Полицията
чисто ньги бака би ц-илна. да у чара тЪяя
хора, ширити и яавиди цо дочовстЪ ичъ. По
добна члад*жн ни почитате духовнят! лица,
учятилвгй, цоанчатнлвтЪ, ако аяагь такава,
па дажи и родятилатЪ сн. ВрьстницатЪ са съ
характирг - тЪ прЪляратъ, идю, чи пи ичъ
ставать другари, и друго, ч- и* ириличатъ
гТ.чь. -Обячатъ паритЪ. но чраяяте икономи
ята. РЪдко и чочъкь
тодашинь, който ч
получиль явинниго .калфа* да и и|;(.цочиса.п>
11 и И1 липа п е** и заловял ь ня св«щ частна
саЧангтоятилна работа. Н^-иа яа тЬхь госпотарь. който би си рЪшнль. да нчъ новЪри
работата си. ако п да ичч, си плаща прЪбогато. НЪча иа иить отъ сте чояцц, Яа които
добросьвЪстинъ баща 1а си съгласи и иовЪрв
дьщири си тЪвъ. Хяадижг щидро пнлЪо бащашпЪ си спАстона пара, но ипкакь но зя*

Брой 24

ДОБРОДЖАН КЦЪ

Стр. 2
пшт да спЪсти отъ спечеленото съ голЬчъ
. ....
трудъ и економия,за да 10*е С« 0Ж»-И, <*ИОвс своЙ ДОИЪ ■ достави щастие иа ТЪзи. щ<ще завиелтъ ОТЪ ткхъ. Т4 никога не се вглеждатъ вг бдтлшето кддкто ги очаква дЪща,
иа които ЩО требва да се гадътъ възпитапия и ивъ оеигорятъ бжДЪЩеГо. А още поНИ.1 И иаь оси1 ор« I о »д ч»
далечь е за т1хъ мисъльта. че ича и старость . . .
Гъвр+.ченяата младежъ. СЪ едяо МИ««Г<«
малко, дк Ие каж**мъ НИЧТОЖНО изключение.
и и 1.1о не прани за тбогатлнание у «стк-ниитЪ
си «или. Отстранява ссрИоЗИЯГВ киши. не
посещава библиотеки, или научни сказки, не
и Ч1^иг иъ Н’ЬК«»е тчеиодюбяво дружество.
Це К\1Ш«а И не чете КНИГИ ИО аммтнето си.
..
____
Произнася се лошо за книги, к-иго **. мгь
ни възпитанието И самообразованието. КДИН«’ТВ"НоТо любимо ЧеТеИЯв за т1»Х'в е р<>м;|11ИГ1.
п съмнително съдържание, КНИГИ ЩО Дразц;ть страстит! а обработкагь сладострастието.
Чете СЪ охота КНИГИ, въ Които се осъжда
честния тр; 1.1», «-ъв1;гватъ иилн«*Т»от*>. атеизма
и втъхновяватт. у мраза къжь и«*рядъчмгг*
хора. Т-Ь се отличавал» и но разговорят'!', си:
иркдметъ на разговор* ИМЪ е често, нЬкое
дневно събитие, съ норугаиа подкваса, коет«*
слДдва да се иорицай, а въ ткхиигЪ уста, т«*
е прквьзиесено. При сериозни разговори, тк
С* не устойчиви, а като Се сами Ш1.о1а це
изчерпваш въпроса.
«е Проявява гъ И нищо ие праII11 ГЬ
По.
г
къмт.
вродената да я усилил., или наклонял
добро. Нзяшн ото, хубавото и ир*краси«-то не
ги привлича: някога Н" сж ги въоду шевлавали и никакво внимание це сж обърнали за

Пхл». Картният* на полуголи жени. картини

1885
Сърбан — България
5.000
775
плащаме на лиана, «оато араюггъ 5,4»,00О*ЦХ>
Кигги Ничиня
25,*»*)*
1,Гит
«и. IIь.вати тепат ъ ниЪдъ вали амортизации»
1Ч.*1
^ ^
хииж (Лигава. ааиршЬръ « «.ата- 1* 7
Гърция — Турни* .
( )
160
.;*• риса —11 <мания
:я >.« * м
4,***)и
т дглг„в,. „п 6.21А).0в0,М*»» ар.: Хлаазвя
18Р8
1-чм *«* Ашла нъ Африка
190^000
8Им
ать |,4?5,и*и>,|)Ои иу.), ний трЬб» приблизително
1*93
Англия - Гряасчалъ 77.&И»»
1,500
да считам*, че Кв|*оиа «та има дългове. ю.мг«»
Достигат*. до !<» мадаар» Франк, зара» КОИ.о
Т ми скръбенъ мел,, разбира с». съиекмт
т» гош"т"
Ь .*(Г)П0 я к,илеядяя д* сж тЬ.» Н!**ри гЬ пок.чзьчгъ не е нълеаъ; гукъ н * са. о|бЪлЬжена мие..
кр> мча си|мщ< й. «м, кои. ниялна ■ сироп* й< (
(>дЯЧ4,
рагдодм гь ио войматЪ, и а оране ат «»гъ
.нйни. Изобщо огъ та» «абзаца вий н«лучаа*«
държавната хазна: гт«ъ с ъвърш-нм.» ас са. саЪг- загуба .'и 9,ня *,* * * * хора а 123 хилида а»
| вата разорение и загубата на частната лзи*. л»ар (а Франта.
ИрвЧИИеНН ОТЪ ВСЙЯЯГк. КОвГй <Ж бсТЬ съанЪнос много Значи!'доя.
Цо мненвею на Дасгоня М.Н.-Я, ако ие 6Ъ’ЯС
|,,л,вгь тъй малагяризна. а аао намаш ■ тт.зи
,Нр,*ни н< йоа, конто стайна мразь XIX V I I»
з1.тис Европа бн ам ала сега 45. *»О,0ЦО жители
Вь броятъ са отъ 24 мм амиадий бкч*
ясвсчс н 54 нилиерда но в»-че годишен ь да дом.,
уиеак
трла, чс Кзмджсмгкиа Дар. Ьврнмкгг- м
г. е. ниЬете Дг МИИМИ"» жите.» ц ■»,* назз.рема
Ив. 1‘зк веки, б-л. злоунотркба гь сума чрI м
^ Тьр|>и
,7
,.ъ
гогнпоак * измама оть «анолзагнмгЪ-зеалоаЪлм; сн**рЪц
1лдъ за м Ьв жител, но 451-55 *р., Барона йа
б|а*аза 4зВ».<*Я1,11«ч> жагеда еь ерк г» иь гозашеиз. рязел». 1И1НИ1П* обаче, което с н юрдвизь г. 'I*. н
Пмстн-кгорь Дамитр-вц из..нзя иа яве «акта,
дохода но 551 «р.
Ег» спорадъ Ле| оа-1йиье стойност».та их бирзмаа бил,!, иетаетень ок. нккоа :иоиамкр' ,
ебат. елужЛна зя една сума, еьстоашл се «и,
аЪк»а война:
4 ' лена. Гега Г. (*зковека е нкс 1яновсНь ..
Крамек91а аойоя (1x54 VI г. г. у :,«и»,*ммию *...
ПктзФИ.,
к- г- ю ирМоиркжлачаме, за кь л*
1.2*15,1 ММ* »» .
И .-язикнеката вонмя
г.
1Ж0НЗ
Да
ас
бжгг кодаглшь иа ржии иедмб,
;4*‘
«
0.«
*«««•
•
и
•
Датската В1>нна 1 *х**4 г. . .
ткзютнаим, а си иезьлнааа Л"брисьв1и-тмо д.:г.
Войната между Герм.иак и Ластрая
носгкга, па «•«• н*' «и»а о«ь никого.
1
*.♦ н м »,* мн» .
(1 Н*|Т> г.
СлорЪдъ Со*ийсамтк вкстмици г. Пот
Фраацмюать екги* децаа ак Чеков**, 1!и1Лй
Н. Горбаночь, д..ес1 ашмин ни Оар. > нравите..
И Кохананя (|н57.«4 «. г.
I «ям.'ВМ1ии .
ОИЗК !1рИИ Ке I ень ИЯ ГДХЦГ* ДГЬ СМОСГЬ ВЬ I г
Всичко 1й,(мГ>,«л1М,«!*М ф:
Търново. НМ1.СЮ когою е и.ммячень, биьшии
По Г.ТчЗЛТЪ И.Г1ВНЪ Нккодко ВОЙН * « А. »« «Н-редмашк» врЬие И.р. Уиртаиге^ь нк ( зин* к
I канала окото 15 милиарда е«*дю •»/*ч*ез««« бъг. II. Сгяачевь.
яс. тни утппгкм: к< лк «те се «ттаясв Д • загуби» Ь
Ний нЪмчмс ииш » но това иримКегванш
повесена оть нясел* ииатя а* онЬш МЪчаасга, в » вам «<) нека дЪатвлносгь и работа «а мол
; « дЬго еж ставала в< йнатЪ, го Iь «№ се а*»ддя- иа Окръга, чеегигЪ емкнзняиин иа Окр. Уар!
ва гь на никакво изчисление.
викми е врт. дио и *л население го и за сам»!
Кьмз» ннФризЪ ня .|ероа-1.оле трЪбвя за
тьржааа, за д «го. д зкаго «• »н«. Окр. > нрава г^
№ Н раба а тъ < но- слЪ*у»ндагь данни зя «пи се за««ознае съ Окржга а хората му в В1>«
носи. та на Франво-Ирускага а !,усв*«-Турс*ага аЪаоа инициатниа за д<е'«р|»го на нае«л*наср
войни
бива иравЪ*-тнаиь ала уволаявааъ.

М1МТН11.

г

п. мп«до а» .... п. пп< »*■.

'•':'“|ктп«д«м.......

ето на що спира гъ вниманието си: за това и
сИнитЬ иа мДстата се пълняп» съ т*хъ, щ»
посЬшаватъ. ИзбАгватъ съв*тит*. нищ«> не
иравятъ за душевното си ивдобрАиие. Т* н«*
)’“»»!мп. » «Ь«-Ь|.*»тел». друж-от. И*

|Ч,.к„.1>1„.и в„йаа «1«> Г.тко*я) К УГ^иЛАМ) .
Ако нросъезинвмь гЬзи ивфра къмъ юрнат Ь, ше намЪрамт, че голЪмигЪ война между
европейски «Ъ напие, «ш П454 г. до 1ч7й, д гру31,НЩЦЦ»Л.*М1 *р. Кмаето «е отнася до
XIX
.......

се грижатъ за задомЬвание и не се стръмять
,.,#НЯЬ|а нрЪда 1Н54 г. данвн1Ж зукь «ж изКЪ.МЪ ир^лестит* и «-ладоСТИТ* на сЬмейниа В1 вредно ирогаворЪчавн: «ака. ио о**ацантааа
ЖИВОТ ь. Н*мать изработени правила за До- шши. на Бжрклаа де Г «ллм. р*за.и-катъ ня
брия животъ и никаква охота нЪмагь да ио- Русия ио пойната еь Наполеон* еж 155 5<*ММ)
юажаватъ п|*им*рнит1; хора. Т* не п«магътъ Р.тЯл"* П..-п чви II.«дожи делни ТаННИ Н* 1»К 33
д рижа над«» и|
т
“
ОаЗИтеки ГЪ Цо (д ПЧатЬ ПОМТО АчГЛИН 0 ВОДИ «а
На б*ДИН, На родителят* «И И НО .е ГрижатI. |^п
вЬьь а конто еж 1|«гьдагла 2». ми
да направил» стардтстьта ииъ и«» сностоа, а л,;,,.,а *|м.ака. IIм поменатата вече оть ма« ъ
за да ги и оскърбявал, що не Нравят ь?! . . . „изложба па мар-ьть*, КОЯ го ее Ц..М Ье « ИШе ПЪ
Стръилепието ВЪ живота вмъ, е де го двореддьгъ н:д обдисствсичго ету.1»н<1 ю «Ишс
изложена одмя много инг-ре.-ия табз«ч! >, еьсгаизпикал, като вь цраздиикь, ие знаят*, що в* иа оть Лаидочетого . 1‘чкг .Чите/у. коя го ищ
ги очаква и колко ще се разкайва г ь! ако съ
гукь вкеироазвеждам.- цЬла:
знаваха това, то гЬ би на минутата иркста4а1дбнгЬ, причинена огъ главни 11. Войни
нь XIX сголЪгме.
нали да се заблуждават*..
По- Кг .ММ р»)
Наг\ ?•*
Юноши, що сте живкли до сега нъ една
• и
и
Ниним
Голини
• а •. ф*1к.1
ни хо|м
неонр-Ьдкленоств, въ единъ живот*, иълеиъ сь
.-1«»,о«а»
2' ви*
1 *- и* — &Н Анмия < ь Пития
буйност*, и иохитливость. огле\айте се сега.
1к|0—15 Нападеон. ройни 5,*М•.« *• »1 25,41*1
П««Н«‘ въ зачалото на новата година. ХвърлЪ3«Д0,*йи*
1,4»* >
1812—15 Англия - Америка
Те еДИНЪ иогл1.дъ па лошитк плодове отъ
|<И1
12*>, »и.>
Русия—Турция
1-28
дПлата св. прАзъ пркииналигЬ се Вече ГО71*1
П«и»яоа—Португал 1*1** «* а»
18*10
(^.рТ-47 «рраниан-Алжирь 1*Л*.««8>
!*5о
диии, разкайте се, «-ъжалете се п екдемйте
ГражлаискадЬ война
1848
нишката съ миналото си: рЪшет*1 се да тръгвъ Кнроиа . . . *;*).«н а»
25**
нете поне въ новата 1902 година иъ и. иа8,5* XI
1854 - 56 Кримска а ь> Ина . '.«Уи « и и.
ския икть, патът в иа труда, морала и раз 1>.49-60 Англия—Кат: й . . *>•)'**)
«‘а*
брания ЖИВОТЪ, ЖИВОТЪ, К««ЙТо ще ВИ ДОИесе • ^-с,
1,5* и*
III ад 1 ниски I Ь в. пнн 65,000
18*11 <15 НойнагЪ на Америка
истински радости и иаслаждения.
съ Англия и между
Това като «‘Торитк ио длъжности за себЪ
дЬверввтЬ н южна
чии
СИ, муе ой/м!. 1в"11н роднмс.вгав* *“** **
. . ,.8*> 50,0* а*
та щата . .
чеспмчто, които имнтъ И очакватъ голЪмп 1860—65 Францвн — Мексико 65,000 1 <Ю0
надежди въ васъ и които се «е щхиш да 18*14
Дания— Прусия
10,000
36*>
Прусия—Австрия —
186 •
«
очакват* • • и
96.000
1,65**
11 галия ....
:
18*14—70 Бразилия—Парагвай 35**,0**0
1,200
1860-74 Англия —Вова-4е25.000
275
лаидия .
ПриАлвятелно понягио за юва. колко сж
1870-71 Франция Германия 565,00*) 12,875
струили войнитЬ, м око да ни даде «уми»» на
1877
Русия—Турция . 3'4,0*Ю
6,452
европейската дъддове, почти всички направени
875
но причина н « аойшздЬ. 1’Ь » дългове съставла- 1878 —80 Англ.-Аиганпегааъ 80,000
Франция—Тонки
нъ
30,000
(V)
цтъ 180 маларда леи ■ азаскигь ежигодио ; 1884

Ким струват* авмикт!.

ТАБЛИЦА
за чи( до « на Н|>Ьдс1'*внтеаа1Ь за ибвкночн
итто Нар. Събрание, ВиВТо иди ее избарагь I
всЬ«.а Н-.ОЛ1ДЯ, за прЬзк иаетоища ГЬ азборг

I Бургазии Оиржгъ
Чи‘ -*.»т*» я
Ир НдС 4*4

« *КО.|ИЛ
А А г«чта
Аихия.п ка
Г.у рд л.дка
Ьяриоозтекя
1й тл« иек.ч
К«зъл* гашкя
< 'лаьееека
Няб >л. ка

Псичьи

2*25*1
85*136
*.« .->« С2
;г.«14м
171»4
5.5 «ГьЧ
4*1174
.»{' »7« *

I
1
3
->
I

312*»!*''

1*1

II Варивиски.
11злча|.|ьт
• •сивя
43Г.Ч*
И «,-Менена град.)
„
44'* 3
.
(селска,
41452
, 1"1|'ншка
*6И7!*
Ку ртбу нарека
4:Ш7
*1«;44н
Провя даАека
Исичко
|>Ь |»Грч (чашка
Нидамска
Нулска
Лом- ■ а

2411 ч?

III Видмнсии.
Оаолаа 41-:;4
.
64474
„
414*15
«
1;<1чко П*704У

I
о

;♦

2
о

2
4
2
3
14
2
3
>)
5

10

IV Вратчаисии.
Бераовска
Ььюсла I амгка
Кратчанска
• >11* донска
Ферданандека

Околни
„
,
„ .

„
Всичко

5x75**
4ьнЗЗ
«ЯУ43
625н?

5кв»5
25*17Уг

2
3
3
2
12

V Кшстаидмсни

I

Дунношка
Кюстендилска
РадоМ' р« ка

Околии
.
„
I». нчко

534Й6
90875
5295.4
Г.:в«24

3
5
3
II

VI Памдаасии.
Карловска
Пазарджишка
Панагюрска

Околии
П

51*^4
«•>598
33823

3
4
*

\

3 088
4 033

2

нгозз
655(58

4
8

Всичко 392127

20

■ широка
■люлинска (грял.)
■ .
(селска)

„

УН ПлБвенски.
Околия

I.пешка
> ковптска
и сопол ска
лЬвенска
гп вснска
роянска

я

п
П

Всичко

62935
39188
45185
81909
33*52(5
41*5*52

2
I
2
2

304805

15

3

VIII Русенски.
Околии
майска
а нрадска
».спека
(град.) «
„
(селска) „
и П1С'1 иенска
IIракавска

44929
8(572*)
32712
67252
78140
50567
Всичко 36*132*4

IX Софийски
Околия 31346
28575
58748
ЩиКОВСКа
I»
1-ийска (град.)
67799
115607
.
селска)
477.У2
|ркиска
|,\а нпйска
: ,.]»юнска

Всичко

388713

2
*
2
3

4
3

18
о

з
3

6
2

19

X Старозагорски.
шсовградска

мнлъшка
1 • юза1 орска
шрозагерск-а
(:||Мад йена
(асковека
(ирнанска

Окозим
п

Всичко

3*1919
61597
49834
74419
5*57*50 .
60319
6142 ■
395274

XI Търновски.
Околии 3(5693
,
6860
рнш рЪхопска
поиска
ч
30675
42957
Левска
55739
нн що века
7**262
•нлиевска
а
94695
ьрпоиска
абросска

Всичко

399624

2
3
2

4
3“

3
3
20
2
3
о

2
3

4
5
21

XII Шуменски.
.• квджумзйска
)'Мавпязарска
1<шокска
1;> Ьсла «ска
Пуменска

А

Стр. 3

ДОБРОДХАНЕЦЪ

ой 24

Околии 3773*5
3766*5
«
4410*1
«
3830*5
,
94343
„
Вснчто 25‘^781

2
2
2
2

Ь
13

чиевъ, кон 1*о събаряна огь благочестивата хри- ! ще аскагь свободната да ее аасВлатъ и да се
с гни и а, помощъ за иостройката на спорната еъ поставя гь нодъ иокромтелСтвото на едно чуждо
знаме.
Католика нъ гр. Парна цьрква Ов. «Петка*.
До кил ото свЪденията на се иростиратъ, [
Числете и* у>ркштк въ Бражсъ вслЬднря кой го гражданина с* утвшле, вгккв са е ствнч па катастрофата рудяачара вьллвлалн ни
внссаль лентата, за толкозь Олагорздната цаль
44 души, огь конто 31 женена, к ти го останала
Си&гъ- Сладъ пони два-мЪсично иролЪтнс 84 са.-ачога. Усилната за а|банлоааето аа руднрт.ме което прекарвахме, точно на нова годвна ннчарчга бодо невъзможна, защо го до аечерьта
вь градьгъ ни падна снЬгъ, огь койго темие- водата бада много висока,
ратурага на в издуха се променя и сега нмаме
Императора а властите изказаха свойте
вече може да се каже зима, но не съ дебедъ съболЬ«повяния на ьмявцятЪ н сврачетата.
снЬгъ.
Въ редакцията им аеарагаха слЪдулщата
БЬсно куче. Вчера едно бЬсно куче оха- реклама—пнзигь карта на «анродияга на всЪко
нало детето на едниь пол. стражаръ. Влети се гърне“, на които ний дяосъ даг.ане мЪсто като
засега нуждните проси мЬркя за нерасиростра- образсцъ на демократически рекламаджадъкъ.
ннванне на гаи ужаегна болЪсгь но ку юг ат а, а
ИреждсбившвР с*дии я бявшяй Варненска
сетне но хората.
Кметь
БолЪстьта сьарлагнна вместо да се нама
ИРЪСТЮ ИВ. МИРСКИЙ
ли, като че лн още еж раснространина.
Лдаонвт» »» Йшрта
До кол кого сведенията нн се простира гь
Участ, III. г.1Ш|* .Попова“, не дал.-чт. огь Мп|ю>ят1:
на самия Г-нь Д-ръ Тончевъ детето е заболело
С а пипни. соттв^ннаН дочк Но 2'.ю
огь таи грозна бодЬсть.
Писалище: улица Голкжа Преславска
СпннтарнвчЪ мерки, конто се вземагь огь
вь Аданпсто Мо I на Г>|>атпя Гусгвн, грКту югел.
град. лЬкарь сд. слаби: изъ училищата наа кон..Ирвелавь“.
сгагнранн 3-4 случаи огь скарлатина, н е иостянов» но. само гни огдЬлсннн да се закрннтъ,
Какго внждагь читателиг1; ни за такава
гдЪго с кометагиранъ случаи... Пий мислими рекламч бв завидЪлъ и безграмотнан ни Кмегь
че прогний таи детска чума, требаа да се взе- Хашо.
наI о най радикални мерни; за мерасцросграниТова, което бий на оча е чо Кр. Мерси,
шишето и, и ако, какго слушаме, обли власти не е иронуегналъ ммою рабогм въ рекламата см, а
нека да нсиълияиа требвания га на окол. лЬкарь, нненно: при шарените цера „с*дия„ и „кмета",
централната власи, но не да се не нернмони си той е змбравндъ да нрнгурн още: народенъ нрЪдннкого . . .
_________
стани юли, който е гласувалъ съ акламацаи за
изменението на конституцията, койго е доклад
вали търгьтъ но отдавлнието направата на желЪзо}|* гн.1 та линии Софии — 1‘омань осганълъ
върху тогавашния му колега — Народенъ нрЬдБившия воененъ иинистръ нъ БЬлградь, ставитель прочутия Хаджиеновь, н който наног. Милоп. Влснчь ти нова година бни. назна- I следъкь гласува я за отнуи(аииото ил - 1- оть
ченъ за сръбски иьлноиощень мчниегрь вь Цс- ! бюджета на Дансчото министерство, койго бЯию
' ходили нрн Каравелона въ Черната Джамия, за
■ вна.
При откриване пажятнииа вь Сенъ-Еи- , 4» опровергай иосле това вь умрелия в. „Оногень, на ш.рвил екелордагорь нз Товкань фраи- '
и 111». 1огява вижъ рекламата щЬше да
сисъ Гарнне Французскии м-ръ преде Ьд.тгель на !
иьлва. 1овч що се огнаси до титлите,
банкета дадень но случаи, иегъкналъ нзвьнред» ъщо такава празнота съглеждаме и въ
нни угнйхъ, който Франция е постигнала вь к>- [ границите конто онрЬдЪлягь собсгвенната му
Ьзониядного си разширение огь 1871 год. насамь, кл-111'1 11 писалище. 1ой е забранилъ да гури въ
като евьршнлъ така: тЪдл резолгати които се рекламата си границигХ, комшиите си, да обез■ длъжд< ь на една внимателна н добра политика Н!4'1" ,,в ,-Р- Парна се намира ори Черно Море
тръбна да вдьхнатъ иськиму доверие.
Я|* Българея, Кмнжесгно Бьлгарии въ Евроиа ■
Руския расходннъ бюджвтъ зл 1902 год. "Р забранилъ в така с*що да задени на гъза
се ураьнивЪсвалъ съ приходите съ 1,946,571,967 ( Реклама «отограонжа см иди да даде вкратце
рубли. ОбнкноисниитЬ ирнходя възлизали н* отличителните си чьргв, да съобщи въ къщата
1,900,784,482 рубли; а оби*иовсииге разходи н* с* има л* КУЧ°. ха,,в лм> въР‘,аи® « е, где му
1,775,919,481 рубла. Вь раи .рта иа М-ра на фи- е «уждникя. защото нещо като се иравя, бара
нанситЪ относително новия бюджет ъ, се кон- 4* не остава на половина. За новите раклами,
| статирало, чо Фанаисовото положение на Русия които сега Мерски ще ся печати вь вЪсгинчето,
е съвьршеннно удовлетворително.
което наскоро ще излиза иодъ редакцията му.
Бившия Алжирски киетъ Макоъ 1'еджнсъ, КЯ1ГП> с*1,ъ той ве',е сс 0 ,|0ХВМ,иъ за тов*
биль арссговань на 3 того, за да иллТ,«и три- ГУКЬ таме, ирЬнчржчва ме му да не ироиусгне
годишно лично задиржанне иа коего бял и ос*- горнитЬ ни релове и да не забрави да гурн още

3.74ЗДЦ0« «Нн.,,,,..

л^хТшГ"и‘; „

Много пиежа се получиха н продължаватъ
,ч нолтчаиатъ въ редакцията ни. огь селата
•килията ш., сь конто ин запитвагъ. за б.ъцпЬ .^■Ьй•^^ния на наргнига ни, по нрьюгон
| ъ избори за И.-родниИрЪдспавигвли за ХИ-го
) новенно Наро !но Събрание. Съобщаваме на
; ит1* си съмишленици*! и ирнмгелм, да на«гь жива агитация навг.ЬкагЬ, за да млгътъ
нрокарать за Народни Представители лии’,
• > ще бж.ъчтъ противъ монопола начюгкши.
Пека най-нослЪ се осгави1ъ на страна
ичкк недоразумения, всички лични сомнягий и
танатяй и всички наши нривърженници, едно
ичатъ ЦрФдъ вндъ вь действията си: лч »оI■ ■'чтъ «и бло)ж1цит>ь илКа/ш .««цч доегммми и
ге имлуната •^и«то „ч ,ши-„,^мъ
пч'нцимели.
Околийския Клубь на партията въ градътъ
. зь скоро врЬме що покани сеюкигЬ клубове
Л|- но видни ляна зь оирЪ Тлението на 6*1*и Ь кандидаги, които и ще съобшагъ на съ; гизпнигЬ резодтага. мл ь седата си. Прочие,
■,ч вгЬкн дЪйствтва, споиЪдъ силигЪ си за
лрнаиие и избйрание на ония кандидати,
по ше б*датъ оорЪдЪленн отъ Околийския
1>бъ заедно съ но иьрвмтк ни съиартизани изъ
пиита, и които ще имагъ най гелЪмъ шии *ъ
пюлука.

Обща хроника.
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ъчри-нзи-мйц-,
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^”14* “ Па?У:•

'1,,1ин’
6 401 о станало сругвание, отъ к-.сго •"",*“С^ГЬ 0ГЪ ШК0ЛЖГа на а1’Хв ш‘Ч'л*‘а“» Кабмло «“чезнали 4 » души руди .чарн, койго въз- I ^воювь.
™жно оило да се лапшалн,
"**
ЯОИНМЦИ на 4 тото сгрЪлили
с*,ь*1^ Лн,лийск“н илРа1"Д‘* Маниитъ“ гдЪто
ОБЯВЛЕНИЕ Д. Но. 598 900 год
«Дань англичани», ь билъ убитъ.
.42 95
4
^
парлавввнтъ и.ч 4 того се огСъобралио ■зиьлаителняй листь Л1 5740-40 г
ь1,влъ ,,а ново. сената отложиль за слЪдь 3 дена язименъ огь II Добричски Мироний Съши въ
“зонрание иа "'"Р"ажлрата на дину гатягЪ подла пл Добрнчокатл Зсхлс (. каса нрогавъ Таш■а"1,ал* аа нр
Д.чель I. ^Б-шонель съ 288 ко Жсковъ отъ с. Каи**во за 540 л*ва и дь. и
1**а1а ,,гь
1ла«унавшл; Правителството съгласночленове 1004-1025огъ Гралж.Съдоппонвнес-*° <дпнь зяьоноириокть сь койго М-ра на зводство обявяваяъ че тъ 15 Ннтарнн до 15 феI фииаИе,,иГ|' ее уньлномощавалъ, да даде на крит- вруарнй т. г. часа ло 5 слВтъ обЬдъ въ канне1К' го иРавИгелс,во <-ии">. авачеъ огь еюнъ ларията сн въ гр. Добричъ щс шмшвакъ н.-тважа. м,,ЛВ1,нь л, ва, сь(ласно Изеюго но преди реше- чц нюгн на длъжнпка вхенно: 1) Нива Чхлид*'ОЪ
' нис ,,а
Наглия, Игалнн и 1'устя.
| 27-3 дек. оц. 54-50 л. 2) Нива Кьокъ Бостанъ 6.7
Конфликта въ Бярцвдоня, мЪж |у работ- Дек. оц1>и. 13 40 л. 3; Нива Мезаръ 3.2 тек. оц
с® вдош‘валв ‘ р<-ниетихЪ н.иаднял . съ «.40_ л. 4) Нива КорпигЬ 12 8 дек. оц. 25ч>0 д
,|Рл>*,1е ншр» виели! Ь кат и иривзолн иистру- ») Нива КарпнтЬ 5*3 дек. оц. 10*,50 д. н) Ннва
. "*нгвЛ 11 ,и"оч>"ц-,и ваш‘,наг1''- ‘Р^даяекага Иланлакъ 20-2 дек. оц. 40-40 л. 7) Ннва Карталъ
ГВ**,А?" "*ЦЖ'*на,а съг
'реянетяЩ. 4-о дег. оц. 9 л. 8) Нива Гюлюжъ *5-1 дек. оц-Ье.
дн?
съ^,а,ше на работницшЪ но 1-.-П л.
Нива Диреекъ14*3 дек. оцЬн. 28 60 л.
>•ст*^вм,
издЪдия ръшило, да се продължава 10; Ннва (юлецлжакъ 11-3 тек оц. 22-60 л. II)
в™“”* фав1м,“а“т“л “ *10галн“ и«*л“вНива Ча“Ръ гоЛашгЬ 5 дек. оц 10 л.
! "1,аиили 40 сенага “ Д» властгЪ едпнь мемоаръ
Нхота се накара въ зеклнщето на с. Кадиево.
съ кой,и "1,аи)и‘‘ “," л11Д<'‘нъ а,,;'л ь ,гьмь
! На иаванието ще почне огь оценката на горХ.
роезьга иа рабо Iвиц ц-ь. Апиогага щЪли да ЖедамщнгЬ да куиягь нзота логагь да се нвягь
б*д*гь отворени слЪдь праздницвтЬ, ва осно- въ канцедаранта въ нрпехт твеннт^ дан ■ часове
ваиие на 10 часова работа.
■ наддадктъ
Ничии. Па 3 п 4 того престояха въ граАко сгачкага н насилвЕга нродъзхавагь.
1'р. Добричъ 8 Януари! 1902 год.
бь нн т. г. Анамий Яаашевъ и Ради Кюро •абршншгигБ ше затвора гь фабрикитъ си, каго
11 С*д. Ирасталъ Ц, Сааукддаеп

Огр. 2

ДОБРУДЖАНЕЦЪ

Д. Но. 868 -»00 лод.
омпмкние
Но. 98
Омбряано иапълн. лист». Но. 2843 нададеш, отъ II
До-.ринкн Мирови Садил на 10 М»ний НИЮ год. иъ подла
на Добрич пата аемлед. каса нротмнъ Ибрямъ Св»лн»мановъ
идр. иаъ е Калиево аа 470 дева и др. облиявачъ че ота.
16 НиуарпН до 16 Февру.ариЙ и. г. часа до 6 слИдъ «>61»дъ
н иослЬ нрлиомл иавлние 6 ма сго нь 24 часа па елЬдун*
щил деIII. вь канцеларията си въ гр. Добричь ще нрощвачъ е лЪду ющигЪ длъжни кови недаижими имоти иа\одящи се въ е. Калиево и лея ли ще го му а именно;
I На Гали Ходжа Свилиианонъ 1| Нива М Куцал 2 4 дек.
онзи. 7*2 лева 2} Нива Дцр.-кь 12 1 н-к. нцЗн. 36*3 лева 3}
Нива Хагъмъ деде 4 1 дек. оиЬи. Г2 3 лева 1| Нива Меллр
лъкъ 2 3 дек. оцЗи. 6.У лева 6] Нива Юргдукъ 2'.» дек ои.
8*7 л. 6 Нива Меларл.ъ :ъ 3 6 дек. оц. 10*6 лева 7 Нина
Кирелликъ 6 6 дек. оцЗн. 19*8 лена 8, Нива Дедикпи кал
6*7 дек. оп. 17*1 лева 9] Кокард. иди. 20 дек* оцТ»и. 60 л
10. Нива ГолЗмъ пдть 4 дек. оц. 12 л.
II На Халил. Хрнюгемовъ 1» Нина Пишат. Таииа|»а 9*3 дек. оцЗн. 27 9 л. 2) Нина К у ру Ар клел. Лш2 дек. оц.
9 6 л. 3) Пива [КориПгБ! Кара Нс.1ип. 10*1 де а аа М*»*з а.
III На Гали Ходжа Гвия*нашил. 1 К.ьшч сч. едно
отдЗдсние и 12 аамбаръ вь двор», огь 3 6 дек. аа 60 лева
Пале»ванието щ« иочне. оп. оиБнката. 7Келав»ш1н Г»
могатъ да се лвагъ въ канцелариига ми нч. гр. Добричь въ
ирисътственигЗ дни и часов»* аа над пнанпе.
Гр ^((н^ричъ 8-1 1902 год
II С&дсб, нриставъ: Н Г Гапунджиень
X Но. Но. 631, 632 1897 год.

. <ч*ш1оиъ 1, Нина „Г.ицлджикъ“ «1 дох. ои11н. 10*2(1 лева
' 2) Нива „Оляпджигь" !?7 дрь оц*и. 6*40 лева 0) Нива
I „Кайракъ“ 6.8 д»**. оцЬи. 13 60 лева 4) Нива „Члллл.къ*
21.3 де». оц4н1. 42 00 лв 5] Нива „Чсрсшста 14.3 де и. оцТ.ц.
20.00 лк. 6* Нина „.1амбурдж** Здск. пцИн. в лева 71 Нина
„Кесикг-Мсип* II 4 дек, оц1и«. 22 М) лека
Нив:» .Куми
лхш.“ 2‘* рк. оцТ.п. би дева 9) Нина .Ков.-ии^къ" 6*8 д-к.
о||1и|. 13«»л. 10) Нина Ючъ Армудъ“ 13*5 дек. оцТ.и. 2Г л.
II) Имва „Дпрсскъ“ 4.6 д-к. оьГ.н V -Д) лена
Наддатнисто ще ноше оп. оиГ.вкдгл. Желанмиитй
да куиип. горни!', имот могатъ да е» ннанлп. т. кан
тмариига въ ирпсь.\<*1Всн. дни и часове аа наливани е.
Гр, Добрич». 8 Ннуарий Г>‘2 п»V
II (‘ддебенъ 11ри<*I*чвч. Г.щун г.к«»гц|.

ог.шикппк - д. но 949 *.о» юд.

I
I

иг.шиьннк Но. 24

Съобр.ааио исиълнигелиитЗ листове II»». По. 4о<»2.
4893 нададени огъ II Добричеки Мирони Га »ия на 3“ \*11
1897 год. вь молла на Нни ЛидрЗеиъ огь с. Ннакларь гр»
тивь Руси Ниановь огъ с. Ннакларь . «а 14« лева обявя па мь
че 'П* II Инуарии до II ФемруириМ т. г. часа до 5 слЗдъ
обр.дъ и нослЗ иравоиаддавани1* 6 па сто на »*л1.д> к»:иин
день въ канцеларията си вь »р До»'»р;1*гь ще црод1иамь
елЗду юиштЗ длъжиикови недвижими имоги м-»годящи «*е
въ лемлището на с. Ннакларъ именно, I! Къща нъ с. Ннак
ларъ ||<>игросна отъ просгь материаль покрита съ кереми
ди ралирЗделена на з отд1..|.*нпн еъ |ължина . . . ши
рочина . . . м. и височина
. . М. ДО НеИ е |ИИ Ь
дамъ съ дноръ оп» 436и кн. м. до със Бди: оп» дпЬ е грани
Ьоалукъ, Димитра. Нвановъ и Георги Димитроьь оцЗн. 10 *
л. 2] Нина Глнуръ Юш*» 8*6 дек, сьсЗдц: пеманъ Хасдионъ
Д. Иканонъ. II пак и Геергет. и X. Чех Ме доиъ оц. 26*80 л.
и 3/ Нива Уауиъ Ьей 21*7 дек съсЗди: Д. Нвановъ огъ 2
е грани синоръ и X. Мсхмедъ оцЗн. 6.г|и лева
Иа.и^ваниего щ* почне огь оцЗ яката. ЖелчютигЗ
' могатъ да се лимиагъ нъ канцеларията въ ириса.гстпените
дан м часове аа наддапанне.
Гр. ДоЛричь, о-1 1У0.‘ год.
I «'лд •|'.с|г|. 11[>иI-Г.114.: Нпаиегь
Д. Но 1и72—19*»9 г.

иг.ии.имшк по гч

Съобразно иапълнитслииН лиегь Не 6543 издадена,
огъ И Добрич. Мир. Съдия на 12 Декемвр. 1896 гп въ
полза ик Деви» Дими гровъ огь гр Добричь. ироппгь Хн»
сеинъ Мехм. Чаушевъ отъ с. Гараджа, .и 2»»2 лева, обявя
вамъ. че отъ -ий Нн\ариР до II б^вруар. т. г. часа до 5
слЗдъ об!»дъ и иослЗ правоналдднднис 6 на сто на сл Бдующия день въ канцелария га ел нъ г. Добричъ иде иродаьамъ
е.|Кду|ии111Я длъжни кова. недкнжпн I. имптъ иалодниг!. се
въ аеялшцгто на с. Сараджа, пяснно: едни нива „Гаиеанкула* 17 дек. I аръ, .трани: път», Длилъ Ис.фовъ. К. ра
исчинъ н иать оикиена аа 18 лева. Имота не е ааложенъ
никому.
...
Паддаваннето ще почне огь оцЪнкага. Л.елавмннтЬ
Ногл.п> да ее нвявагъ въ канцеларнща въ приеагсгв.-натВ
дни и часове аа надданание.
Гр. ДоГ.ричъ а НнуариН 19И1 год
I Съд. Ирисгчвъ. II. Пиниевъ
,1. Но. 11196-1.897 год.
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Брой 2
| Добрич. Землед. Каса щюгивъ Мандажи Сали Чо .
др. огь Калиево аа .450 лева и др. ц съгласно т,
Ю04—102'» огь Граждаа. Г ъ V» производство оЛннмн у
огъ 15 Ннуаркй до 15 ФевруароА т. г. часа до 5 е
«бБдъ нъ канцеларията си п« гр ДоЛрнчъ щ» иро и
гл1. (уннцигБ недвижими ич<»ги, ич*иио; I па Мдп
I Гали ЧоГ.аиь; 1 нип> .(*'рап »а“ 7 9 дчс. оц^н. 23*90
I II на Хнгула IV джебпнъ: 1 ицва .Кушшл.ъкъ* 31 .
0Ц1»н 93‘6П лена 2. мина .Иланикь* II 1 дек пц|...
( Лева; 3 нина Димдрл.ькг* 6 д к оцЬч 18 лева: 4
1 бмт, ка.Щ| на. е лого оп» 3 6 д *к оцЬ». 1и*б » дена. [;
МусааФа Адч • до вас I нива .Итнариикъ* 11.» дек
7*»'Л»» л *на; 2 ниаа „Г*я»ч к»**ръ* 7 5 I *к оцпн. 22 .'.
з. 11111(1 йГ»ч1ИПК.|*рЪ* 2 I I»
I. г. Л;*н I. НсиЧКИ!
имоти «V иамирап» нч, асмлищ го нас. Кадиево. ц.
вани»го |ц . цочис огъ оцЗнк «г« н.ч горЗ. Жславни. 1
купя п. имота, м *гатъ пес лиаватъ въ ирисАТсгв* дни и наддават*»».
Гр. Добрнчъ 8 Ннуарай 1902 год.
II Гд»I Нриставъ: 11. Ганунджи
огопикник
Д. Но 974—
Но 94
Г1Л1бра.що и 1.М..1ИЛтелииИ тцггь Но 286 — 9*
; и «дадеш, оп. II Добрич. ЧировиЙ Гадим въ подла брвчекага Ж*улед Каса ироппгь 1*еджяба. 4’еидов»
оп. •• Кашево л 24<» лева п др. и съгласно чл
|т»4—|о25 огь Гражл Г а дои |в» панодетво облилвам
огъ 16 Н н у ар И11 до 15 41>евруарн11 т. г. часа до 6
обздч. иь кани* 1ариига си въ гр. Добричъ ще нро ?
<а1»дун*щит1; недвижими имоти именно. I на IV
Гаидонъ: I] нива жЧа1лакь** 7*4 дек оаЗн. 22*20 л
нива „М марлъкь4 I н дек оцЗн 14*4 » лева; 3, нива К
нуджа** 2 3 р-к. оцЗ». Г» 9н лева; 4) нива .Кюлн.клер
1**к оиЗи 2«» 1«» лена; 6) нпиа .Мсшели кула“ 8*5 дек
*2 »*б»1 л-па. II на Гаи п. Кминопь I нива „Мслирлък
|»*к. оц1;;«. I«е20 лева; 2 нива .Ламбур(:ка «»*з д к.
; ИтЮлепа; 3'« ♦•ипа .1»«*и.»ръ* II ,рк*. опКн. 33 лева I
„Юрглхкь“ 7 9 дек.. одЗи 23*7«» л»*на; ."к нива чГ»н»лв»к
, 3 4 г*к. онт.н, |н 2«» лема: 6) Х.чрманъ нъ с. Кади»
|-к. оиЗн. 10 л *и
7- ,1ол|.** .'1с.|<*би««ца Кори,1** 1 1
| оцЗн. 2 » л»-;и. 8» Къща огъ з отдК.1 *ния да дво| %
I оцЗн. 80 л *иа. Имота се намира въ с. Кашево и а» ч
ин*го му. Наддавани *го щ» почне *»гъ 'щЗнката на ,
' 7Келав.»щигГ. д.ч куннгь имот! мога; ь дч с » янянч
\ ирнсътстненнигЗ дни и часове и на д д.ч па гъ.
Г| Добрнчъ 8 Ннуарии Им»2 год
]
11 Гад. Пристана». И. Ганунджи
I
Д ! А 9 .9 900 г.1.

Н» 91
Съобразно и-шъл. лиеть Но. /*м;з уоо год. и «дадеш.
огь II Добричекий Мироиии Гадил вь подла п Добрич
Лемл Каса протииъ Огма-ъ Хаслиот. и др оп. Кади-но
аа .»00 лева и *р. обцннн «мь, че оп» 16 НнуарнО до 16
Ф«*вруариЙ г. г. часа до 6 елЗдъобЗдъ и иослТ» нрлвонадшнанне 6 ма сто на с.ИМующил деш. иъ каиши арпнгл ей
пъ гр. Добричч, ще продавам ь слЗдувнци г». не п и ки ми
имоти, именно: 1| и>< Гадула Гманловъ I] II»:...» .\1 ш ш
Куляа" 6 6 дек. оц!»н. 10 60 лева 2'. Нива „КаПрим." 6 6
дек. РлеОлсваЗ) Пива .Хлсълъ дедс* 2 дек. оцЗи, 6 л *ва
4* Нива „Кории гТ.Б** 2*2 дек, оцЬн. 6,6 лева 5» Нина .Ме
ннчи Кула 13 дек, оцЗн. 39 лева 6» Пива .Чеш»*ли Кула**
3 дек, оцЗн, 9 лева 7 Плва чК\д шилу* 7.1 дек, оцЗцеиа
21 311 лена 4 Нива РДцрс«*къ“ о.9 д»*к. оцЬн. 17*7и л»*ва 9/
Нива яГюл}»>к.1«‘ръа* 4 декара оиЗн, 12 дек. \0 Нива .Го
лБмил пъп.“ 6 4 дек. оцЗаена 19*2»» л»*ва И Нина «Лая
бурди“ 3 декара онЗнеиа 9 лева И нч Хасаиъ X. Хн»е»*и
иовъ: 1 Нина .('ердимснски4 нъгь“ 33 7 I к. онЗп. |о|,|*»
лева 2 Нива „Имамоиа“ 21 декьръ оаБи-на 61 .» в»; :<>
Нива .И»рглукъ“ 16*4 двкара оцЗнсил 49 2 » а н.ч 1 Ни.ча
„Каргчлъ“ 13 д -к 1раоцЬлера 39 лецч 5 Лцнчда «Кннтеръ“
8 д«клра 01|3н**на .4 л в» 6- Нива „Члирь*1 23*7 д»*кчр1
оцЗнсна 71‘1и лена 41 мога се намира вь лемиьцето ни с*
Кади>*но. Нал(аваниего щ* п«»чне отъ оцЗнка1а. Ж»*лающигЗ да чуиягь горния имогъ могатъ да се лилиап» ш.
ирис*.гетиениитЗ дай и 1»лдд:иигъ.
гр Добричт», 8 Нау.«ри|| |9|с» г
II Гъ дсбенъ Нриставъ: Гануиджиснъ
01ННиК1ШК - Д. Но 172 19 н» год.
Но 50
(1»1«'»рдлно и*ч1*ь.1нигел.|ип лиси» *Ю 619 илдаденъ
»»п. II До'»ричскиц нироний Гадил на 17 XI 1898 год вь
нъ 1М.МЛ на 7К.*ко Нни мвъ огъ « Очншъ прогни». Паруни Добрева насгоЙница огь с. Гсмл.мль аа 2;»4 лева,
92
облшдвамъ, че огь II Януари3 до м «I*-вру «рий т. г. ча I
са до 6 слБдъ обБдъ и нослЗ пратшз.ддлвани.* 6 на сго на I
Сьмора.шо 11''ЧЬЛ11ит»мнн:1 лагп. М 199.'!
елЗдунииии день нь каицеларидта си въ гр. Добричь иде I и н‘н ь *»гь II ДоЛ|»ич»-1:н Мировий Сж :пн аъ з
иродамаяъ саЗдумщпгЗ длъжоиковн недвижими имоти на.14 на ДоЛрнч^ката Дсчлмкачеспа каса ор«>г|
ходнщи се 1Гьа-млищего нас. Семичалж именно. |. Нива
Фа.иж Осяличь « ф. «гь с. Ка ш<*во аа л. 32
„Махле Тарла“ 32*3 дек съсЗди: Коли Кировъ и огь I
драьи гора, оц!яена 161.60 лева 2 Пива „Кътал.- Тар»р. обашпиЧЪ че ОТЪ I'*» Ннуар. Ло 15 *1н*Вр}Зр. г
ла 1н-2 дек. оцЗиена 91 ленд до . ъсЗди* Георги Нсичевъ,
ч. •<> .г> нос.1 Г. чоКдъ Н нракпиацакинас 5
па I]
иъть 7Кеко Иваноиъ и г(ичо НеЙченъ и I Нива Карагулу къ
мш
1сн|.въ
канцелария
га
си
къ
гр.
Добрнчъ
ще
п]>*.
14*4 декара; см-Бди Георги Пер чет. иъть Жеко Нвановъ
вачъ слГ. •унчинтЬ 1.1ЪЖниковв не нижнии «ноти н»
Юрданъ Коленъ и Нетрь Кировъ оцЗнена 72 асна
ля ши сс въ лечлищсто па с. Ка шево на Фа;<лж !
Пад 1а вани сто щ.- почни отъ оцЪината. ЖсаащшитЪ
могат» да се ннииап. въ канцеларията въ опрМЪлсвия
чиновъ 1) 1’пва .КнрвЛЪ Нпж 17 Г> л да 35 Д.
День и чаеъ аа на.иавание.
Нива г11олъ .Дрхсж“
д< к. 4 ара аа 16- Ян
Гр ДоЛ-шчъ ">1 1902 год.
11а иаппннеги ще почне отъ оц-Ьнката. ’1
1 С.ъдеСенъ Криставт.: Нниигвъ
ЛдвнцягЪ могат, та се ннягъ въ канцелъри
О Г. II Н Л Е II II Е - Д. Но 431 ИНШ год
въ ирисжгсгнснитЪ лии и часове аа пшлахакд
Ио 39
СъС.раано пснъ.1ннтелнии лиеть По. 1й'о иадиень
Гр. Добричъ 8 Нвуарий 902 го ъ
0тъ I ДоПричеки .ЧвровиЙ Гжщяна 36-IV 19о| год. въ
I
С.к.1. Нриставъ: Н. Сапун <жиевь
иолаа на Г. 1Келевъ С-иеогь гр Парна аа -й .и- па оЯя
Д. Но 975 -109. г
вяиачъ. че оп. II Ннуарн. 10 II .ПевруариВ м г. чаеа до
о|;н И.1ККПН
.*» СЛЪдъ ойТ.дъ п пое.1Т. правоваддаванне Г» на его на ел I.
ду|о|цнн день въ канцеларията еи иь гр. ДоГ.ричъ |Це про
Но. 93
данта. слЪдувннптЪ длъжникоан недвижими имоги нчхо1’ъ‘Н1|*а.1Н1>
тнълнит.
листь Н * 28')*! — |*
дищи ее въ лемлището на гр. ДоЛричъ именно: Една кГО 1. я.( 11 ‘СИЯ. ОГЪ II Добрич. Мяровяй Сх Iц:1
ща въ гр. Добрич* Н уч. гъ '! огдъл -ии:: ла алтЬен.:••
но.1 ла на Добрич. Дечде нм. Ка**и. яротивъ Л\ь
иа1ф.1мииа отъ кирии-п. и пръти а доиарит!» оп. камъкъ
покрита **ъ к- р. чпт при лъ.1ЖИ1|:| УЗо ч. ширъ 7 3*» м. и
'(■ьчи с.ейскъ и др. отъ *•• Кашево за 481)
нисочииа 3 м. посгроша нъ дкороао иро«*»раш*1 но оп» 6 »
ф. обянивачъ. че **п. 1*1 Януарии к> 15 4’енр
кг. могра и нь щора едно могил и- наирпнено огъ киринчь
г. г. ча*а до 5 «м1;п. обт..ъ я иос.гЬ правова!
ц нокрита еь к р чнди еь граница: наелЪдннцпгЪ ма иокои аса Диголла. Михллъ Нвтронч.. Дженилъ Лхчедъ Чех
наяве 5 пасти на слЬ'уилцпя 1еш. нь каяцелари:
медоиъ и и.ъть. оцЬпена аа 1ни дева.
си нъ гр. Добрнчъ ще яро швач ь слЬ |ующитЪ I
На итианиего ще почне огъ оцЪнкага. Ж мавннитТ.
• кп.кнчн ахотв. ввенио: [) на Ах че гь <1>хчи 1ж:-Н
могатъ да се нннизтъ вь канцеларията въ ирис-ъгети.-иигЬ
1) Нива ,Метели Кула" 4-9 лек. оцД.н. 14-7») )
дни и часове аа па иавлние.
Гр. Добрнчъ 6-1 19**2 год.
2)
.
„КьЙракЪ" 22*9 Дек. оцТ.И. ‘18-70
I Сждебе*.ъ Нриставъ: Пнииевч.
-4)
...
14 Дек. *>1'Ь||. 3"90 лв 4) НЯ
0Ш1 И.1КННЕ — д. Но. *Я7 1*9» юд.
„Кюкъ Бостаиъ* 8 ч-к. оцЬнена 24 лева 5) 1М

•- и.нн.панп:

■

Съобразно иаиълнителшЛ лиеть По 932 > издадеьъ
огь П ДобричсвиИ Сльдия па 4 Декечврни 1897 год вь
подла на Д. Г>ордж:1|е>въ, огъ .е. КаралиЯ, ир. гивъ Жеко
Ноиовъ оп. е. Карал.1 и. аа 47 леса, обявяианъ, че оп. II
НнуариВ до 11 Фенр. т. г. чаеа до & ел. оЛВдь и поел* правонаддаваиие Г, ца сто на елИдувнции день въ капнела
рия га еи иъ гр. ДоЛри «ъ ще иродавамъелЬдувнцнгЪ щъж- |
иикоьй ноднпжпми имота иаходищм сс иь зсмлишего на
с. Карали!), именно: една грипна въ е. Карал и Н огъ 2
дек. до съсЬди : Христо Пейчев*., Колк> Пейчевъ, Д. Г>ерджаровт. и нжть, оиЬнен.! 2*1 Лева.
Паддаваннето ще почне огъ оцЬмкатл. Ж*'.1 авмцНТЬ
могатъ да се янииатъ вь канцела|>ияга иь нрис.ъгсгиснигТ.
дни и чаеове аа наиавтниг.
Гр. Добричъ, 5 ПнуариН 19**1 г ..
г, ,
Иол
.
* :5'.г> лек. оцЬв. 1050 лв. (1) 1!(
1 С.ъдебеит. Ириетаиъ: Пиниевъ
(ъоорааио иеиълнителния лиеть По Зо.х иададенъ
..
,,
, , ,
.
, . ...
_
Д. Но. 676—1897 год.
отъ II ДоПричеки Чировий С.ьдая на 29 .Чай 899 год. нъ
е 1а1фЬ 1>оЮ 4*. Лек. 0Ц1.Я. 1, чО Дева |) Ш
| полза на Фидшгъ II Синконъ огъ с Погдайлий нротивь
.Оруяъ Кула;1а 4’2 дек. 0!И.В. 12**Н) Лв. 8) 114
Съвбраано изиълнителни* лиегь Но 209 • иададенъ I г нъ Чинч аъ отъ е. КаралиЙ аа |.г>4лева оОйвйвамъ че отъ
„Кавпих* 18-.1 1еКира оцТ.и. 55-80 лева 9 10
оть II Добрич .Чир. Съдия иа 2 .Чан 97 гн вь ноааа на
11 Пнутрий до II Феируарий г. г часа до л слЪлъ обЪдъ Дайбхр 1Жа* 2 7 *ек. оЦЬИ
8-10 ЛеВа 10/ II
Ив. Марчевъ оп. гр. Добричъ П1югинь Петко Ат н.чеоаъ
а ноель иравчнаддананае а на сто на глЬдукнциа д •***. вь ...
..
' .]
кчнцеларияга
еи
въ
гр.
Добричъ
ще
иро
и
амъ
елЬдув»е
1ерЛИ
п\К>*-)
оН
’.‘К.
иЦБП
1140 ЛВ. 11) III
1*.
Адъчъ-кьоп
иа
41
лен:1,
обявявам
»,
че
оп.
II
:1
*)'
отъ с.
арии до 11 февр. т. г. часа до 5 сл. обЬдь и нос . I. пра .ани * Ь .пъжннкоии недвижими имота находи, ин ее въ ..емли- ,КурЮч|у* :>-2 л«-П ••ЦЬН. 9 *Й1 Дена 12' Н(
наддаваоне »на сто на сдЪдующим день въ клон...* рл.пт ще го на е. КаралиЙ нмтнно: I) Нива .Ьосг.лч.чо* 4 дек.
гКаВГаЛ.У.“
4 9 дек. •*Ц'ЬВеНа 14-70 Лева 13) 11|
си гь г. Добричъ що нродавамъ слЪдущщигТ длъж тикози I оиЬ*. 1 лева 2. Нива ,Ч.иь Кула* 8 дек. .4 ара ец^и. 8.30 л.
. ,..п
чн
1л ||4
недвижими имоги изходящи ее въ землището на с. Гол. : 3} ||цка .Аеига Дупка* / *).* дек. онЬн .2 6*1 л. 1 Пива • т ч, ". . .
' '
1
’
..
,
блачь кьий, а именно: I/ Нина ,3адъ корията* 71 дек..
.Орта Воруиъ* а Дек. оцкн. & лева :>I Нива -* у 01115
• -»аЧ *ур .Ка 4 лек. ОЦ'ВН.1- лева 11 НЛ А 1*0' 1
ОцЪпона 14лева! 2,Нива ,Лз.и. корията*, 421декара,оцЬ- дек. оцГоь 15 лева 6) Нина . Оув.г.ъ* 16 дек. 5 ара оцТ.и.
КеЛЪ ЮяеривЪ: 1) Нива .ЬиТевсКП
И.ЪТЬ“ 5 д|
меца 9 л«*ва; 3}Нина Дерменъ
иолу* 9 8 дек опЛшена .*• |Гс50 л. 7 Нива .Килика* II дек. *»6 ара оцЬл. ла 1150
оцТ.и. 15 дв. 2 Нива .ГеЛВВДЖВКЪ'' 11.1*1» Д| ;л|
лева; 4| Нииа .Кору иолу- .4 дек оцЬн. « лева; 5| Ипиа
|.«1Ч|Ник< Пиана* 112 дек- оц|.н. 11.20 лева 9) Нова .
„ Ч| щ,
м
|И КтлаД 8 I
.Г.алчикъ-иолу* 2’8 дек. онЬнеиа 6 лева; 6 Нива .Чокои
Между дятга и.ъгя 2.'1 дек. I аръ оцЬн- 23 |и лева 1*>) Нива
. ’
,."х
\ . *.
']
тъ* 8-9 дек. оцЪнена 8 лева; 7] Нива .Тааиъ-иолу* 19 дек.
Саралжанеки нать 97 дек'оцЬн. 9'70 л. 11 Пива.Грвичето*
ОЦЪВ _4 л^в. 4) Нива _Капра!.Ъ •*.;) лек. 0Я1
оцЪнсна 38 лева и 8) Нииа.ЧьликлиЙ 4 8 дек.оцЪнепа . я дек 3 ара оцки. ВЗО лева /2) Нива Сара дкамгкп и.ъть
19.:Ч) ЛВ.
5) Нпва -К.ЪШ.1 а Гърла* И'7 ДсК. 1*ПЛ
10 лева.
. .
7 5 дек. оцЬн. 7 5 лева 13; Чива Кеиакь Локъ 10 7 ара оц.
20*10 ЛВ.
Н) Нива .КорВЙтЬ“ 14 деК. ОЦЬН. 4Я
Нахгаваиието ще почне оп. оцЪнкага. лКеламшитЪ 1И-70 л 14) Нина Прцегакъ 10 дек. 4 ара оиЪн. Ю'4о лева
7. иин., т.п1. г 1и,...-а .> ц
ц.д<) ,1
могатъ 1я ее явив:иъ въ канцеларията въ ириежтственигЪ 15) Нива Добричски н*гь 2'* дек. оцен. 2о лева 16: Нива
ц.
Добричски н.ъгь 1.05 дек. оцЬн. 11 .50 л 17; Пива Могил
8> *»■»■ еЬЮЛКЖЛерЪ“ 214 лек. ОЦТ.И. *):>.20 -И
дни н часове аа наддаванне.
гр. Добричь, о НнуариЙ 1901 год.
ката Ю* ‘ дек. оцЬп. |**9ол. 18; Нива Пагдалийски синорр 9) Нини .Кенаръ* 5*2 дек. ()1(Ьн. !5.*'.() лева
1 Съдебен» Нриставъ: ||и|Н|евъ
10 6 ДСК- «цЪн. 10-60 лева |9> Нива 17агьрлжкъ 14 дек. он
Нвв!1 .ДврсеКЪ“ 9 в лек. ОЦЙИ. 28**'(0 ЛВ. 11) .1и«»
Д. Но 861 —19*'0 г.
II лева 2») Нива ( аржджанеки нжть 116 дек. оц. Л-бо л.
.Сеяетликъ 3*2 лек. оцЬи. 9-60 лева. Цюта се I
О Г. Н П .1 Е Н II Е Но 17
Надлаиани *то ще почни отъ оцЬикагх тКеланнцитЪ
1
вира въ зеялвщето на с. Калиево.
( ъобразмо иенътн*!* *иин лиеть Но. 2808 илдаденъ . мчг.ътъ да се нмянагъ нъ канцеларията въ ирисагсгвенптЪ
отъ II Добрич. .Чировий с'.ь щя въ иолаа яа Добри меката
дни и часове ва наддаванне
На иаваинсто ще почне оть опЬвката аа 1"|
Цеил. Каса н|и>тииъ Дря*ъ \в>:еиионь н ць огъ с Каднсао
Гр. Добричь, 5 Ннуарии 1902 г
'/КелаюшитК ла куиятъ горните аюги югжть
аа лева 2*8) и др. обявявам» че огь 15 Ннуар. т. г до 15
1 Съдебен» Прнетаик II иииевъ
се явявагь въ канцедарвята вь присътствемать Д
♦евр с. г. часа до 5 поел* обЬдь и нраион * иавани* 5 на
Д. Но «95—19о0 го*
в налдавагь.
сто на другия день нъ канцеларията си въ гр. Добричъ ще [
*»|;:ииЕННЕ н» 96
продавачъ слЬд) мшигЬ .иъжникоии и недвижими имоти ;
гр. Добрачъ, 8 Нвуарий 1902 гол.
Съобразно и.1иълшгелни11 лиегь Но 1997 -900 год.
находящи се въ оемлището на с. Кадисво иа Ари*ъ Хм- | издадсмъ оть И Добричскин ________________
МировиН Съдия вь полза на
11 Схл. Нриставъ: Савувдкав

окии.|кит; а 25

иочжгшца ш Хд). ц. иойашгоп-Щшп

Опомшииъ К Хмиъ '

1902 г.

Край 2$

Д0Б?7ДШШЦЪ
ОРГАНЪ НА НАРОДНАТА ПАРИШ
ГОДИШНИЯ Л1.< >!1Л МКИI 1.
. иЪетмява *•: в л , Ив4^г81ЯЯМ .1 , д.
За V.I. «-грамотно г»дм1внп П1 л«.«а
АБОНИРАНИ)’ С‘^ЛЪ ир|. 1ИАЯТ.» м*1|а

да (т у кчж.им.
(|‘идаг< ни мигна м<- се приемат*!,,
ръкописи мс се араоиап.

т

ДОВГ

*

до
К,

ЛОКА ОКО
■г.вю*

1ШИЗА КДНАЖЪ 1П, СКДМИЦАТА.
Сцама» 1роД 19 ст.

I

II «V.

И.
ЩГ>;м*.-а да и Ьг- гниха,
се *.ця‘' ир« да р>- «лепнага шу, п гр.
ДоЛрячг улмма .Тот.-»**

1 ак« и .4\ и>млк чини
м В«и »*, ■ МА I «-гр. . . . Ж4 «I
. Юп
.
.
.
-IV
.
За «(ми-; 1»1«в «Ааадгнаа
н» 1И 3 <■ т, *» IV етр ме I .<"> на ду ад.

1

(апОИ1"чн.*< мч I. обонатптп, <•/, ч< >.
|м 40 Ив. Опълчемовъ »гъ »/«. Доброчя е
• < нч*-гр1горя ни нна-тникч н< Ток . наЧИНЯ г1Ч 1-7,0111»! чГг.НЧМ! НТ11 П <ЬI 14110,-

Опи, вч >,»~,нч >п>, ка щ>ш*гто«м1Ъ намрлвч >и,
/ечокции пч ММ • пгианвет» н йон и<* чь,1пита к ц,ьнп.
>. Дчбрмчя. Ю Ннупрнк ШгЛ ».

1>ни абонати.

Варненския г-ь адвокат-ь венедиктъ
пов-ь явява яа идя»ятят1 ся я публита че се е зав-ьряаи-ь огь столицата
захваща иаиево прошесвята ся.
Пясалящето му се наяяра въ со5веяата му яжщв. .Балъкъ пазар* * ср«
1 първия лвляц. участ-ькъ
С-/\7« ЧЧ*

сша Ш.1'1
н

СГОДЕНИ.
/У е
Гр. Дсмручл. 9~и Ячуарии 1902 го9

1

_ //

чУ/
н

\^1и;с ,-с

ов

г..огтя«*витД» гя 1н Ь къ
ШИ. лаодно Г|. ДЮГеМйГЬ
и хапа, каходнщя го кг Гмдчакска улица.
'Ла

I—2

г. Добричъ.

Яитарий 1'.Ш2 г.
X Дшиииаъ Меаиедояъ

Н1ГЕГШ 5А шпнцип
Нт. нов1;(м‘Я4Гто ми пчгкп еТ<» на нотно
на иагз1ш11|11т1 на ||41к<шнми Н. Хр. Юлорм.ин кии. И1» «*. Нстто,'ЧН^М/Л, I >ЛрМ ЧСКЛ
| околия, се намнрагк кь ног.иьинк и>^ч
о (ь но
уюнннмнг: ;ь> Н1..)ч м У ч/оюо. кон го
ндо с**
ироданап. но д<«6)м1Иоли4> съгласно,
на 6-м идущия Фнвруарии, на к«*нтч дата
со напълва тнчио цосдЬдиин —трогни ворнодк на угонианих*го.
ЖедашщнгЬ, да 1и кувнгь, трВВма .«а
*■* явятл. лично нк стопадстиок».
гр. Ьадчнкн, 11 Ннуарий 1УО_* г.
ОТЪ упрЖИДвИИСТО НЧ стопанството.

г‘{~- и' \-

СГОДЕНИ.
1 /*. . «О »/»«»?, *• ч //яу>|/. »в / о! •!,/).

И*4и >дната 1Ш|)тни.

Налваниото Нчр> гмо партал •• в роилдАлдо огь дуяата Ннр4*.дг н иойното качогтво
народпнчогтио. ( аяото й ианяононанио оирЬВАЖНО ЗА СК0Т0В0ДЦИТБ
дТ.да ясно и чисто войната задача и д^янд/к ск.1оЛо нч А.мг/>чкчн, ко1нч Тя/м. иг-гть. Като запазва и шиагородака б**звр1д*-чшф> нчлокнну. <■> 117, 1/,. Д.Лрнчя <>.» разгадачнит-й <шнчии и траданви на народа
ги, тя работи вь най високото и :разсонио на
т
н/1Н1ТН1 ни лнмя Н/ЮГ1ПН. к/>ч41 НЧ ов‘111Г11, Н Н/НЧ11НЦ7, НГ.НПС» нпь „ иародяий идоаль. Вь починач«в> огношонио,
'тип ни еопин ^нчптт, .(оГопнЯКЯ. Ц111ЧНН тя ийяа Да вьвожда индустрии, ковго яйжатъ
•1цн нч 1Н1ЦИ н крут Ооочпол?, тон/нт почва вь страната, а що вр«>Д'Ь.1Жава да ра
1 н.щчша по 1,(чч купон и н/ш оя/ню боти за унанрИванио зеилвдйлною, угиди
ншню' по.пм-тьнш ,\ч употрнлчпт, ч/ш- вроизводгтяито, иодвоиогно и тури на здрава
нни .11МСЯ, Ч/1Н..1Я който «р> МЮ11ГЯ Оч го н«'Чва куетидиитй занаяти и даде широкь
НГЯ Смчкпюч Iтгя аа^иитг.шагч бо- вросторъ ва търговията
Пародната нартви нйиа писани ирограии;
-краппанш
\
но М 111'ЩЧ 07,КЯ ТН О.нч 40, Ш. НоЙНВТЙ вро
I граии. но са наиисани на книга, а живи
г*-,(ищинта на вш-гнокътя мм, рн, • и абрази. Кто. защо казва ва ония. която я
снабди, 1-я сОнч малка печатна .но нитать какво числи да врани, като дойде иа
"I н ся всичконпь о ирнна.^икжнчети, ся
влягть: , Нож,1чно кчкно <-.«< ирчшкш •< оу
*
40 може да си печата вча тноко.
амайте какво щ* щншнля'. Тя що иродьдИоишо и I. печатари има тя аи иро | жива да обработва и украсява сне-оша що «

гглоба.и. А* а години а» идат., вФяаяю
ЯЪЗМЖШЖТЬ ЛИ сясгеяизира И -И.1!1рв«4Н Шпил ги обралъ, тьб като кзь ватьгь трЬо
ваше м чисти трънливото шие аогйто »п
тиранина Стийлш. Н» все пакь к«*- иранит*- ггтво като ш-Йнего има въ яикенгар а ги
дЪлага И Ги 6Ъ изк-*и*.1а „щоватТ. и едваяъ
Що пеш да гради зданието ги, я заставяха
да «е оттегля . . .
Наро дната партия в в сношението гя гъ
другнтЪ държави <е»дЬше вричиригодаа шиятика Най-чиого Ви това го опичани «>тъ дру
гитЬ партии. Та вонсм цяра положението и
първа тя цокала България иа политическия
гнЪть, кат» държана гь ямите гЪ когатъ да
ги снишават ь и тргтиратъ вьчроси. Ти ялво
в#ва почти нрилиани- на .сьидянгмаого“ <»гь
<ялягХ и вразнивиоти ва ВВДМЬ Ф«рдяианда
.нш-ом-мл тсиолирь на <-у|,лната ни < нрн
ц.. огноОо ДИТ1 ДКИТИ. ГЯ държошо ионАдоИИо.
кнкиог» го иДш ид« да държи кш бия
,Я; т<<км като ирак !.и|о, никога но < н помоли
глуцо-тьта Д« ярЬди вика Друм гида Какг»
тгьм•> водякитА гиди тъй и гирячо гьгЬдитЬ
Нц итамаопшитя й «1^ха дояднн а нриятодоки
я. (а тона правагигтвоти иа иодикия вокойиикл * Д-ръ Гтоидона. со рогиоктираш* отъ
вгадЬ гь догтоивгтио. Пьриа тя гьучТ» да
гкъга одшт-даЬ хал.И отъ норигит% на каииТуДаЦИИТЬ. като 1И ЛМ-ТЛИЧИ Чр1. ГЬ ГК.1»»Ч>‘нчл тьргоюса дггонорь <*ь Авгтрня. гд^то
КъДПрЮ 1)лЬ>о Кам факторь на Най оода
^говралт 1К ЦИИЙ яаро.дч .< • <и > кя г ь патоит ь
чуждигТ; иоданиан авого I' у} < и и а ш- аожи да
нааранн ла гоои ги. Нодожонаого н~ р*»Ла, нантит^ »ратя вь Пиха довия ианрааи г нотно,
като го гяотоои гь идидади
учмдитц*. учи
юдн, ч -рпва. търговски ат«-нгв, дярокгорв и
нр. и нрНародната варгна вь иконочячогко огнощонш* аокровиталгтнувашо и цасьрдчавашо
зеи.тодйляото и индустрията. Никога, като нт,
нойи»' врЬио но са възникнали толкова дру
жества и вони индустрия. По фигка ичаию
оярйдйлея» финаягоин полагаха: гмт-о-о^нпн-чмч ла.яя нрн,мчгн> очнщч и сш/кчч нямя
ю,-нгцн1н,ь Цодододния танъкь со ими и на
българския хори.юнть. водъ форинта на ралрядпи и класови патенгн Нояеч.чния данъкъ
е нейно ДЬло. Чрйдъ иоГ > освободи ЗОИЛоДЙлюто отъ нроишолитй и хящиичествого на
фн калнигй амнти и като обложи зачита, игтинская изгочиикъ яа богатства, внЬгто нроизвед» няето,'‘увеличеното производство днлочь
надчина очакваното. Сь иачаленао данъка иа
зенлсд-Ълюто ц селскяа очлякь, влюби и ирв-

Стр. 2

М -

ДОГ.РУДЖАНЕЦЬ

Нея алфеиоо «пушим г. г. Качи; ч
»>ка България къть о-чпта. водщгяа с. стой откри негонит* краж<*и и нея»4в».1П хегягька
гракуяяя.
■•* добрата я уея -.а лгр»пяранне на*- •
ността й. нарастпа народното <»огатство, а да топка страната .«а още една година. Качеегя» нъ аегл гра (V I’ п. е |Я» ля»»" : «МО
яЬни Н«анч»вал,
«орално гона повлия да плрастне ■ е.- ралху- ракодовг! ка<>кв<'П,, що
40 напипани нч/тнм
Народната партия. кат» кЪр^ая- на х«рлга.
оанЬй истинския нагрйоти.1«ъ, най-кнс>К"То
Кг- я протокола .М 1:
ДвссЪ, нетяй 4еИЬ »П чЬ'-ЦЪ Януари»
идеално чуктко—дщбокь къяъ отечеството и що го съставяха 14 (.4.4 да направять зл« На
Г.ьлгаряя а все. Че Ще ИаПрТВтГЬ иЬщо п<> ля и ок.гстчня!. и вт»ра го и аа. най «олея I
ДОИШНИОТО огнище Тя се готвеше Да Щ)Ч.Добро
оГЪ ИркТИШНИТЬ. ГЬЙ като И «Цо| «> « м.ц. ' «аявть жятедя на и». Калии*, • кшанемна
М<и ш " бе«ЛМ1У<», Но НеЙИУУГГ Ценриат-ли ие
иароуяата партяя. сьЛранв но «яацаятякага и
и оставяха да напълни прочета с« Ц* да Цакаха, наговаря са еъ еуна р^тка Добро- граж 1.1 вят и ся: г. г Нетрь Калячконъ Ива" ь
Х^тель да го подържа н «у даде вьл«**жпос
на«а.1И рилска на льрненитТ, произведения
Тракийски 1'ячо *'гочи4.вв. Гомръ Гавраил
гь Да реализира обГ.щаниет" **н. УЬбаЧе ката
(.пчягръ Ларакчяеяъ въ юрчв-1 етаж* «тъ л
ОТЪ СТИХИЙНИ повреди. ТЯ СЪТДаДе «акоиа 4Я
Ь-Тм ,(а 4'гп4ко ПК'04 ‘4 НВ, та о<н'КЖ ияае нь
градобитнината. сложна к»хбаняции. която Пра «У се Че Щ* ГО НаЩСТЯе. ако се 14"ТЬЧИ да
ЧрЬ.Ъ К»ЙГо и |*е учрь >Я * «* Ч‘. Нчлчм** ' ч
веше вече .|е«.|еД1..|сЦ.а ДЯ ГЛсДа СЪ СИОУСОЙ- гнраклава ся. десятък!, и нрава та* хн сь ре V %у *в чн нтр! )Л4хет пл^ч ■: л. 1!» обЗДеНраеТИЙ .
ални I аранции. Ч< жеи|е ля иародччта партия
с;вие И отворена оЧИ Л.ЮТо. И КаТо се ТоКИваа-яа зригь се к**и<-татуира Бмр», к»оте да;
да г» подържа к«га той се р+. г4.! да нр : а в-* зя реда яа събравиег»». .(а тая цкль бидоряше държавата съ грижата на страха. ле«тае« |., ТОЖЪДСЬ ЬЪ счисли И I арап тиран 4. СЪ оргия и-' ята ■ г ис.нгодлкяияе с1к(уя>:аяти
• ледД.леца биваш*- въди. «ть ояастностьта Не\|ааась И * 1»рчамскя, и врк (сЬ<ате1ь. X. X *
«ойоцоли на тв'Т»*на. гдйто една реджая оть
44 оставаш*- да ра*'к»ги и работи все ц , кече
1сик 'К'Ь. та иошрЬкк и|ель, Иетръ Каляй |
. Чафуги*». идеще д. влаегвука
леия и но-дойр-Ь да я обработва Ла наед.рд- чужденци
и Ивтаь 1ра««йс-;я 1а члеимве а Д. 1дргк
къ страната, иечель оТк ексн.тотацаята и мро- .14 «••ер.гдрк |'-НЪ Ирк 1<-Ь |аГе.|Я гI Ь уь Гок
чени--индустрията направи специаленъ ташнп..
дажбада на тютюни а диктува ьь яроита»I- й.1 тг« ар и яа с ьтраяяето та лчкЬраето щ > -е о ,
вследствие на Който Се **ГК( риха И И ра дич.
ството Г». Н еДНЛЧКа — ТЯ В1. Народното Г|.<|и-лу в яа другарятк ту я *Ь изял кратка
фабрики ла наяукъ, лахарь сапуни, части и
обясня
дМьга в тиач яиег» нт сьбраяяети.
раиае
НеПо.4Во.4Н.
Да
Се
НроДаДе
СГрИИТТа
НТ
ар. .5а да нодигне и украси градовете, тури
цсЧоШ г-«а яваектегяую;цатЬ, и ш»Д«р*п,а;
е е ра !44
ЖДеНЦИГЬ.
(
е»т.
ПтроДИоТо
<’
I
браНН
ияъ на расцоложе наето данъци „пкг/»»1‘,
чЬж(у н постоянни ч1*-.1о«* па пбралуо^яи
Г4р*‘1М ТИ да се Консултира еди" ЯоВо. КоеТо
,бачь“ и ар. и гьлдаде лакова ла олаюуВЛУбДк яа (!1(*>(Н.1 а паргни »Ъ (>1. <«КЧ 14.
да Пол вол а и лаеха п «опомодат^ нь най и ,цйгаи*> »**нЬр»е. .1» I н.ав.* по ивн<* гаа*-«Мс .4
стройств! г*( на населените «еста Партиите,
Яъпарски ИЛоарТТеЛИ Ш« обичате • 4Г»"4еСгн*(
ни - >>■ н»ча и о*р 1 и и .-11.ЮЩИ1 Ь линя: ( .1
коип* викаха нротввъ тЬчъ. сле.п. уничт**ь : г ,ю .4*.,
/ *#л-*оВ
I
* «*
То СИ. станете ВСК 4КИ Ка Го еДЯЯЪ И ЦевО 1В*‘- н-*е . *. »
жението и*ъ, прину диха се отудово да ги ирн1ЯВайте това. а ВСИЧКИ До еднпь олокеде *е « /(»'■ ки //..(« (»'(•« .« ** е*н ,**• 4/ном». /. /у-(*
Нечататъ. съ което доказаха, че народната
1-1 4-1- • м^|, Ч /.
1И\М* М /Нк.И-*4(* 14 М*ОА. 1!
Еарькага на Народната партии н чрЬль ('(В1Лепартии не иракеше нартгзанстко отъ лакоегка* на К'**'Т*< < •• *-ьсгав» иа< гояндая ирчт**ь
тината си. които «е ви я вояскагъ на
1-й
ннте Ла услуга на търговията, ти пвстрои
я*> уиаса. Ни иьрутобразкого п-> (нясала членоа
14.14 ЩЯЙ Ч. отблъснете ЧоИоПоЛИДЖИМгЬ ТЦЩ"Г’( нр1ч*‘НноЮ оюро ; Ид*Т и*В 1иг-мь Ат. 1<4ч**рча
чудесна «режа ЖеЛЬлИИ Н ООКИОВеННИ 11.4 ГИV. Храсг Денв (Вь, •; I !-•»*•; II К.пннК((В1
толъ който В'-ка да продава било лехата, бит*
ща. телеграфни II телефонии съобщения. Ла
Д.
Граьий*-ки.
Г. Гаариал-жь а 4’скрегарь Д.
проводникЬ па тьр4 **44СКИГе НУ ЖДИ учреди богатствата ни. той е цредатель н-го пе тр1".ба
рокчнекъ Ири -атегву Н*ЯДЯ : Денко 4’гоЯНокЪ.
да се в1;рва въ нищо...............
търговски и индустриални качарн и нр нр
раякь I еоргвсвъ. 4’. Дя.чагроаъ. Г II. !>ъраа
Ла рода и иорфдъка въ страната. На
|'цЧ.,ви. Иьамь Г ГоЦонь. Г. Ик. Кьликон
Г. КмчЮВоГЬ, I 1|«. ГеШе.1 кокЬ, .Чар. I (*лба:
родната партия напие у .//«<.<; ишп.1 мчн ш
4‘т. Д. 4'г**аи**вь. Т. Не 1к»въ. 4'г. Д. Маетадеаи
кпмп, който по сд«онте вълнитателни и «**■
Георги Д. Нконоч >вь, Д. 1'иЙковъ, Г 4'тоя* •
рали и носле дствна. ще остаие въ аналите па
| |->])1й П* Гр-'ПЪ. Георги 4 мчеоячвь, н. Д. К>4«1 «
политическия а гражданския ни жнвотъ найГ||адсиия ми Н*мш**щъ гни» N. Минчев ь. ска, 1‘ифигь Кф*-и н Ха*4И«кь. Негри 1ан-.еК1
добрия пачетникь- Нлбпрателния й лак<>нъ — ни и«,ч|»«пи «мнм нмгч.', вь к>м»т^ и<» «1йнь кин ДяЧИГроИЬ. Н. V. 1С.УИ :|В4ЮГЬ Я ГЧоНКо 11 кон. ■ •
на свободата »Ъ изборите, ще Се Чете яа ви каге|((рач*-а ь начин ь на лаянана. че не бе гь ии- аль
Отгомриия ии редактора / «« I
иву» нььь бн.1 ь чель. яЪкаькм д*о:иска кь к. .Ма
наги отъ университетските катедри, кат** Н.де
/*■>.(( ч~ « М/Й.» II.Я 11.41 гп ми /><1.1
ро ши мрака'; като гобавя че а»ю с*гашннх нгю
аленв обралеид. на нарлаяенгириого управле б.у,4*1аия 1р. 4*четове Ве ВоЖела |а 14 1(*(ГЪУВ*ГЬ. ГНИ.
М.1ЦЧ ч ,/(.бумчгм* <144.4111 .р
ние Л уредената Й Нолиция! Гиио При ней па чакарь и сч веичкого алжто на <-н1.(а.
11111"1 1.11Н1Н<9М+ МШН <<
IIIII *Ч'*(‘1 Н>'*1И IIIII'М
Пян влече а гь. "ГЬ 1аЯНЛеНИ"Г" на Г-нь
ното нластвуванне; личностьта. собдгтиеностьта.
•1.ЩЧ.ШН11.ч> н/нша/1
М1Ч111И1И1 II нраатм
честьта, дючетвта къ«ъ гражданските а ду Мяачека, като ра> чягаче на иеювага ч*'< гио* гь. е*/ / I *•/ ..д./ ши I Н1).* .(Мчшч си ;/»,/*•«,«
още тис, кат*1 че.ювькь иягел*-теигеиь и гь
ховни власти, оиаа кьчь староствта. къиъ КИМ- обра.юкаиве ч**же да В> (-е ИоКД.ейа. 4'ега ИМ'1 /И ЧИ »<<*> Н~.,1М" 1^МЧЬ/1'11 .
ласлужиншитЬ нъ всеко отношение, беха га- еча луната .вю-иагателя“..............
• 1<1 (» ,/>/,./ СМ~>1»1Ч11 г-р.и*|| Г*,« **4' /а..
раи тирани.
Иатаоаака безъ коне и хуаюти. Не ешнь г|1мР/( миши /» иьн 1Ш4НЦ"н, иш/иисана
Народната иатия напрани доста да 14е- пъп. сче васала ла н ччнмч««а»стьта м н -распоре\ямг/11 а цщ1ц‘ нипк ми г4 /и чиги мч [пктц> >
ДИГНе и у«ствення у ронен ь въ страната, телаостьга на иам.-то К«сГ( Тко. сега нн ра*-яраажтъ
Нистояидиа брои >гь нД.сгнака ни,
1
Ла обработвииие вкуса и изияиото създаде гл*,,шст« « М и» о* мит Д.иУрнч -кан
клала в-ь II Нолуго 1Ис ОТЪ с4.1Иеетву*аавеГ(> ( л
рисувалното училище. 1н иьрви освободи УЧИмг„ ,..,итйагЬ я> ... .„«.и. С.ьпи ла се н|*41цаЧ( ни н<’*(" на нЬкоа пропусгаата г. г.
ягелн Я (‘МИеЛеННННИ. КеВГ" УЯОЯШШ, Л1
делитФ отъ каирилите на Миии<‘трите и ги ирннесьгь *-ъ * р. ьл.яфолва ао уарена на градска
нскагь и б..: ,ать рЬюкиа абонага, да нн I
подчини на учителски съвети. Не иа «е**тото община оть г. А. Иачевь. д« гробвядагл; обаче
ньриить обратно КоЙГс Не го цо Повърне, 1
СИ УЧНТсДК, илнадц отч* училището, подобри аожараата кочан и съ коаетЪ са. лачавади ос./а влъ
ечитхие ла рЪ у»веаъ агмматъ. начаная «тъ П
положението нъ и даде голФчч свобода вь Д-Н*>
** «=>»>*»
... ........ - “№* ■"
а склсаУ! така, че нЪчало нн Кони на к.*«у«н (у<>- 3 4 I ( 1Яе.
иаднрФднарванието и акансирзнието. Та даде иу та) ла да чодъгъ да непълингъ една .о/щееткенна
Отъ с Кара-Язадшип. |Г>а1чикек**), н.
ла идкото й вр1>че на власти яного полелни
иъжвость, ак-( и съ пари. . . . Напрали** било ти- "(Щанагз.. че вь се.юто ячь. нъ ра.шн лица
закони, конто, ако ги нлброия ь «Ь- гни за не чимнето иа МожарникарагЪ иль турскигЬ халища м чара 1а рали* к радея а у.агнтъци, белъ да б:з <
би събрали, а иъкь т1. са илиФстни исЬкнит. дврнгъ хжяуги ла да лаиееьгь чьргвеца съ иккой сиа-и> ии еъ нулцниги свагЪтелсгва ла мраз
■ть сиЪтоиосвиигЬ кове до гробищага. . . . Пая етненнееть. 11|1Ь ЯК(> И 44 Не Не.ШаИаЧе СЬ 3
II ь надвичериет*» да сложи властьта Народ
теля яя. обаче ечнгаче, ла ль.н ь. да лая з
еегЯе НаЧерИЛЯ СЛЬУЪ ЛК.11« ЧОЛби "ТЪ е 1ИИ’Ь ТВ
ната партия, сполучи да направи 290 чилио- гарии Ь; П‘( други 13 р Т, Ч ка, "Казало ее. че »КЪ (гег- балчикекггЪ полян, влаетв. ла провират ь въ *
ненъ заеяъ. налначень да конвертира старитФ лига» на кагафа.1Кага бил ь огкра уиагь . . . . Хж село, какки юбагъздя яха. я еъ какав ДоК\ И
дилгове на ИОВНГОДНИ условия. Да 1< 4{( .ара 1-е'а наново ]яр:4ТЪ "(ГЬ я др. . . . Та е уиа е !Ь гь I сЖ црнгЬжаалгь; лащого саоредъ иЯ(**ото. яи л1
и СВЪрЩе ироектиранитф ЖедГлНИЦЛ г. да 2—3 чаеа се араготва ялъ чахляга К звуча, окь, бвволн ее гааля. Ч... .*.-* ЯЧЬ НЯ Която ралда <<
а козкить иродаиаяя кь е. Кая-осй-кьой
отнеяе ••ксплоатацната на ориенталската же- а... счжргьтъ къ лова арЬае чака съ сккщея- Клани оть лак злият!» бнволя билъ на Ин. 1’.
няцягД. . ,. .
лелница, като нлнъдн лагн^лдеяигФ са вь
Ний ще каж*-чъ нека (-е радиа гь оме ча.п:о -ть *•. Бишъ-Хиежр гжжвъ; е гаа крадена к I
страната ни чужди пияници, Кнр-и. Но, о »а Общия. Уирав. яладон уЬачигЬ. сь 11еоетр.лин- бала иа Драгааъ Дячсвъ оть Кара-гьолъ-ког ;
мр. И мр
ла жалость начЬриха се Български начална, чип *-н Кж-гь
Едииъ * *4с описател* — н-иь еа р*> >л
Д
ичууи
ПрЬдв
нЪколво
деня
бе
въ
гржьтьия
гладници ла власти, коп о не дотегнаха да
Г нъ Ала Фехчя Бей ре уакторь иа Варненския в. градътъ нн, коиуто ие преча, вя... служб>
се ненълне юна свЬто нрЬдириятпе.
„ 1Л/*к«.шме* а слЪгъ Мего иегоявя сьтру зиякъ Г-иъ омекуж-тво чу, да \« га. иралиоедова, га а да еа» ч
Като опозиция, Народната нартня се Мехчелъ бей. - До колко то чокапе да разбере» 6'ьжеляваче, че въ Ьвроаа ааа ефт»ии ЛИ - У
представи вь пълния са блЪсъкъ н величие. тЪхвото тукъ и шанн- било. еди» ла се ви гягъ сь чр!,лъ к<>яго х-же иль България, а «ичгбеи
Ти не цокала сичнточи ла да илкубне вда< тьга ираятели. др. да вношатъ ка съиароуцити си ла градътъ яи ла еж яера иеяякалаено . • . • н !!
Цииевь ячаше докторагь . . .
отъ 11роТИННПЩ1 си. К44КТО е ООНКНовеННО СЪ се иолуваТЪ оГЬ свободата, която наших оеиовевъ
Нашит» вбиради*. я гь аравятъ събрах
ДРУГИТФ партии: нт- н никога пъкъ не нри- «*** .коисгатуцаяга* лава право едиакаи иа
аха ля не «ведите, ла нбщо сернолно, ие, гп
.
....
в*‘нчки 1>ьлгирска яоуаяаця.
«ълча кога народинн прана < ж тънчаха.
щ шиийити иийиии. в ъ гр.(алчинъ К.1Убъ събраха ва брой I * * человЪзи ил 12 то>о. 14ли лоши данъци н»дивяха. Достойно а д*- на Н;,(„,1Пага иартия, иваие чи.-ю на гьстима! со иалначи«хиа ии—гм т«ъйори волни иШ
гално бори «'.у. тя. иротииъ Нолиц*'Йскит,1 ил- иа л тото иротоколъ, и« състияиве ново б»*р*> и« ла~-.*ьмм«а»«» яаралославовскяяковгрееъ,
бори на 11нанчови;|,-1*адославовиа кабинен», [ вародаата и ар гая.
адиъ да се сьбере въ Софаа ирЬди влбори *

М1и тип.

■

I

•.

... дййствува, да се тм№ венчкятЬ опоза-
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поменати лей нрогроспетки светила кязна пра- !

п,И-Ш1Л» .. ...» VI!...

.

Яа л» ногжгь Цаотскнгк маяЪгтшпш л» нрагтаг-

! К “X

• гь, който що и «е ли ди плииии 21К>-та лв, коиги |
СпорвДЪ пол»жйгилвнтЬ ни с8Ьд1*ин11, мля* .
дЯ цц% сьилщитт* ?аж'чи даповидъ (? *! 1».), а *н
а 1.1И да яу съберзтъ, като доброволни поющц, за- | ДежитЪ взети миналата година за новобранци, ионделимкг. стцииът» туш. ю. ДоЛрн-п. да ги с-ьНврв1 го отъ гер. харкн н наговигй ио оставало нара... щели да бд.днтъ събрани на 1 идущи» Марта.
ти 1?!рл и аагдн« съ тйхъ д» ие мрДОтавите аъ уирмлеНова мода правосъдие. Уверяват-?. ии,
Дадеиъ подъ сждъ. Лащото Овр. Уяра- ' иовто *■
*•»**"•*» : рII- I. II. Д. Окол Пачалиек-ь: ТУМПАйОВЪ
МКВО 1-н Мхровяй Сждня по едно настойническо ; пягеаь II. Сг»нч**пь публично агитира за нТ.к.чкп Секретар*: и.1. ЬНЕНЪ.
1 >.т цзиърнвлъ слйдующето: Прйзъ 1900 го д. до в» сп нракипмсгв. ни кандидат да народни
Иин имаме честьта да боравоиъ съ поли
1 к<*ивр. яйсецъ би.гь наггойнакъ X. Г.: прйзъ Де- иркдставиделн, заявено и г-ну прокуроре за да тически гЬ работи въ сгранага ни, огь освобож- .
сгяврай го захйняви еъ хайкада п юница ; прйзъ го подведе за н.пшаанио но II та алииен нл чл. дението ни н до сега, и сме съвременници на
(. вруаряй 1901 гзд. заяйннва танка вдовица с-ь 152 огъ избирателния закон-ь. Нека слйдъ това всичко вършено, но и до дчнь днешен ь, не сме
I ;1Ь пастойиакт. Д А.: пр-Ъзъ Декехврвб. съпдага вземягь примйръ п други по дръбчи чиновници. ! слушали за подобна от-иниална нтхддностъ . . . .
шяа, го захйвяпа пакт. съ майката вдовица: сега "а да сп не оплаква п. дните итъ затворите,
копго причисляваме кьмь пасива на нрогресиНа тръгванието си за Куртъ-Пунаръ, г. стягЬ. които миналата нъкь година, елицнЗ>1»
и. вилият. ирй.гь т. г. гь кого що го зачени. ЗаI ! гересоваяви въ стучая, се 1! ондакалъ ма нроку- *4:р. Управител, е обнинаъ, като официална кан
обМцаоахж волове огь русиг и заеми безъ лихва,
>а пра Русея. Ааслаг. ('.ьдъ, като е негькяалъ дидятурата на Мона Абаджясвя . . . Пя лобъръ а заиьршнх.ч сь нозориин договоръ на тютюпе: (акта, че < ж дпнга върпадъ това, съ ц-Ьдь саяо чаеъ.
вин моноиолъ ■ . .
Неджибъ Мелхаке Ефенди задържанъ.
яредиавечерпето па понита гошии да да не даНгЙкпг.ч до сега, кой го о челъ нйс гникьтъ
Кьлгар. телеграфна агенции съ дата 1 Гий тото ни,кйрваме
I ь сяЬтка пасгойноцп'гЬ-ч,7лс<)« лица, а като по
да ео о обйднгь, че нийсме указ. .1 година опна настоЙннца-хайката, конто но за* съоощтвя 11гь Цчрчгрч.дь,чо бившяя коммисарь
вали н.чделят и на ФатитЬ на всички, конто
|,1 нс дава ечГ.тка, «-е ирнкрнватъ д1.й<-тнвага на иъ Офнн Неджибъ Кфсндн Мелхаме, като ноиг- ' съ шашарми и голи обйщаннн вскатъ да истръг1ЧКВ* на въ това чпело п на съдията. 1орко вра- <ч.ялъ да дами-е да 1»ьлгярин Оезт» модно допие
нагь народната води, н сега огь агитационната
дне: вь какви рхцЬ си исиаднало!'....
огт, чу кат но го нрави ге.н-тво и безъ наонортъ, 1 _ППСН4 |,ъчь ца Г. Станчева: .че Ало ц 2'ьавъ
Учимъ Св. че цклп кодоии славяни отъ Хър- "а гарата балъ иринуденъ да се върне по из- | „ все едно“, че до сега ,1'ор Стражари нравя*
Ьдгско, иекаля ш се ирнссд.чгь ВЪ Бъдгнрая. 1а ричната зяновКть па султана, конто му еъобшялъ
Гюзаконин и глобивалн селянигЪ. а гой за
цйль тй но 1алп заяидспос нь >хини<*терсгвото •х:к;геръ аяюгянга черкедъ Мехмсдъ наша.
наирЪдь мЪма никого да глобява*, (II гъзи хум |.иианснтй. Добр-Ь щ>- стори праниг<*лсгн»то а
Спекудацията на Д-ръ Даневъ СЪ дого- бава, ами, че иалн върцин ирогрееистъ Ьодцкаинодателстк *го, ако ниъ ог1,тА|Цйгь Д|'1п отъ д*ьр“ поритЪ. г« 1Но л**и*\ конто о н*ь емгоивш» д*| . ||4р({'ь с миниегръ надъ горнгТ* и оть одиа го*
1.
мштГ. в;ъ Добруджа п Деля орчаиъ. зпае ряботитП нт нк тоищоя и бтвшъ вабинетъ. ди|1а насамъ, той разсипа селиннтЬ еь глоби и
Отъ С. Сюяюманлжкъ нолучпхяе е гни об- ии обади, че св1и(шията на в. И/ншпреци за по- К()цм|скацип ... ) че народната иаргин била...
(гедетвена лониска, въ която се расказва сън- кунката на ;{«К1.000 лева български облигации, I ,Ц,.|,О10 се отказва да цитира гнусни гЬ Уиравн?мь нсирЬпор.ъчителяп работи за кчегь няъ Спа- които « иацрашиь пъ Парзягь Д|.-ь Даневъ, не ГИЛ,.|:1| дУЧИ>) Цьлак. .м; гаусиа рЬчь, като н
в н раково шгели т\ -общ. ннсирь Яннго; конто сяло са. псшиск-', иь сд, изн-Ъсшь ааже въ двоподведемI. ,-здь еднаььвь знаменатели иззида
1.дс огь врТ.хето на .дуранъ-Кулако-шаблсиския реца. Косато обадили на Негово Царско Нисо,Држ:кгй се ."Д. сегашното правителство гдйго
I 1-н* Арсснсва, биле «сгашин въ н*-я общяна, честно, че г. Даневъ <-о е ангажяралъ съ моиое снасепиедо* . . .
иешкенгь на населението огь общината. Но и ! шинив договоръ не вечо като миицегръ, а като
.1.ч да охаракгиризираме оше но лобрй наЦ|- да |еяъ 11.сто на гая доннека въ едянъ отъ нзу- спекулантинъ, . тото съ прокарваното на тон шин Уираивгель — гнусень агитаторъ, но еи
ший си броене.
договоръ той очаква да спечели огт. повишението счетохме труд-, да црелиегимъ миналото, за да
Аферата по крадените и Фалшифицирани- '!'4 к'*'са
на с10'
ня •!<•*)((уи» лева е уиовЪсгиш. на всичкитй си избиратели и едугБ гербови марни. Иигерссоваяс иочгп вечики 6П.(Я)1) лева печалба, 1мй отговорилъ: Азъ го шагелн какво и вършилI. тон (г. Сгаичевъ) вчера
гжъ слоеве безъ разлика на политич. обЬжлеиин; вЪрвамъ това и нг.иа нужда да нрави справка „ какво иьр|11н и говори днееъ. Чететеслйдун*игс всключияъ нйкой н лр. .шлч, повечето се- вь българската ндродна банка, за тото плавна щаТа му телеграма отправена огъ него въ 1896
«"зин хора ожнлаха. да разберътъ нЬщо положи- •'|я 0 иозиатъ като гозЪмь гешеагаръ. II слйдъ год В|, бвгаосгъга му < зпвинскн Окр- Уирави«лно, за да прнковигь на позорния егьлбъ афго- вгичко ще б.ъге мн »го емйшно и нонгно, ако Гсл., и съдею за СсгашнитЬ му обйщаннн т. е.
:|1гй на тая яаначинка.
министригЪ помиелагъ, че могагъ да изкаратъ , внимавайге вь дЬлатя, на тогава му имайте
До сега, енорЬдъ софнйскигЬ ни свйдеинн се и1, избмритй едно болшичегвч, коеп* да гласува црг.дь нн/.ъ думигй.
"Юзнратъ въ това позорно ирветъилсипо, освсиь монополнигй договори. 1 рйбна бьлгарскиять наТелеграма 1»о0.х./«но -т, Сливснъ ш 19-»и
ичеубцтня Д-ръ Двко Иовевъ, но н Д. Капаионъ, 1 I10 '*■ Д’1 (‘И е загубилъ ум», за да даде довй* Ц„емнрчй 1ШШ <. „I \>фчн Мин/иг/ч/ ПуплиАкнп/
Ьпчо Снаеовъ (агента на Новъ-вйкь), Радеела- рие го си н:> подобни х *ра.
„Мчръ.
Д-рп /Г. д'топ.емгу. коти : ч. ,,.1/н/л*. г11ртркгъи
!., Кобатановъ, Канигань Иг.девски. Кр. ГараОфициялвнъ гнуевнъ агитаторъ. Па •>-»» „ „д
...НИ, Г. Сануиджисвъ Инжннера Т. Хориеръ, Яни Г010»
вече учовЬсгихмо ни пзначенин
N4 09гги^»жтт учп<’ги»< ни ииЬиатровъ н др. Лрсстинаиинта още продължавали, варненски О :р. Л пргвитель Нетрь Сгаичевъ
]инН1 вь пог^цшднипь илипри т Н4Ц*ини щгткта1 .0:0 се вйрва. онова що еж хжлвн пзъ София, вегльин зъ ддъжяосгь. на к н-ого ш.рнага работа
виПЛСГФ*, гърллщш !>н НОЛ^^НШЛЧНПМЬ г» ПЪЛНОТО
|. 1гн всички нохйиатв, конто с* ц ирестовиии с.ъ била да се задувн ;кг.во но пги.пиан, за да
г>ь* гъ/»Ж' ггнччани* на юцнниоипа наушнн. нчнши
•гъ харказмийската кохяаипя.
прокара чие гокр-впи нро-рвеистя мононолджаи 4Н*съ •'* нви като пан-паун I иун>')>'гапиш> лка на
за народно нрйд *га в в голи, вь нрйдсгояиднгЪ за шуа>)чашатат чп по.тгика и наролката наша
Петръ Станчевъ «.Варненски Окр. Улрави- конодателни избори. II дЪйсгвигелн», той на 9-й ъилосгантг^нп*'ть
вь ораггкн огношпнп* '' А
гмь за монопола на тютюни. Нрйдь ирйдсЪ- е събрялъ 'Ф11Ц11Я.1Н0 всички гЬ общински клаеги I '}<>,{(!/*м/;/!/>< ни 1'угин.
/ аакть
• ъчувс/викиелн на клуба на народна га иарднн г-на Д. вь I.арменската О ампи; н.ч 12-ни — онин огь
гс.1М9 /.-и нодшо нмъ нричгш* /ипуттп*та гн, чв нв
1.Ш0В.1 и нридружаюIцигй го наши с.ьнаргнзанн, 1>алчикската Околии, а на 14-ан посети за ган „.),„^,ВЧол».
наФггч на нрав.О‘НШ‘ на с гара а ни /т^г,
I. исканне обяснение за изказанитЬ удични ц-йль и градъгъ ни. — На ндчаниего му нрйдва^
1иш иь рЪчьга на управи голи нрйдъ оО|цински- рнтелно, бе раснорЪдено, какго те се г.м «и по
//<»>. И. < ТЛНЧЕПЪ
I;. кметове ио адреса на на]>одната партии, меж- долй, венчкитй общ. иааеги да б.ъ.длгь доведени
К,
доорй,
г.
Станчевъ,
три години се храи)■ . го бай Станчевъ, декларирали слЪдующого нрйдь „ч|)1ив||чайина Комисарь !'■*!...
Пий
] дсговоритЬ съ тнмюнсиигЬ монополи: ,Ннй бехме очевидци, клет. иоаии. стражари събираха , гуги на гърба на народияцитй и като и.;иь|>>. ирссасгитЪ нарочно натрапихме у^!! р.; на на 1-1-й гого изь ханищата, находящитЬ се въ шихге купь неимйстими сь званието 11» рабогн
>.щ>авелова позорни гЬ договори с.ь тн>гюневин градъть ни селачи и ги дово кдахе до Околий I вь Сливенъ к като пи натриха, сега безъ да
I ноиолъ, за да се огьрвемь огь демократ гй. ското Управление, гдйдо .Аодисмрв* чакаше, въ | имате срама, излизате да хулигй но едннь без
. цото иначе нз можахме така лесно да ■» нз- канцелнрннга на Око1. Началникъ, врагигй н.ч нравствена начин ь 1 нл, които си обожанадъ.
ИозводЬго ни слЬдь гов.ч да пи обнвнмь, че това
. 1.!>.н>мь~............(ащчто II. Сгашенъ е единъ
когото се пазиха огь <)вв.и« парни •<«•'«'»—стр.ч- иу,
„ь ,,!;1,„п„>ч
ифчииа.чш, р*чь,
•1>. якщ й СТЬЛбоВе сега на ирогресис гогй. За
. ц,1 царойницш /*, вс»ц.ь.е> намт. нринч.1лн.жн . . .
жарГ.
и ний хроникираме чан негова декларации,
На събрашшпй се Обшян. власт, конто
На 15 того ио случай освобождението на
1.1Ъ конто иъкъ даваме мЬсго на телеграмата
ноийчего прмп.чллйжа гъ къмъ народната нар ши, градът-ь ии ог ь иибЬдоносии гЬ руски пойншш,
.. бъл. тел. агенции отъ ПдТ.вснъ сь дата 1Г,
а др. къмь радоелавнеткага и въ които ийм.ч ни си отслужи въ църквата „См. Георги молебени,
ю но произнесената тамь рЬчь огь г-нь Д-ръ еднн ь ирогрееистъ, той но единъ н.чн нахален ь
1 .невъ : .МнмисIрь ирЪдсйдагсл. Д-рь ,1ансвь начинI., еи позволи да унрлкпнп фнчкп париш. а слйдь това се отслужи ванадия на гребяща
ю;ки диесъ ирй.дь една многобройоа пубдмка най кече народната, а да вьзхвалнаа оная—на та за уиокосиие души гй па наднллигй герои.
Пак го на молебена тъй н на н.и.ахилага,
еча си хас ь и II. СГанчева га тукашна рЬчь да
моноиотжиигЪ — ир «греенеги. 'Ами знпеге ли ириежтегнуваха много публика нъ число го иа
1 нрогедеграФИрагь р.> програма 1 а на мнниегер1-«ь Станчевъ чл. 152 отъ избирателния законъ кояго блйегЬшо и г-нъ Окр. Уиравятель,
ичто. Той изтъкна, че главната задача на иракакво гласи?: Че на подобенъ ОФ-щиаленъ агиПрЪзъ ц-Ьлвн день дюгонитЪ и магазиить
м .елегвого е да се грижи за нрйвьзмогванието
таторъ има наказание оть ШО—1000 л. глоба и бйха вагвореш! и обьвчени сь народни знамена,
| закоиностьга. .(а загвьрдйиаиието на реда и
оть 2 мйгеца до една година гьмннчеиь затворъ). ;
Днесь ио ел\чай три годмоднвнага 0 гь
■ с1 ьбилизираииею на дьржавнада служба вь
На като кнриозъ даваме мТ.сго наоФициал- емъртьта на о Позъ дючившата ни бивша кин
! иткигь отрасли на управлението.
ното писмо еъ които е* събираха общииекитй 1и„„ Марии Луиза, ес отслужи нанахидя, за чюВь фннанезво н економическо огношенпе
кметове и кметсквтЬ намЬс гниди.
коение душата на незабравимата ии първа Бьл< се нравягъ огь една сграна икономии и огь
! д ирека княгиня, основагелка на народната нн диДоЛдичскл
Тв Бърза
4' га да се иодирнтъ иовн необременязелни за
! наегня.
У пра ален ил
| селението доходи като нанримйрь: монопола Околпйс-ко
По, Т7н.
До Г. Г. Сел. Общин, Нмет.ее 1
> гютн)ия (Ами сети г-нь уирлвагслюУ р.) за
Главното ви бврничество съ обявление,
-.)■» 31нуарц[| Г.'03 г.
«а Добричсната Омолип.
>• се цогтвдне едно истинско ураановЪссние на
гр. ДоЛри'11.
явяна на притежателидЪ из героини мярка »гя
"■'.джета; колко го за заема минисгръ-нрЪдсйдано е.цщя лепи, въ срокъ н.ч 15 дена да гя з.нмЪII-тслеграФичегклт.» аанп«1> гь на конопа.шач' |шй
'дз занви, че мой е необходим» и че е възчож- йарненекпй Окржжоиъ Уарашпгзь Г. Гтзичснъ огъ днгсъ ннтъ еъ други и> дребни, или по-едри маркв.
' да се сключи при условяа гарантврукнцв сж- подъ Но. 177, иокаиначъ Йи Господин» Името, заедно ся
Оправдавадъ се. (• ржжния ни Уираввмн.-квтЪ ■ добрй разбрани иигереси на етра- нметснитЬ намВстници ота всичми села на Общината ви. да тель, ча денутъцияга, която поискала огъ него
доидите
на
13-й
того
«а
гр.
Добрина
и
на
14
того
«а
9
часа
ата“.
обяснения за наказанидЪ нелйиости ио длресъ на
ертреньта да св представите Г-ну Овр. Управител» ее упраНий само питаме въ случая, кой огъ тия --------- т „адввеа ще бява в том.
партията ии, се оправдавалъ, като заяввлъ, чо
; • I

■

ДОБРОДЖАНЕЦЪ

Стр. 4

ю> биич. ншцо говорилт. нрЬдъ събранитЬ кме- : наето по-добра, отъ колкото яиналаготишяата — това ' стинци слухово, за аЬкаяво га покушение про;ц
тове и кметски нянЬсгнвпв по адр-еъ на изри- | се вижда отъ головия илвосъ прЬзъ моел-Ь шигБ краля биле съвьрпмняо иенБрни.
няцитЬ. Кг ги му се намъкнало от и самигТ» слу- 10 яЬсеци. На но1ителвгБ па опозицията иЬж-у 1
Министре на Фшпхс-дтк в-ь Ку-пурещ,- ,
шатели, .чий бЬФче т»мъ и пухне гиуеннт*..{ които бившия фяианеовъ и-рь Гешевъ. бившия а-ри 11иа:ъ си поили оставката. Мяпнстръ Преом ,
той възразил ь.~ нч.тмо-,1,но с лч о.ъчь казалъ. >ю прЬдеЬшгедь Р. Нетровъ а останал нтЬ иа ирогра- :1 теля г. Сгруза стаяатъ и Мнннсгрь на Фаниш-зр
то нищо но значи . . . . Ний пькь из. случая аата вЪрни нослЬ юватели на Каравелова ие би Министри на Общ. стри и Кратаячо билъ наг
твърдимъ, че ие трЬбча да се слушагь луч мЪ никякъ яачио да пзваштъ на явТ. иаправеинтБ огь ! ренъ съ врЬяеаото унраиюзке ат Мияистерегп •I
а трЬбва да со гледа п. лЪкма
иравителствоГо грЬшкн. да докажагъ, че да «ържавао
ни ПъншнптЬ лЬла.
банкрутетво яе ножа ■ луна ла става, щояъ като |
Кърлаао ебнва-ме. !ь ВпшКекйя вят.:
Княжеството поиска да озтрава своето растроено фа- прп Мзлозгвр 1Ъ. на 10-6 того станат кърваво
яаисово положение. чрЬзъ ограничения »ь разход- вчиие аТ>ж у кюрдекигЬ нтсяенна; Ияало окол- . ч
пия бюджет-ь. Даже крайнигБ руеофалп се уилашбха души убити.
ярьгь нсрекснектнната иа еданъ фаицуски фияаи- |
Вь Винения внлаегь тъй също станало «•$
совъ контроль съ политическа окраска. Толкова ваиао яЬжду ол Бясната наречени пШв«и“ и I/,
л
...
ио-голЬио очудване произведе обстоятелството, г.хЬто .мм#*. Ияало аиозииа убити и ранени н отъ ли*
Свободни избори. г,то тслеграиата. която стадболяститЬ. коиго се считагь привърженици иа I страни Подобни случки отъ врЬяе на впЬя. ,
1-Н1. Забуиовъ нрБдеЬаателя на .отделилческнн политиката на Тройния съюзи риг ехеИюее, се сьебиле рЬдкн ч г,жл\ кюрднгЬ
сьн.лъ, с отправили до Министри I а рифова:
лепих* съ крайннтЬ руеофвлв цаиковт-гигВ и глаОтъ Тиенцингъ съобщавани. че Гсриан •«
г 1 |о.1 „рЬлс 1.лат*:лит!-• на съюза Дрягневъ п (.уваха за иононолиия заеяъ.
1 Поручик-ь Муцвуеъ, като билъ на посгьтъ с ,
Рашевъ бохе арестувани оп. полицията въ е. Гоя.
Изобличени въ всичко. НрЬзъ поел и пята Шуяъ-Хаягъ, бал-ь гЬжко иараненъ еь крут цИ
Конарп п добрани нрьхъ иова голина въ Плов1Нвъ. сесия на Народното Събрание гьнБтивццгБ на и. ! огь Китайски разбойница.
Кади остава свободата на събранията в словото? царско височество, а особен но г. г. Даневъ н :
Камарата на ДОпутатигк въ Иарнжъ на I
Ч- то;ш ли начпнъ числите ла докарсте болшиштво ( | 'арафов-ь па аЬколко и*.ти декларираха ирЬдъ де- ; тог>,гласувала съ 312 иротннъ 203 гласа П:. ч
въ бжджщата камара,- Отъ ияего на 1 -ь.царския цутатитБ. че 125 инлионин заеиъ е сключенъ •■"■*<> < графа отъбюджета навьншпитк дкла. ОТЯОСНТ. !!
зпилед-Блческв иародеиъ съюдъ нротестнраиъ най ,..ь фраинуската банка Нан/нкуе Р.угм е/ кея Раи» нозьржаинето на катоднческигЬ инссаа въ «■-.■ .енергически протшгь иовиг!. ноли„ейеки произволи ц1и% че „рьвъсходството иу нагь досегашинтЬ аа- н въ крайнии ш-шик?., зачеркваните
на к«вт> <
иасочена да нотг.ича1Ъ най св».тигЬ прака па .тц състояло въ неговия француеко-руекн характеръ иека.ю ..гъ динутага Деиеантъ, а Кохиенята,
1 ;
гражханнтЬ. Кани всички околийски п селски «ей- , че въ Българин се възтановнва влиянието иа лвойсг- вре «ле,кила ная:иенцего сухата .ъ 100,000.1
ледЪлческп дружба въ Княжеството да нз шгнъ-ь . ; ВИ|11Я ,.Ъ|0ГЬ „|К,ТИВЪ тройетвения. че въ цЪлати
М ра иа вънщнпгЬ дйла Делкасе, като 3;« щ
кат., елин и че.товЪкъ, енергическн протести иротпвг , тая юнонолна афера виа.т е «на аълбока и виеока щавалъ параграфи казалъ: „Ний прие-.1 идваме
нронзнолиги на новата сра н да се .чружатъ, нолвтатика. Повиха се вл, камарата оиознцнонв де- истокь и вь крайиий астокъ расиространнвавшч
образувагь едно цТло н взеяатъ живо участие вь иутит„. конто съ ТснеиигВ договори иа рака, ,»«.- 1 иа французкин язнкь; другигЬ народи правят
призстешцитЪ избори.
казаха иа хитк трптВ и на тВхнити партизани, че 1 огрояна жертви за ла поакопаятъ нашето влиа ц
оть . ////'• Ку.ччп ни винигл ,т I въ 'оя заеяъ ие яогьтъ да ие. влазагь старнтГ. и» безь усиЬхъ. Ие трибви да забравяне, че щ
гк ооь.«чо.иь законни гращу^,ина нова р.-икцнн. банки и че ако конгрктитТ. се иодииевагь еая>> »тъ длъжияъ
нашето н.шннпе им* чно на н,крага ,
II,ш „очипшг .шконнг» ма гт/шшт,. но .„пива Ванут <1, Рап* с 4,* Ращ Ц„«, то е сахо ла
странство би било крайно зара тапи. ако каяар.ц
Н1*.жт никому <)<« 1<о.1ви.*пмт. нак,.рннвпн,ити на зц юволягъ дитинск-.та ианвн«1,ть ва днешннг1. ■ нриеиа иаяалеяието иа този кредити“. Сл Ьдъ жив
игвмтипк чн »тъ конституции та нрава“.
управници, но прогриеивнити либера.1и било отъ 1 |>*ко1Мсскания бюджета за и-иикашнитЬ д-Ьда бщ
ти. ПралглклатсА,.: Зао/новъ ; алчвость, бзло огь късоуяяе се%|р4дстав.1нваха, приети.
И така прогреепекня тс/т/ш яного огь рано започна Ч(. цЬрвать въ яивпстерскигЬ декларации. Не се
Няатъ дуивта нашнги врогвесЯсти конт.
за да силете доблесгиигП български избиратели, чина обаче яно.о ирЬне н саянти банкери дойдоха еконоипй уничгожнха Търг. Агенства въ Макс юнв
Ще п отиш ли обаче н икой отъ интерипрванпя- да 1в „зобличагъ по е ши и безиощаденъ иачннъ.
На 13 й того ВзрцП; изнена гали 35 тузех.
та? 1.збпрателптЬ, които иа ридославовигЬ соин нь нрЬ шослиднин
брой на нарвж.-кня в. Тю.„и : н 25 англичани, близо до Лгйзеквнеъ и ги ш»
шапки, крупуио н во.*нни иоложеппяна шаха хрл- (ц Пнуарнн н. е.) ши едно офнциалио оировПрж*- I иу дело ла ииь се прнда игь. Ияало 4 ту зейни
оетя ще ехуяеитъ ла е* покажатъсаичстоятелоп
ние иа гвъргБнпята ка г. г. Даневъ н Сарафот, I едннъ анг.шчанииь убити и 7 оаиени
н нрИлъ прогресистптЬ Конго въ онознцип за най { Че ужъ РЬиМ.шк не чзииала участие въ нашп:.
Оть Парижъ'нвн«.чп.. чо кама-,ага на
обширна свобода бълнунагь. Пусти дуян^н ДЬла..; ^ и(>вь заеяъ. Като нрПглеж:а голината 19 )1 вь фи- иугадих-Ь иродължаса да разисква бюджета и
шаша|шаджндъкъ. • • •■ •
и
.
V
наионо отношение, борсовияп. сътрудникъ на ка- външимт-К двза. II ь отг.шоръ на едно запечи
Чвтешъ ВЪ „В. СВВТЪ“. „Понеже натроипги заннн вЬстнакъ, к»йто ияа официозни връзки съ ние относително интервюто съ едннь итади;||
около въ „/л.иарнн- се бихвуватъ за тапии *..и- пецчкитЬ банки, не снояенуна нзто луда за печал-ски журналисти г. Делкасе заяви че
той оти
,1ея Рауя Ниваря само за тона, което е казалъ, а не и з
д..ве т<> нека отговаряп.: встяна ли е, че три дена бит!’., които Натри </с Рагск
с.нь.1?. подаван пето оставката ся г. Даневъ е
ис- очаква отъ новия български заеяъ, счита за нужх- онова, което му нрЪннсвагь че е казан Н
теглилъ ц1иин остатъкъ отъ т. г.безотчетенъ
ното ла настои върху тия и.-чалби за друга една сената адмирмъ Кмвеивилъ заяви, че той ш
фондъ. Истина ли е, че той вънрГ.киизричното рт.- ( банка, а ия нно 1м1тгг4анк. 1/го що казва т. й: чита свободата на свиЬпгвта, но той инотк
шеняе не е пр1.детавнлъ па Мннистр. СъвЬтъ, ни- I оп сип.яШс ииритТ/ш ин гсгеН Л' а/(а'п* <1ипя тира нрогнвт, .чЪркит и които сл. биле из. ;
какво обВснсипе за начниа по г- йто и нзхарчилъ }
угоире ,1е сеИв 1мч„ри, яоИ ,рТИ *’ а./,ххс Лс на воеииягЬ кораби противи свЪщеницитЬ. Т»
изтегления фондъ.?
ГетргинI Шуаге, <1и1 /чига Ькп /я«г акоа/и -он мЪрки не сж достойни за един ь държавенъ мд.з
в. „1п1огшаПоп“ въ броя еи < гь 3-и й того, о'д ушна и ги ин рауя ге/ияег Гагуа,1 уи V» !ш Министри иа марината Ланегань отговори, ч
сто какви отзиви дава и» отхвърл.-пвтБ. отъ Народ- о//ге роиг яогНг ,Геии1аггаяч*с. Това ще каже ик нл.гьгь но . онго единствен ь може да се оси о
и«то .-ч/.рание договори, СЪ тютюневия яононоль: български: Констатира се днесъ едно съживявани.- ри за морнц.и-ь свободата да нракгикуватъ
I .
„ДоговоритЬ за петь-процеигния 125 яндаоиенъ въ д)иата на тая банки, боло но отяошепе на [ кого вЪроиеиов^даиие нскагъ. го е да се щА
заеяъ, се отхвърлиха >пъ .-ъбранвето, защого ира- българския заеяъ, който най носд-Ь ще се сключи магне всЬко нринуждение. Сената прие сдин1
иитедството ие яожа да приведе доказателства, че —никога ие се ни гбдо страна да откжкг нарити, | днсиспи редь г.ъ кой го се удобрява декларати
<-ъ огхвърлнноето иа хопополннн заеяъ, държавата които й нриллагагъ за да п.иизс отъ ЯЖЧКОТПГГЙ та на мниист,-». |1ь камарата на деиугатитъ 81
ще да изнадн.- въ банку ртствот». Като г& еждв —н пр. Като внждагь чптателигП пи гъй зарече- слЪдь обЬшою засЪдлние, като
оггчяараше а;
обективно, финансовото ноложеипе ин Княжеството нпт1. отъ цаиковистяги „чифут.-ии банки“ съ Лен- г-азни зат, тапия миниегра на Вьншнн
гЪ хг.з;
не е никакъ безутвшно. Кои.-олндираияи държавен ь дербапкь на чело се готвягь още неск.1ючеиъ Долкасе, заяли, че положение го иа «1»рапцин п«
дълги се възкачва на 2<Х) янлиона, а ви.-ящии на заеяа да дБлять печалби, а съвктниццти на Негово свЪта е уловл-.творителио. 1<ь Турция особ. ш
1)3 янлиона фраига. С.яБтнато ка глава върху на Царево Пнеочссгво отъ най-офиниалиото яЬсго гЬ не отс1Жипа првдь дру-а
никои силя. нщ
селените, ц-Ьлнн д-ьржавенъ дълги ни Кългирвн е убВ.клавагь деи)гагитЬ. че въ тоя заеяъ нграе ЛШкмятк нридер«И'П1я еж. въ Французоки вжи!
пети пъти но-яал икъ, отъ колкото у съсБднигЬ важна роля двойния съюзи. Наистина гол |;яа безоч- Фравцузски,-Ь училища илирт.дндп;
демоно ат
държави: <'ърбил п 1’оя*ння. Безпаричието, к»от., ливотсь се изисква, за да ие се заераяи и Бкоо сл Ьдъ цияга при Мсгигнмь
имаше за цЬл, да се и
настани още въ кран на 1899 год. ОБ вслБдствие тиа жестока изобличения!
пазять некризиаги|Ъ Французски иигеосеа пш
на три неплодороднн години, които докараха на
м
*
дооихме удовлетворение ла всичкггЬ наши . '
маленис вь външната гьрговин, респективно въ
Новъ турски иомисаръ. Отъ Цари-градъ кания, каза миниера безъ да „агь-чш пмвап
износа на жотингБ пропзведЬио.ч. ВслИгствис на I
иотвьржлава новинача, какво, че отояанскпя ко- ! на другиги, като не оставяхме в>. Уг.1«
финаисово-етопанствошш грТ.шки, българското вра- часаръ въ Софпя Пелжибъ Кфе.ми Мелхаие, ся ний ис.ахмо «а .. ■ ак. мь н.-.чпп
витслството сл. дону-стнало да се възкачать ши,а- ла.гь оставката а щБлъ ла б*де заяи.чень огь ! соваиосю. и да онр-ндаемъ довърието иа св1.,1|
тегитк огь 19 итлиола в-ь /89о година ва 24 бившия въ Нашинггонъ нълвояоиг. ииниегръ Алп Франция има ингересь вь незавясимосгьгч ш
янлиона въ 1899 и на 32 наш въ 1901 год
Фсрухъ Кси.
Мароко Франко Италианския тьпговекидоговош
а Прогреснсто-деяократпчсская кабинеп. КаравеТурските въ Цари-градъ аЪстиици обиа- и конвенцията относително ОВвеоиа АФника
ловъ- Даневъ, Дошъл-ь па власти иа 1-й Миртът, ролватъ за ярьвъ ШЬ па 13-й того, уводни ста- мЪияла характера иа епгошенинта сл ивжЛ
г., се оказа сьтрнми, неспособен* да чу»,кара в?. тий, съ които съобщаватъ, че Кагдатеката желБзо- 1 Франция и >1 галия. Тия отношения станаха тш.»
биижега оннн /шипка.ши реформа, конто леми- цд,Гиа завия, била дазена на Геряанското лруже- ДЪ ириигедски н доведоха блеетащата Тх-лчн ча
критическата партии „те 1:> „цини е а/юаивъл- 0Т8О на анадолскигЬ желЪзннцн; н иегьквагь го- демоне грации, коя го се носнЪшна с ь пан п
ва.ш. Въ очаквани.- ноиощьта на двоаннн съюзъ, ! дЬиата полза, която страната ще юже да ша отъ като желани край на и|,Ъдълга веиигв отъ и
правителството ир-Ькара ..... та цЬ.та годвиа сашо тая ляна„.
доразуменне. Франко-Руския съю.Гие завла.пв
вь нраздии прйговорявання вая Б.-то да събере но0ТЪ Пвтерсбургъ СЪОбЩЗВЗТЪ, че таяъ ще нвко.-о но гой може да осуети всЪко запл.т д
не часть отъ нсдоборвгБ, които сега възлилагь иа прествгке на скоро една афганистанска деиотацая. ние (Ржко1и1и:кииия.|. Камарата приключи гья*
еуяа олъ 41 яалио ь н наиЬсто да нрБслбдва |;ь .\лвзрската области со вдигнало военното но- ного р .зискваниеия бюджета на Вьи оиигЬ д>я
контрабандата съ тютюна, която ар. унв консо- ложение.
Тя възстанови креди.а за аосолстНото аГваг.
яацня огь 1.(<М,01Н1 кил се възкачва на 1дКЮ.0Ш
Въ Франция законодателната избори за йод- кан.,, койго бЬше зачеркна гъ въ комисията
кил. Нан-накран 6'ь.1ги;.с..ого нраватслство бЬ нри- | вовяваиието на капарата ще стаиатъ ин 13 влв ва
нудено ла засаич шрчивага нбтшка а да приеме 26-Й идущий АирнлиЙ.
Огглаоренъ редакгоръ В. КвДИВЪ
монополния за. м» и ф/шнцускнн финансовь кинНеибрни новини Отъ Атиаа съ дата 13-1
Вориа, Печатница на Хр. В. Войимковъ
шром% Тъз: о.шшната жетва е съ 50 — 60 того явяватъ, че иублвковаштЬ отъ чухигЬ аЬ-

Обща хроника.

■

*

Бров 25

л

,•

Гр. Двбрвчъ, 25 Яауари* 1502 г.

Брей

25

ДОБРРДЖАНЕЦЪ.
ОРГАНЪ НА НАРОДНАТА НАРТИЯ
доаг
годишния лкоплмш гь
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Ноплатснв пасва но се прпеватъ,
равонвсв не сс врлншатъ.

5?

охоахя

ТОК

Ксачко що о* откоса до аДстяииа,
ос адрссвра до редавпаата ау, ш% гр.
Добрата, улаца .Тотева*.

II1 нКстишса <•: 6 л., полугодишно 3‘ , л.
:1а въ странство годишно I» лона

ИЗЛИЗА ЕДНАЖЪ 1ГЬ СЕДМИЦАТА.
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ЛГ.оивранио Лсит. предплата иВва
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Свобщпваме на 1.1. ггбонатигпгъ си, че | етио, па енойгЬ пожертвоватули: Иванъ Пн1НЧ0 Ив- ОПЪЛЧСИ 11Ъ итв гр. Добричв е, холове. Кгг/ег а‘озт,-иг.овлиятгг ДИванъ ( Пламан- ;
Уивячстраторъ на в1кстникп на. Топ е на- ека. Пи. Г. Чаушг-вя а Ичф/' Марчевъ, коиВъ повЬрсното мн селско стопанство
Авренъ 4и събира абонамента и Оа запис- то за именния ги день, бл< 1В0ЛПХЦ да иодпа мас.тЬлницигк на нокоИния Н. Хр. Ючпопа абоната.
несътъ своя щодърт. иодар- и за църквата,
орманскин, нъ с. Ястъкчнлара, Добричска
1 й единъ феЛОНЪ 0Т1. стой си. на лова 100. околия, се намират от, аослгъгУниП пери2-й единъ стихоръ. оиатра: |ь нархканпцни 1>4Ъ на дшятние: Нп во.ш и 9 крана, които
оВеди(ул оЯстргСа
пр. па лова 55. .4 й ода [ опатрахиль на ще се продавагь но доброволно съгласие,
I опатрахиль на
стойиость 25 лова. 4-Й вд|
на 6-п идущия Фепруарпп. на която дата
стойяость 19 лова.
сН.и1тг.т И&лноЕь
се изпълва точно послТ.лшш—третий—пеКато нодпясиме своят!
|авпи благодар
риодъ ка угонкапието.
СГОДЕНИ
ри добри гражпость па гор-ЬуаомЪнатйгЬ
ЖелающнтЬ, да ги купягь, требва да
дани за гЬхная нолиръкъ,! I остава друго
Гр. ДоОрачъ, /7 Нндирий 1902 ни).
се янягь лично въ стопанството.
ли що да кажемъ огвЪнъ 1 щожелаомъ отъ
гр. Налчикъ, 11 Януари» 1902 г.
всевишния тяхното добри д |рвяе, и техния
Отъ упраманието иж стопанството.
Варненскиятъ адвокагь Веиедиктъ прпчЪръ дано бхдо иисл-ЬдЩ *> и оть други
ловъ явява на клиентите си и публи- благочестиви християни, на юото църквата
та. чв се е завърммъ отъ столицата 'Ив-паап тЬхнптТ» и«»иа ^ СТЧМСТЬ.
ОЯ1ГВЛЕН1ГГ
19 Януарий 1902 г. гр. Добрич ь
захваща наново професията сн.

Писалището му се намира въ собвеиата му ижща, „Балъкъ пазарV ср»у първий полиц. участък-ь

8Ш В ЩШ 31 1ШЗДТ0 дьтиа бМШК

Оа щ ркпр. Няртояч-лггво.
ПрЪлсЪдлтель; Сикщ П. Д Маждрановъ

„ТРУДОЛЮБИЕ“
I

ВАЖНО ЗА СКОТОВОДЦИТ*

Г- ОСОБЕНО ВАЖНО
* ПРОИЗВОЛ НА СИРЕНЕ И КЛШКАВМЪ
Употребявайгс с: ио награден та

ЕЗТЕСТ225ВД ШИ 81 2ГАГЬ 31
П0ДСИРЕ1Н2Е
на Дръ Г.ЛУ МЕНТАЛЬ

.
!

Годяяа 11 (1992/.

Няй-с.шшм списание Зя дЬяа е „ТрудпдюПя ск.м<)а на Американското Тяр).
* '* излиза всКкя мЬссць, ос.вонъ иЪсецжЖ:
Дружество нахобнщь се въ 1]>. Добрпчъ <)о ^'ддн",, *вг'г,‘ " ' ГР.УВЯ с*,<0 1*50 леиа—ирОдхоте-а, ДНора~ пристигна .ггъкв нротивь кра- !
ОсвЬнь списанието, абонатитЪ що получатъ
сташи по овцетгъ и противя въшкигть и д.-Ь премия: една съ 11] книжка и др. съ вокраста та на ебрин рогатъ 4обптъкв. Псичкгъ стЪ 1н.«гя, три картини за ряеуяане, за която ще
| ступана вп овце и бууш Ообитъкя грабва СИ дапатъ награди до 20 год. точения и подаба си иматъ по елка 'кутия и ара първо ,И11И
снодупаяви рЬшеняя на задачитЪ въ

не е няй-хягееничното, най-чистото в износ
ното срЬдсгво за приготовлявания на
сирене и кашкавлдъ
1инь кядогрямь оп. тъзп мин на Дръ Илд■к чгалъ, е доетатъченъ за иоденрваняо ва
100,< и м латра млЪко

аоявяван -е бо.иъстнта 4а дпотраопгъ ири- |
дбоняраянето става направя чрЖтъ репкпинвенин .ги,къ, чрп.зъ които ще мшатъ <)и си , цчиг.ч иди чрЪзь тедеграео-нощенскигЪ станции
запазнтъ сл абата оуъ заразителната бо- \ вь Княжесгвсто.
Всичко, що се огнася доен. ^Трудолюбие11,
лостъ -крастата
се взираща до М. Георгиевъ, учягедь вь гр.
1 Лукови г ь.
мЬмъ успЬхъ въ всички страни на упоОТЬ РЕДАКЦИЯТА.
Ре4аки,инта на тъстникъшъ ни, рили и
тркбдбиието му.
4а се снаббп ст. ебна малка печатна ма
Безбройни бяагойлритояни свидетелства
шина и съвсичкшть йирйна4.1гьжностн, съ !
която 4а може ба сн печата вгъстника.
ТабЪлЖжеге добрЪ името:
Иакъвъ е съюзътъ иравствеиъ иаи
Които г. г. аечатрл иматъ за ироД-р-ь Блуиеиталь
банъ ио)обна нп.кч щт)ставнтя на право въ
безиравствоиъ?
т .квчикъ ня всички държавни, образцови и | ребащията ни описанието и нпк-иослгъ4- |
Обществияото инЪнпе въ страната ня
мпи чифлици въ Романив и други европейски
| пята и цгьна.
държави, съ този иренарягь.
се навира -прТ.дъ гкандалиозния фактъ на безг. Добрпчъ, 10 Ннугрии 1902 ».
н]Х1вгггвенното съглашение меж4у корнг/>еитгъ
ь< ички свЪдЪвия и др. отнасяйте се къмъ единна прогресивно либетлигигъ се сшамботвеивтЪ депознтари Л цЖда България
I .ювистишгь, съглашения голкозъ повече безД. Г. Гаичеаъ & Синове-Варна.
црнветвено, колкото повече ц^лит%, за които
собетнснигЬ си дв* кд- ! се прави са пискп и безнравствени, колкото
'ЛГ
Щ1. заедно съ дюгенитЪ повече тая коалиция няа въ основата ся не
идеигЬ п нрннцннитЪ, не успеха и ннор-Ьп хана, находяща се вь Салчикска улица.
Настоятелството на църквата „Св. В.
Дъка на страната ни, но алчното държание
фгия* въ гр. Добрнчъ, изказва своята 2—2 г. Добричъ, 5 Я|уариб 1902 г.
на властьта за користолюбиви и гешефтарски
'А'"! на бдагодарность, за религиозното чувX. Дммиаъ Иехмедйаъ
Ц^ли. Съглашението между стамболиетат! в

ДУМИ и ДМА

I),

ЯВНА црдмгн

V
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ДОГ.РУДТАНЕЦЪ

корпфепте на прогреспстпт.; се нрави за въд- ранени паднаха въ ония околни, гд-Ьто бе хи поради ниския емиеиоиенъ куреъ на заема.
вореннето на реакцията въ страната ни и за , поставени техни кандидати. СтамболовнститЬ Стамбтловнстте следователно съ толкова вивъзпирането' на нейното иолитическо и еконо- | не могътъ да съществувай» като партия безъ ноини за тежкото финансово положение, кол| насилия и ако законите даваха здрава тиран- кото Тоневъ и Начевичъ, Даневъ, Сарафовъ.
мическо развитие.
догдЬтп
Въ продължени.* на 8 години, отъ като ■ цня на избирателната свобода, т Г. щЬха да Каравеловъ, тъй като подкрепиха
Стамбуловъ 64 поелч» влагтьта, всичките чу ■ пзчезнатъ отъ политическата сцена на б..л- б*ха на иласть, а нъ опозиция подържаха
тив, които викаха, че ако ноноиола се Не
гтремнния имаха само едпа иЬдь: <)н //пич- гарская живот е.
тчжн, <М 4.1011* и ,р1 ч.ггрп&и П]и»Ачт*.и,'пь,
Какви свободолюбиви реформи могътъ да приеме Пъгария иа 1 Нпуарпй 1902 г. щ**
фалира.
сир. исички ония хора отъ интелигенцията нп. се ностигатъ съ тая збирщииа}
На стамбулопистпте не останаха неприНе е ли само тлъстите печалби отъ прокоито стояха на чело на българския народъ
и представляваха интересите п стремленията карваиието на монопола, който ги е склсщилъ чястпи и къмъ десятъка, затцото още въ 1899
му... Ц4ла Южпа-Въл ария. въ която нас *- за да пграятч. като министри на борсата съ п*д. когато критикуваха финансовите реформи
лението се третираше като разбойническо и българскитЬ държавни книжа, а компанията иа г. Нв. Кв. Гешевъ, шефътъ на Народната
нр4дателско, г« превърна вч. една гробница Лора. Генадпевч>, Цетковъ, Поликсени Стачбо- партия, те заявиха въ едииъ отъ броеветЬ
Тамъ паднаха избити хора. екзекгцните се лова н панлачч. главорези, които заедно съ си на „Иовъ В4къ“, че най рационалния даналагаха нанредъ. пропъдиха се стотина хора Манушева чакатъ г. Море, представителя на нъкъ върху волските имоти билъ десятъка,
въ чужбина и хиляди семейства се зачервиха. банките, та имъ позлати полиците, конто съ благополучно практикуваш. отъ великия тираСеверна Българин също не избегна тая у час а. месеци стоятч. пресрочени и н ‘исплатени нъ нят.. Нре.1Ъ Сентемврий 1899 г. ако тЬ 64ха
Въ миого градове като Нлевенъ, Горня-Оре- Българската Народна Банка и Земледе.чче- \ останали да работять съ Радославова, шеха
: да гласувате също тьй охотно за десятъка.
ховица, Фердинандъ и вч. други още места, ските каси.
Стачболовпстпте
съ
п
щ«
бълътч.
винаги
!
както гласуваха к •нверсирания и желЬзопаднаха убити хора въ време на изборите.
п стотини бе.ха хвърлени въ зъндаипте, за- най опасипт1; врагове на народните свободи, пътния договори,
щото искаха свобода за отечеството си и не- зашито едцажъ тая своиода въдворена—тГ.хМиналото показва слч.дователно, чеСгамизченни връзки сч. 1Чспя. Това изтребление ното съществувание престава. II» не »о1‘ътк оуловистнте вппагн съ оставала едни оть Iлин
ее продължаваше неколко години наредъ до- да посочать нпто едннъ нунктъ, пито ни една | ните винов шцп на рагонлявинието па държавдето Стамбуловъ, гвлеченъ отъ усибхпт! си, избирателна околия, гдето биха могли да гро- ните Фпнан-нп и за нодготвяиапяето па тежкабеше заявилъ, че е отдалечили България па ииратъ около кандидатите си б мшннството та финансова криза, която те отрази кзвънред50 години отъ Русия. Както въ южна, така па избирателите, безъ кървп и насилия, безъ но гибелно я върху всички български граждани
п въ северна България неговата иартня се власть.
Цапковнсгите дважъ но-винени съ ипатътъ си
състоеше отл. всевъзможни сбирове, огь чайII корифеите на цанкоиистите. коиго съ да прокарать па ново толковг съсниателния си
развалените хора и отъ ония бандити, коию въ безправствепното си съглашение извършван. | заемъ съ гаранцията на тютюневия моноиоль,
страпи, д4то царува порядъка и закона, трЬб- актъ на велячайше вероломство къмъ миналото стараятъ се лицемерно да оправдаятъ безнрав
ваше да лежатъ въ тъмниците п занданите, на малкото си привърженици, каго страдалци ственото си съединение съ позорната стамбуДаневъ се опитва дпесъ да направи едни и изгнаници нрезч. ‘кървавия стамбуловъ ре- ловщппа подъ нредлогг,, че тЬхъ за сегаги съевенормално дело: да съедини мръсната стачбо- ] жимъ. пскатъ да управлявал. сч, тоя побой дивяватъ само възгледите имъ ио иряедччвостьловшпна. носителката на реакцията вь поли- яически елемептч, страната я създаватъ Траяна та на тютюневия мононолъ. Същинската цел.
тическия животл., па баикрутството въ фпнан- } наредби възъ основи на тютюневия мноволъ. обаче остава явна. Цанкоиистите се чувствата,
совата администрация и на непрпмернмати Ие това съглашение не мож<* да има други отъ депь на день по-слабн, техните прнвч>рвражда сч» русофилската идея съ тия русо- цели. осиенъ грубите п мискински интереси женици, българските граждани, които имъ дафилски елементи, остаиилн макаръ и въ не- на една купчина хора—Даневъ, Люцкаиовъ, доха по-нреди доверието си благодарение на
значително число, които гропнра около себе Сарафовъ. Радевъ Сме Поликсени Стамболоиа, големите обещания, на воловете, на рублите,
си. Отъ това неморално дЬло иа доброволния Свирчо, Добри Нетковъ. Генадиевъ, Ману- на заемите «/ ри I, нипущатъ редовете имъ,
затворникъ и изгяанпкъ. който въ политиката шевъ, Лора. Море, конто не съ служили ни- изобличавайки ги въ лъжа. иекадърность да
не о ироявяввлъ воля и характеръ. прочути кога на идеи и принципи, а на гешефтн, на уиравляватъ и, за да се спасятъ отъ самоусъ ,ие ви щемъ нито медътъ, пито жилото*
играняе на борсите п въ плуваиие като плъ- ничтоженчего, ге се хвърлятъ въ нрегръдкойто никога не е нреследвалъ съ упори- хоке азъ касите па Бъл. Народна Банка п кнте на кървавата етамбуловщина, за да цатостьта на държавния мч.жъ триумфа на идеите Лечлед. Баси сч, полиците си на около 5000000 лувать нетнага огь кръиьта на своите браи принцннлте н който ДЧ.ЛЖП политическата | лева, на които сроковете **ъ »стекли, но не тия н съмишленици иокачепи отъ тиранина на
си кариера на благоволепия отгоре, падфемъ неплатени и н« събрани понеже, макаръ и не бесилката или пронизани оть куршумите му
се, чепо голема часть отъ привържениците надлежно гарантирани, гарантите съ халва- но избори те в ь Нлевенъ. Горна-Оряховица.
му въюжна и дос,та окръзи въ северна Бъл- джпата за бозаджията — Лора за Генадиевъ, I аховско, Кутловпца, прочутото Копаре и др.
гарми ще се почувствувал, оскърбени, ще Генадиевъ за Свирчо, Свирчо за Ноликсенпто.
Иронията на съдбата е горчива!
Безнравствениото съгламеиио на тираЦанков петите прокламирате тая същата
ночувствуватъ поругано миналото т, ше иснините
стамбуловиетя
съ
корифеите
на
цанкоетамбуловщина
за своя съюзница, която не
татъ н всичката мизерии па това отврати
вястите
ие
се
оправдава
е
съ
финансовите
гребнаха
до
сега,
която считаха за збирщипа
телно н безчестно дЬло.
Какви цели се гонятъ съ тона безнрав- затруднения на държавата, защото колкото на вулгарни ирестънници и която признаваха
ственно съглашение}
' калпаво и некъдърио да беше финансовото за единствена виновница на всичка бедствия
Прог[>есистпте считаха стамболистите за управление на последни ге четири години, фи- въ страната ни. Ио големо оскандаляванпе,
главорези п най-големи разбойници, п все- нансовата криза лемаше д*. се отрази толкова по-голъмобанкрутство и ио-безнравствеяо дело,
кога, когато надаше случай изпращаха вчь разрушително, ако държавните финанси не | новата ни политическа история още не е виж
анатеми. Стамболовистите отъ друга страна бЬха расклатеяп п компрометирани още отъ дала. Безнравственото и скандалиозиото съвремето на расипнпческш режимъ на Стам- глашение на Данева съ мръстлата стамбуловсчитаха прогросистате за убийци.
щина донася ново доказателство за неговата
Бъ името на какво се съединяватъ сега} булова.
СтамбуловпстпгЪ
не
*е
задоволиха
обаче
бездейность,
иекадърность въ политическия
За идеите и принципите ли! За добрите на
само
съ
тока
въ
разсипващото
па
държавните
ип
жииогь.
редби на страната ли, или за нейното финан
Е, добрЬ, що останатъ ли хладноЕръвнп
фпнаасии. Те съ впновпи еднакво съ Тенева '
сово закрепване и спасяване ?!
Най голе.чи противници иа вътрешните п Начовпча за скандалюзнитЬ договори за и малцината имъ още нрикържеиици къмъ
свободи съ биле стамбуловистите. Целия ре- конверсията и железнищте, защото благода- безнравственото баикрутстио, къмч. срамътъ и
жимъ на тиранина стамбуловч. се крВиеше рение на техъ болшинството нрезч, извън- унижението които имъ ириготвя некадърни;!
върху една кървава тирания, отъ която най редпита сесия па X народно събрание усае Даневъ и обезумелия дЬдо Цанковъ? Ще остамчого ■спатиха русофилите въ цела Бълга- да касира опозициояит1 депутати и съ това натъ ли доброволни служители на една безрия. Следъ паданнето имъ пъкъ, въ всички раслабн протеста протигь техъ и защото те честна кауза, тайните дела на която съ възпзбори, колкото пъти съ участвували, те съ ! гласуваха еднакво усър;по съ радославистпгЬ, тържествуваяието на реакцията въ страната
участвували съ иобовща, съ организирани както сега съ цанковисшге за монопола, за I ни и продаването отечеството па чужденците!
шаЙки, съ които се гогнятъ и диесъ да ио- техното нрокарнание. А съ тия договори не { Щ>* приематъ ли да въздпгатъ умрелата мръмогиатъ на правителството, състоящи се отъ само че се даваше часть отъ жвлезпнцяте сна етамбуловщина. за да паднатъ наново
най иристъините и ри шилени елементи и пя на чужденците, както и сега съ прокар- пакъ иодъ ударите й иекога, както съгражнпгде не съ можели да снечелятъ ни едно ванпето на монопола чужденците ще ста- даиите п сьнародниците имъ, приятелите п
место, безъ убийства и стрелбища. Вь избо- натъ втора държава у на**,, но се п нанесе роднините имъ съ биле ириследваин отъ нейрмт4 презъ ’ 1899 год. най много нзбнти и една загуба отъ 30 мпдпоза на съкровището ! ната жестока тиранин? Забрави ли Петрь
■
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анчовъ СКИТЯНЯЯта СИ ПО чужбина, Та е** е !
Ч1гвалъ *'Ь ТЖРЛ&ТПТЬ П1 уЬхо Клиарнта? |
11 ■
'
'
'[
Вьпроси» Н1 ясла пе се отнася» до !
лобни ноху корифеи оть лагера на Цанкови* :
I», гь ръцЪ» па които се върши нравственго банкрутство па Партията пят», т-Ь не се
насял» и до ояая збирщниа която се въриколо Данова за гешевти, подражавайки ху,
иненици па ксп'1.:я режи хи, а до ония макаръ
1аЛКО вече истенскь Цанко в вети, съвЪетьта
които яедопуща това правствепно падение !!
,
които ще се отнасял» съ отвргщение кьхъ
!"|»ното съглашение, което гп води^ кьхъ;
ппц.*ТО на боклука отъ изхаПтсната СтахбуШИИНа.
Потете о заблтдепи [Чсофгил че докос-

Нащио нападение. 1Ь 12 того чаръкчвяга 1 странптмата мит, Щ’> се *«« л‘> назначени
Бьоръ Сап Ою-тмачпвъ нлпадчалъ къщата на
мм у*».,чтъпият, или иовиш-нипоа огь р*ц»тациганката Гнило, каго нскалъ да ■ вземз и**- ма.цсмшр-миата в.»асгь.
ри». На мака на жената случайно чул. единъ
полицейски стражар I. и заличазъ мристъиянка
Чннопизця» трЬбза дл >••* таяатъ иодъ
с.мь. Оть ралрЬшпао на нзча >цгаоео нмь, н го
на самото мЬсго.
веднзга щомъ иостьиягъ оплакплндя огь избягДър казеаъ ВЬстиииъ* вь броятъ ся оть ри-тгЬ“. (хубава написана нрнрчма вади?
2'2 тог-» оод;.
!) ц> блакува указьтч., сл, I ой го илдиц-мъ каьъ щ: осъщгь
управител,, съ
се епик *агъ бъ и ярскогЬ избирателя па 17 иду- ; разрЪшенме, иля йезь рафЬшевяе р)
|цяй Ф»вруарай (МТ.С1НО затикани'. да избира гь
Тля еж, кппгь нрчгресисглгЬ вь вр»грянародни нрЪдегавнгели за \11-го обикновенпо мата ся, чо глчвии» рп*орн.1, кояго осъинствеНарозно Сьбр.ч.нс.
| на, що диьп. гаранти за спбмзта нх избоНа уЬсгото ся о ла нааомнпи* на плб< 1 рнтЪ.
рачели» са, че Х1-то обявя. Нария» Сьбраняе
Какво оЛ.чче виждано днесь? Окр. унряввразтури. защ»то болшинството огь пародия- , теЛ1, „ирЪдЪлягъ кандидати», събора гь общян; гь нръзстаингеш не приеха дог.» зори» за 125 ! ската я л чеп, да имь ирсиовЪдчать кого да ич| мшяониия заемь сь и мирни» тюгн»аовн моно ! блрлгь, коя нчргяя е ззя, кои добра, коя чистят.
1 поли. Много е павръмего ся щ»го всичка изби- кон безчестна, чудно самюадюианкп!! . . . Бшрапми. вяЪсго 79 Депутати, които гласуваха ; годарсиие на обсгоятелстн >то, че бьлг.чрекая я«11Ц|*то па Стамбуловщипатз до г ъста гос- нрогнвь
договорягЬ, на 17 идущ >6 ьа прати» Гмр.чген» отдавна примра официални» нроноI нь е светотатство, че най светлата и пра 1 139 гакина, на да йкажать на всички, чо Оьл- вЬдч, чрЬ:I. която имь ее иска язтръгваиио на
тен се окаля ако се допрЬ до хръстна- гарскии народь е съмагозень, а но к.чналнн“ лов1л|1»«^го. които сят.л} що встъпи вь ираната
и чс мъчно може, съ мзгнетпчеока пахка да г,с ] цн п монопола дж-зя» що се проваля гь вь дъвь
Ггахбуловшпна.
тласка къдЬто м шонодаджии» яскатъ.... Изби- земя само съ бюлетини» на 17-й идущий и ще
рагелн, внимавайте и всички съ бологя» гя докажап. на заел кисни» ирпроснеш, че се мядокажете, че не искате еврейщя пата да дойде въ | наха ония връчена да слушать обЬщлная: оть
земята ни и но експлоатира, като знайте, че Г.,гнн вол ом и нари Ле.»» лихва . . .
нлкпй нЪма право, 1:1 пи ьоиаи |ува като опне
Скара ли се. Както и ирЪдвядехяе тъй
съ шашки и со ю да гласувате за умразия ваши п пзлЪде. ОщЪмснигЪ сгамбол »ввстя на чело на
,».
1 «чмв™. на вс-ькъдъ викайте долу «''Нооолад- И», а М. вя ритнали ирогрооисгвгЪ и водягъ
прЪтоялря сега съ радославчогаг* V .. .
ь мюсзюмянягЪ вь мюьгайск»го намЪсгниче»- жни‘'Ь» доду лъжпигЬ.
Аащо ла се мъчяп. нЬкоЙ го.гЬчци. да пряI*. да имь държи лЪкаии, не ц(»Т,д< гоя1ЦчгЪ илЗемялъ бЬлЪжни. Н‘*слщесгвув>щя|Ъ вь вогъ комнромппя неестествонви ?! Не вяждать
|ч»: съграждянпна нII г-нь Х.асань <К>хлв.) бой, 1
Н1>зралилъ, че въснЪщениото мЪсто, какаото ; грядьтт* ни мрот|»ееисги, които ео поведоха но ли. че исчуегв иого оградено съ 1ннлиосиони се
М1"Фгяйствоте, той нЪяллъ право да енрЬдЪля . уча на Метра Стойчева юкръж ня унранптель) еругн». пч и може да загасне някого! ! . . •
Слуша се, че градския ни кмотъ да.зъ обьидпджтя я че «гъстото но е партизански клубъ разпръсквалл. слуха, че окръжния уиравятель
кмето да се разискнатъ паргизандъни .... шЪлъ да уволни всички досегашни чиновници, щаяае па Лбаджиевця, да тя поддържа въ ирЪдж Сгаячевъ елЪлъ това ставаль. стисналъ му която не иосЪщавагъ кръчмата на .
. . стоищтгЪ язбирн, иначе ,щЪли да распоредятъ!.'
ага я се кячялъ на Файтона ... Д'» кътЪ я
Като чухме огь положително мЪсго топя, ! да со раггуре градския ни сьвЪтъ. Ма това ний
драха горки прогресии ги, чо ок|^жнлтЪ пмъ . сторихме сн трулътъ ла намЬрнчь какво пише съобщаваме само, че ако съпЬга се разтуря, не
[инители да се трегярать тъй ниско. Малко програмата на нрогресистигЪ, да н публикуваме щ<» ямагь полза абаджяевци, лащого въ трячлеилдЬсть господа!
<лъ части, тя слЪ.дь гова всЬки да ся състави пата комисия ир* бъдать Сг. Кънеть, КалчоСвяионятяе, какво нЪщо и ду.ми, какво—четете: наровл» и Му стаял Сн»а»дозь, на конто 860 граж„Най-силното срЪдство за мииясгригЪ „да ! даия съ изсазаля довЬрвс, а постоянната комиправягт.
избори11 н да „ф.чбраку птъ“ к<квиго сян, която закона н задължана да ука1ва ня ляВъ с. Суютчукъ, същата участь спол+.тяла
иекагъ
„н.чроши
събраия.1* е азмониегратяината цата, тЪхь е показала зя въ тричленната комаь управителя, защото, когато казвалъ на се1и». че единствения» — прогресивната пар- власть. На политическата свобода на народа,тя еня, така че, м пюстра на иътрЪшчигЬ работя,
I е, която ше управа български» фянянсйи, е била най-оилстното оръжю (Чувате ли? р.). кой го знле какво нЪнр» е закиноиарушенве, но
било възразено: „гледай си ксфя и службата, А 1миш1стратмвната власть, съ кояго министри- ще може съ пляяь замчхь па перото да нромЬнм
# вече не слушаме такива бабича деветинш, тЪ сн игрлнгь безнаказамо я произволно, т!»Ъбия лицата огь комисията,
Радославовсния иоягресъ който се е ва
I не слушаме вече приказки, а ще гледаме дЬ- да се отнеме отъ ръиЪгЬ вмъ. Мкилсгра трЪбва
да
нося
идЪнтЪ
рсФормитЪ.
а
не
да
дирижира
крплъ
на 16 того вь София, рЪшилъ да вземе
■а на хората п тогава ще избиремъ. когото
в.каме и Каравеловъ много ни обЬщав.ч, и Движението на персонала, иазтмчгряята я увол- жчво участие пь нчЪдлтоящзгЪ избори. Събракратупки вола ни учи ла пнемъ, но видЬхме исняига на окръжни управители, на околийската ниего също б.лло приело една резолюции съ коя|;о направи съ прогрЪеисти»— каго ни уве- нячлдняци, на даже п ня стражарПгЪ по единъ го прогистл,»аю нрогнмь даваннего нодь съдъ
ш десятъка съ 2,000,000 лева“. М отч. тукъ коспень иячинъ. Нь тх-.чкншн <\ч;чан аЛмнни- Шсфьгь имь 1’адослав,. ла, защо го ужъ тая МЪрка
11'ганчевъ си замянялъ благополучно за Кургь страцинош ш> може ла пале елка обществена бола взета и;клю шгелно съ цЬль да се комнроняръ, когото въ Кяра-Мелигь също посдТ.д- влаппь. Тн се ирЪобръща на касга и служи на метра либералната партии.
котсритЪ, конто рззвра1цавагъ иолигичсскигЪ наПървото рЬшооие, както и да е, е прЪвъзход1
_
,,
лимби на ст|»анага . . .
но, защото в гЪ ще се борнгъ изключително съ
Опдаквадъ се. Нашия не замЪвимъ окол.
моиоиозалжиитЪ, но да съ протестира отъ едно
тмникъ г-нъТумиаровъ, сеоилаквплъ, че сме
Да се отш ме адманпетратчината власть отъ сьб,.яняо на което е прЪдсЪдателегвувалъ самия
пияелъдвали сьвЪстника сн . . . 1у шо. до .,^иЬгЬ ня мянястра на въгрЬшннгЪ рабори. ще обвявяемъ мннистрь 1'адославовъ е не ионягно.
кито най иомннмъ нвкадЪ не сме му и цомЪ- ,
е дя се отввме произволното му всемогущеСъбрание. Клубьгь ня ияргняга ня вече е
и дажеимето, освЪаъ когатоблагополучно . «тво? (цц „че дж се ..рисуши п шянието му, въррязиратиль поканя М 3 до ио-виднигЪ ви съ| :агня въградътъ ни ивстъпи въдлъж- |
г<5твствеи„т„ мвбвве, ще ;>Ьч<* най сЬтъ, да | партизани и принте.1И изъ селата на околия»
п. .
,
даде първо мЬето на щЪягЬ и на лЪхния три- койго кани да со сьбератъ на 27 того въ граНий му съобщаваме, че като журналисти, „Мфь В1> политическигЬ ни борба. Когато мини- дъгь ня, за обмнелювание нЪкой важни въпроси,
,я да *" сс Ичреиоиимь, ако върше прЬстъв- ; }
„й мохе дя ,, аВ(,
б ,р .ата ще 1 огиосищ.. се до врЬдсгоящ.пЪ избора,
из. вли закононарушения, било во «бори», Г|>‘|ВЦ [п> есге(:твенвя са |1А^ и етраи^та ще се
Огь наша страна замоля ламе всички, които
по кметски нъкои расморЬжзанин. ..
лвижи вь нормално го си разпи гпе.— В ласгьга ще . съ поду ч ми покапа, да се отзопъгь на събраляиина СИ И МИЪ ще ДОиДе. Л-Ъ1»У1»ГЬ- мнно въ ()11ИЯ |,Хц^ коиго сн крьпягь на изби- ниото, зя обмиелн.ванио нЪкой важни въпроси,
“1'Ъ на 17 того г* УвР- нм управи тел. со ,,яте11|тЬ ,, ТИ1) р*ц* 1ЦВ стапатъ носители на какво I ма да се върши, защото слЪдъ «бори »,
г',на ®ь градътъ на, и отиътува още същия ПдиагЬ „ реФчрмпгЬ, ако иекагъ ла имагъ тая ‘. никакви „ияшманлъца“ нари не ще сгруватъ.
ла Мярна, каго иа тръгванне казнлъ „азъ ПОдкрЬиа . . . И сь какво. нчй-согнЬ може да се ВрЪме е сега народната партия, кояго м. г. из• те дойда да вядя да ли огь направения 0ПрВВДае бе .контролния монополъ иа едно лице ; губя избора срЬшу власгвующнгЪ тогава II сега
пшрдъкъ ще стане НЪщо-. Както разби,м- да'дъ
всячк0'вь рдцъ» гн? ,съ прокарва- Сгамболовнсш съ 30 -40 гласа, да докаже още
Псе к} ражи да измами Стамболовис ги гЬ, впе ня ТН)Гюпевая МОН(,ЦОл ь що кажем ь ний р.) единъ пъть, че нЪма да остави чуждя компании
«. послъдни» него, та ще видемь гдЪ ще ,
-мояополаджии да се впявагъ вь кожа» имъ.
кзлЪзе кран.
•
*
Мий обичаме да пЬрваме, че всЬки привърже
Кдно има да заОЬлЪжимъ на всички, за ,
* •
„ець и,ч идсяга. да со не прокарва монопола
ние, че Стямболовпс ги гЪ, не иомяимъ никога
, „рЬгь щущий Мартъ, ще даде гласъгъ и съи вземали участие въ избори», ако нЪ.чагъ
Мазна'сипет на адмочнетрагниноя иерсо‘.Осгвого
на на однага 11аргяя кояго дока.
| .ьта зя помагало; сега обаче властьта, ако валъ-на окръжни» управители, окол. напалилия за чинадита ’ГОдина на дЬло, че тмЬЙ да вази
бъде съдружиическа. иЪиа кого да сгрЪска, и даже стражари» тръбна да става огъ осо- лрж-а-||Гк н„ интереси,-като яикорворе въ
|.Г0 тъма За игасувать.
вени алмпнистрагпвнн комитети, а уволнпвпнпе- „
|Я0го Съб „„ г^’ „.101.,1В1> ‘до^аор..
Сиандйдъ 1Ъ шантаиа. На 18 ТОГО вечерь- т0 оть алмин^гративни салмлища. Само по тоя
щ ЯОН0|(Ода ва тюгювя, сключени отъ Сарана’",въ
се ТЯ»Я кРай на протекивята. безраз„ 1аневЦ1 ьь „ ’жъ
Р
В). вубличното заведение на Илия Курлоолу.
нЪпапи н
ОТЬ еДНа ппргия
И1И
„„ ^
* се знае, че т. г. пог.» • аврятъ ми пъятъ пачнп
разни иввяця,
е /тиип.
егдназъ ЛИЧНО ДЯ ЛИ 1Я нр.1И>ЛЯЗа
„
1
Мра. това
тръбна
да
К1.■ ужасеяъ спадал», въ койго паднали смьр- I «отерин и на неиопима ...
днаейски!*, горски», акцчзня», митнически»
сно наранени двама души, които и биле отстражари, иожарннкари» а цчгаии», споредъ
кп въ Държ. болница, а подозриваемигЬ се
* *
ч.т. чл. 3 и 4 отъ взбирагелпяя закон ь нЪмчтъ
к»|.чяявянието арестовани. Н«Л на няколко
право на гласоподаваьие. а каго така правител11 1 пе писали, че нараняванията нЪма да прЪИ така първото и важнотоусловно
за ево стаеното болшинство е парализирано още прЪдп
ь, ако нЪма строга полицейска бди гелпость.
бодата на «бори» е; оенкланиего иааЗ-анм»- [ набори». Тома добр* да ое запомям.

мъстни.

"•V

Стр. 4

ДОПРУДЖАНЕЦЪ
Д. Но 1673-98 г.

Кулак!.' .4 дек. и 3 ара ои. 9-90 4 7. Нива „Дедякли Кая'
оиЪн. Ян до Д) Нова „Чешмс Нолу* 19 дек. оцЪи. 19 л. в)
2 дек. •> ярл ом. 8 4'> 4. м. 11||в.| „Кокарджлнски пать* 1') д.
Нина. Квмк>ка*у)8 дек. оцЪн. .48 д. 7; Нова .Матлая. пать*
оц. Зо л. 9 Нина .Го,1 /.чия нд-гь* 4 д-к. оцТ.н. 12 л.
4? кк. оценена 42 лева 8,' Нива „Печат Чукуру“ 7 дек.
Надганаииег» ще почне огь ••кънката, Ж.манчнитТ.
опалена 7 лева 9) Нит „Ки*нскн иагь* 12.Д декара
мпгап. да <р мвигь въ капнелариага чи въ гр Добцнчъ оцЬнена 12 ДО лева 1 л: Нит „Ара боаал.ъкъ* 74 декара
№■• присдьтетнемитЪ дни и часове .и иадлананис.
о иВле 40 24 лева III II к> .Ю.1Т.ШП* 8 декара оценена
Гр. Добрил ь 1в I Г.1"2 год.
8 лева 12/ Нина „Мешето* 8 дек»рч оцЪиеиа 8 лева 13;
11 С.ъд*б. Приетаиъ II Г. Сапун глеи мп.
Пика Дра болчл.к).* 21 д »къ ч. онВнеиа 21 лева. II)
||НН I _ .
■ 8 1-кл|>1 оцТ-зена 8 лена 15) Нива
Д. Но. 527 ШИ» ГОД
.«'ли чукуру- 8 декара оцЪи, 8 а.мм 1Г.) Нина .'Геан.ьть*
Га Д!К. оцТ.11. '.I лева 17 Нниа „К »ра енчански г г|." 61
«>1.51:«.! КПП к
«•к. опТ.и. йч л-вл 8) Нива ..Мое мката* 28 декчрв оцЪи
28 дева 19) Нина „Калайджи чукуру* 17 декара оцЪненж
Но .'158
17 лева 2» Нина .«'ун>гчукски насп* 12 декара оцЪнена
Сч-обралио изнълнит лиеп. Но 5757 '.е.» год. издад-иъ I 12 лена. IIкога се панира ва. лем-ппц-го нас. Ели Пей.
отъ ц Добричски Миронп С.ь ши нь подла и» Дайрнчеката I На «дананнего ще иочно ота. оцйенката.
.аемлед. каеа нрчтина. Дли ('юличлно.а. огь е. Коркутъ аа
ЖадашщцI4. да кунятъ инога ногата, да се минната,
20-» а. и др. обяпниамъ че <ггъ 28 Нну.чрий («а 28 Февруава. канцеларията чи въ ирис,ътственнитИ дни н иаддаиатъ.
рий т. т. часа до 5 слЪдь обТ.дъ и еь прийома лпнанпе 5 нл
Гр. ДоЯрпча. 17 Ниуарнй /902 год.
е I о нл елТ. (уницнн день на. каниеларията ти щ • иронична.
«а, тр. Добричъ едЪдтющнтТ. длъжникови нсдзи:кпчи ичм
II СадоЯеиъ Приставал Санунлжновг
ги. именно: I мина 1>аалл.кь I дек. онйн. Я л. 2. Нива Дикепе Тярла 5'в дек. оц. 16"8о л. Я. Пива Бурунь Уджу 14*8 '
Д. еМ 952-900 год.
док. оп1.о. 44'4И л, 4 Нина Кале Кула 5*5'дек. оц. 16-80 л.
4. Нива Мила. И» Я.9 «екара онТ.иоиа 11*7*» лова й. Нина
Моаарлакк 5 докара оцЪнеиа 15 лова 7 Нина Юклера. 4 5
ОВНВДЕНИК
док. 014 14 .'.и лова, 8. Нива Юкл-рь 7 8 док. оцЬн.-на .'Я4!м.
М 31)0
9. Нина ИЖлора. 1-6 докара оцЬиона 4 511 лева: 10. Нива
Чапра Глраа м док.арч оцТ.мона 15 лова: II. Нина Юкчеръ
9 декара оцйнена 21 лена; 12 Нива Чайна 4 дгварз оцТ.не)Сюв|)ШО ИЛ1П..111ПТ. ЛИСТЬ Но. 1933-900 Г.
на 12 лова 14 Нива Капара И>гг|м3 о декараоиТ.нона 10'8 л I ЦЗДИДеиъ ОТЪ Н Дчб|>ПЧСКЯ Мирови 0*1113 ВЪ ПОЛ14. Нива Бадлкоакъ 4'2 дек. ■«- 12 Полева I» Нива До- } ш на Д„брнчеК1ГГа ЛоД.ТС |РЛ. Каста ПроТВВЪ 1ваи<>
лиджа I док. оцЬнЪноид 12 лона Н>. Нина 1>>вонликь 4 д. I .,
1
онТ.иоиа 9 .юиа 17. Нина Мандала.6'7 декара онЪнеиа 20/« . Отоииовь II др. отъ е. Калиево яи *).ЙI .н*ва и Лр.
лона 18. Нина Дир.мъкъ й о декара мнЪиеиа 2И'7о л- 19. ! обЯВЯВЩЪ, че ОТЪ 23 Ину.цшй ДО 2Н ФевруарЯЙ
Нина Меларлжкъ 1'| декара онйнона Я'4о лена. Имота се | г. г. часа до 5 елй гь оо Г. «ъ и е к правова иананамира на. а -млишето на с. Коркутъ,
вание Г> иа сто аа сл Муютвн денк нъ канцела
Налдаианиего що иочно отъ оцЬнката. ‘.Колан.щитЪ
рията еи въ гр. Добрвчъ ще вроаавамъ сдЬдующнда кунятъ горнпаЪ имоти тотата, ла го пияната, на. канце
гЬ длъхвяковв велважняв вяотв вяевво: [ аа Коларията ми ва. ириоатстненнтТ. дни п чатове и ндддаватъ.
Гр Дойричъ 17 Ннуарий 1уо2 година.
дю Сгояовъ 1) Нвва „Меаарляка" 3-3 дек. оиЬи.
II Слиейеиъ Приставът II. Саиунджиепъ
! 9-90 л. 2) Нвва „Чвцеръ“ Й-7 дек. оцЬи. 20-10 л.
Д. Но. 1599—98 ЛОД.

ОБЯВЛЕНИЕ
Но. 350
Съобразно ишълнит. лиеп. Но. 5112‘I» г нададе*ъ
ип, II Добричски Мирови «Ч 41.1 на. молла на ДоЛричгкла-а
Ненледел. Каста протива. Дтаиаеа. Иванова, ота. е. Еш-Ней
аа 130 л. ■ Д|>. Обяияизмь ч • огь 28 Ннуарий до 28 Ф -вру
I
аркй т. г. часа до 5 елЧеда. обяда и ноелТ. нраванаиава не
5 иа сто на с.гЪдувнцвя деш. въ каннеларняга ея ва. гр. .
Добрича ще и|и>даначъ елЪду нмцнгЬ .ЛЛЪЖникони иедвижи
ни и ноти. именно: Еди» клща мпнинка. покрита.еа.IIрътгь
са. дгй отдйлеиия построена ота. кернпча. а едно дан че
почти съборено покрито еъ коренили иа. двороно иространетво 15181 кн. метра при гаееди: I осиодинъ Ноионъ. Фалли Нслнмовъ. Еннръ Сеидъ келднакаеяъ и Фраке» Никоаовч. он1|Н. аа Л<> л.
,
Имота се намира иъ землището на е. Ели 1*“Й.
Наддаванието ще почне отъ оцЪиклта /К*ланмцнтI. .
могатъ да се яняватъ вь канцеларията нъ прпоа.топомш тТ.
дни и чяоово аа на.ианаиис.

■

Гр. Дойричъ 17-1 190'* год

.

II «\ъд. Нрнставъ: II. Сапунджиона.

окявлкник

,1. Но. 45Т. 900 т

Бро! 26

I
1
I

ЛК2С1

(.'ъмйраано изна„1нктелния лпеть Но. 5754.99 т на
даде нъ огь II Дойркчски Мяронй «’■>. тил на. подла на До- I
т.ричоката Неклед. Каса нротина. Молла Мохчмъ \. Мусга«овъ оп. е. Кара Кашла аа 290 л. и «р ойяпннама.. чо
ОТЪ28 Ннуарий «о 28 февруариП т. т. часа до 5 елКдъ оййдъ
и имслЪ нравонаддаванис 5 на • то на слЪдуинцин доиь ва.
канцеларията си въ гр. Дойричъ що и|юданамъ олЪдовиция
длъжипковъ нодввжимъ имотъ именно: I) Нива „Чаиръ Тар
ла* 7 дек оиЪн. 24 4й лева 2) Нива „Д р.ь Орманъ*
9 и половина доя оиЪи. Я2 77 л. 1| Нива „Гьолджюкли>) 18
дек. 8 ара чц. «4 8й л. 4) Ний „Гьолджшклю* 47'5 Док. оц.
129 37 л 5| Нива „Аладжикъ* 64 док. оц. 21'7Я л. 6) Нива
итпиЕННЕ
„Отлукъ Уруиу“ 5 дек. оценена 17'.-5 л.
Но. 351
Имота се намира въ аемлището иа с. Ката Кл.шка.
Наддаванието ще почне отъ оцЪнкага. ЖелавнцитТ. I
Съойраяио иапъл. лиеп. Но. 4742 98 год. падидеиъ
могатъ да се иваватъ гь канцеларията въ оирТ.дЬления
огъ II Добрич. Мироинй Сльдпя ва. нолла на Дойрич. Л. чл.
день и часа ва наддавание.
Кага Н|ютивъ Кв.чщкъ Чехчедъ Исчанловъ и д,.. О-Ъ е.
Гр. Варна 16 Ннуа, ий 1902 год.
Кадпево аа 2- 0 лв. и др. обявянамъ. че огь 28 Нну.рпй
до 28 Фивруарий т. г. часа до 5 слЪдъ объдъ и гъ нуавоII Сльдеб. Приставай Н. Сапуиджпевъ.
наддавание 5 наето на слЪдувиция дена. ва. канцеларията
си 1-ъ гр. Дойричъ ще нродаваяъ слЪдувчиитт. недв« жимп
.1. Но. 694-900 год,
и вот и, именно: | 11а Кшчв.ка. Мохмодъ Немаилонъ: 1|11иь»
0БПВ.Ш1ИЕ Ак 260
„Котевеки плът).“ 9.2 дек. оцЬн. 18.40 л. 2] Нша „Чи. идеръ
13 дек. опън 2йл. Я| Нива,Юртлукъ* 8.6 дек. оцЪт 17 20
Съобразно иаиаин. листь Но- 2542 иададенъ на а. II
л. 4) Нива „КорийтК й-| дек оцЪн. 12*20 л. 5) Нива ,,КавДобричгки МироимЯ 1'л.дия ма I Май 1899 год. въ полла
гала.- 11.3 дек. оц|:н. 226о л. 6 Ни а „Г.н.лв.клера.- Н-)
на Добрпчскат» Зомлед. Каса иротивъ Станко Ноевь и др.
дек. ония. 17.8Т1 л. 7| Нива „Мемеди кулаа б 2 д к опни.
отъ Каралгзъ аа 7« 0 лева и .лр. обявяв.ччъ че оп, 2" НнуариВ до 28 Февруари)» т. г. часа до а слЪдъ обЪдъ и съ
правонаддававис 5 на сто иа слТдув.щпн день въ каииеокЪм. 2о*Ж) л. ?) Нина .КаЙрака 8.У дек. оц1ш. 17.90 л .'I
ларията см въ гр. Дойричъще.проданамъсл1:ду|.,и|ит1;ллъжНива „Кееакъ меите-8.9 дек оцт... 17.80 л. 4| Нива „Г.тинкови и-двнжими ичоаи именно: На Стойко Нос ва. I] I пва „Кабаклкка* 16 дек. оц- 42 л. 2) Нива „Калчишки ихть* : лв.клеръ-8 6 дек. оц*н. 17 20 л. 5) Нина „Вв.люклерг* С
дек. оцЪен. 12 л. 6) Нива „Менели ктлаа 7 дек. оиЪн. 14 л.
8 дек. оц. 1< лева, 31 Нява „1>оаа* 16 дек. оц. .42 лева 4]
7. Ливада „До толИмитТ. отъ 3 дек. оцЪи. аа й лв. Нчота
Нива „Корията* 16 дек. ой. 32 л. 51 Нива „Матлимиски
се намираш» асмлмще?» на с. Кади^но. На.иаилнигго ще
и*ть* 12 дек. оц. 24 л. в) Нива „Дългия Копъ- 12 лек. оц.
почне отъ оцЪнката на тор*. ЖелавицитЪ ногата, да се явя24 л. “1 Нива „Надъ Шртлука" 1: дек. оц. 24 л. 8. Нива
н;1Г(. ш. канцеларията въ нрисктетиеняигЪдни и часов» аа
„Каски Цона." 12 дек. он. 24 л 9) Нива „« рЪшу село- 14
ма.ца кан ит*.
д-к. оц. 28 л. 10) Къща отъ 2 стаи въ дворъ 12040 кн. м.
Гр. До^рпчъ 17 Ниуарнй 1902 год.
оц. Ю» л. Имота се намира въ село Каралеаъ и землището
11 Сад. Нриставт: II. Сацунджирпъ
му.
На.лдаванието ще почне огь оцйнкага. ЖелавинигТ.
Д. Но 18Ц1—ЦЧ г.
могатъ да се явнватъ ва. канцеларията въ ирпсктствеиитЪ
ОКНПЛЕППК
дни и часове аа иалдавание.
Гр. Добрвчъ 16 Януаряй 902 гол.
Но 349

■ 3) Нвна.Куй.п да:а* 9*1 дек. оцкв. 27-30 лева 4)
| Писа „Платнище“ 4 5 дЪк. оцЪи. 13.ГЮ л. 5) Няна
! „Кайрякъ“ 12 декара оц. 36 л. 6> Нива „Няяук-

1|1** 12 :) Декара оЦЪнмца 37’-)0 Л, 7| Нвва „Наяукчв“ «*6 декара мцГиоЯл 24*30 Л. 9) Нвва
„До■ брВЧСКН ЯЖТК* 7*Г» Л. ОЦЪа 22'50 Л.
10) Нвва
, ЦуиаР «ЖВКЪ“ 4*7 Д. ОЦ. 14*10 Д. 11 Ннва ,Ко" ‘
. ,
.,
КИрджавеКИ НХТЬ 14 ДСК. ОЦ. 4« Д 12) Нява .Ко
, рударъ“ 7 дек. оцЬн. 21'30 л. 13) Нвва „Оручъ
1 К\даа" 65 ДеК: ОЦЬв. 19*50 Д. /4) Нвва „Гюв.
КаЙва“ 3'6 лек онТ.я II)
д 1'И Нина Паипа*
I
ДеК> 0Ц1,В* Ш 80 х
НИ1и »*и,|1>*

1*1 лек. оц. ЗЗО л 16* Нивя гЧврешата" 7*1 д.

! ОЦ-Ьв. 21*30 Л' 17) Ннва„Кю.ПОКЛерь* 0*5 ДеК. ОЦ.
. 19-50 л. 18) Нина „Каалаклдкъ“ 2*8 дек. оцЬн

гки!Й,2'"»иГ.т^-Чрч* МИЮЧГО.4М»*.

1 Сжд. Пряставъ: Н. Савуалжневъ
Д. Но 693-900 г
О Б Н и Л Е И II Е Но 259
Съобразно изпъди. Но. 2535-99 л. год изд„нъ II Добричеки .Мщюви Съдия щютивъ 1,'тоинь Коенъ отъ с. Каралечъ за 70 л. а въ полза на Добричгкгта Яемлед. Каса,
ибянявамъ чс огь 28 Инуари»! до 28 ФевруариП т. т часа
Д(т* 5 елЪдъ обТ.дъ и съ ираионаддананпе 5 на сто на ея I,
дув.щня деиь въ канцеларията сь въ гр. Дойричъ ще нродаеамъ слЪеув.щитЪ ноднижнчн имоти иченно: На Стоянъ
Коевъ: 1. Нива „Чешмето- 16 дек. оц. 32 л. 2. Нива „Ка
ра Сулукъ* 56 дек. 041. 112 л. 3. Нина „Кн.явжъ* 72 дек. оц.
144 л. 4. Ниви „Кв>лвжъ 4о дек. оц. би л. 5. Нива „Пче
ларски пкть* 72 дек. оц. 144 л. 6. Нива „На Боза* «4 д
ОЦ. 48 л 7. Нива „Гелеиджпшки икть' отъ 20 дек. оц. 40 л.
8. Нива „На Боза* 64 дек. оц. 128 л. 9. Ката огъ 3 етан
въ дворъ 2026 кв м.; нъ двора единъ дачъоцйч. 1<»о л. Имо
та се намира въ с. Каралеаъ и зимдището му.
Наддаванието ще почне отъ оцЪнката. Жсяаюи.и ■ Ь
могатъ да се яняватъ въ канцеларията въ прнсатегвенгг!:
дни и чясове иа наддавание.
„
Гр. Дойричъ 16 Ннуарий 1902 год.
11 Съд Пристанъ: Н. Сапунджиевъ

.
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,

I

;
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Съобразно взнълнит. лпеть Но 4935 пздаленъ отъ |
II Добрнчскп Мирови Со.див на 12 Септември» 1898 гох
въ полза на Добричспата Зечлел. Каса а иротивъ Сади I
Сюдюаапъ Хаджоаъ изъ с. Кадпево за 1но л. и др. обнвавамъ че огь 28 ЯнуариЙ до 28 Фсвруарий т. г. часа до 5
слЪдъ обЪдъ н послИ нравонадданание 5 на сто въ 24 ча
са ма слМуюшпа день въ канцеларията си въ гр. Добрнчъ :
ше продават слЪдувццптЪ длъжникови недвижими имо :
ти ваходащи се въ с. Клдпсп-, и аемлището му. в иченно:
На Саля Сюлюланъ Ха I ковъ: I. Половина каша съ
стояща се отъ 2 став, «оетроем» иа 7 метра дължина на
4 м. широчина а висока 2 метра отъ иросгь дърненъ мат. .
покрнтъ съ керемиди при съсЪди: Хюсеинъ Ееенди и отъ
ТратЪ страни патьоц. НЮ л. 2| Нина „Метели Кулака* I д. 1
2 ара оцЪи 3 л. и 90 ст 3) Нива „Барсакъ* 6 дек. оц 18 л.
4. Инак „Хасът деде Нолю• 4 дек. 1 аръ оц. 11'3«» л. 5. Нн-

I* 1 х н 1 ара оц. 3.69 зи 6. Нава „Квраздк-

Съобразно изпълнит. листь Но. 4308 98 год. пздадеиъ
отъ II Добрич. Мировнй Сждия ва. полза на Добрич. Зекл.
Каеа иротивъ Толоръ Иванова, и др. отъ Ези Кей за 730 л.
и др. обявявана, че отъ 28 Ннуарий до 2- ФевруариП т. г.
часа до 5 слТ.дь обЪдъ и съ правонаддавание 5 наето на
сдМуниция дена. нъ канцеларията си нъ тр Дойричъ ще
иродавамъ еаМуниция недвижичъ имотъ, иченно: I) на
1‘тоянъ Канена.: 1' Нина „Таим* чукуръ- 19 дек. оиКпена
48 л. 2) Нина „Калоенско ц*ть“ 12 дек оиЪн. 36 л. 3) Нива
„Нелииаиовъ пкть* оп. 6 дек. онЪи. 18 л. 41 Къща оп. 3
стаи и единъ дямъ пъ дворъ 2 дек.оц^н. ПМ)л. 11( на Ивана,
Атанасова. I] Нива „Маглачовеки н.ътъ9.2 дек. оцЪн. 27.60
л. 2) Нине. „Маспрлика* 8.5 дек. оцЬн. 25'50 лева 3) Нива
„Манеъровсхи икть- 7 дек. оцЪн. 21 л. 4) Нина „ '(обрич.
пАТ1.- 16 дек. оцАн. 48 л 5) Харчанд.ъкъ крачно мМто,
2*5 оиЪи 7'50л. III на Тодо|ть Иванинъ I/ Нива .Едпбсйеки
пать* 9 дек. оцЪн. 27 л. 2) Нива „Кюлюка* 9 дек. оцАн.
27 л. 3; Нива „Матлжм. си нара." 16 дек. оцкн 48.1. 4) Пива
„Гашд.ь чамуръ* 11 дек оцЪн. 33 л 5) Нива „Кара. син
синаръ* 35 дек. оцГ>н. 105 л. 6> Нива „На мйрага* .'0 дек.
опЪн. 48 лев*.
Имота се намира въ аемлището на е. Ечи ЙеВ наддаваниетпге ще почне отъ оценката нв тор В. 7Келав,щитТ.
да куиятъ горнитЬ имоти чогъгь д. се яняватъ въ канце
ларията въ црясътственнигЪ дни и часове и наддаватъ.

!

НиВ<4 ДвЛ11К!11 К<4Я 4 Дек. ОЦеН. 12 Л. 21)
Нива _Лаябур ГЖа-“ 5’2 дек. оцКиена 15*60 л. 22)
Нива „БЮДЮК. АрКЯСЖ“ 8*3 ДеК. ОЦ^Н. 24*90 Л.
.ац\ лтШВ1.
\Гнп|йая кЧ таа- Ч-9 1«ь- птт+и о..;п .
К>-,ааа ? Г ДеЬ“ "ЧИН. 9*оО Л.
^7)
п1олЬ1Иц ИЬрть ;>*-^ДСК* ОЦ. 1о*оО Л.
25)
„
„
„
4'5-дек ОЦ. 13*50 Л.
26)
„
„Ио.тъ Арае* «'2 ДеК' оцЪн. 181)0 Лева

| 57) ,
28) г
29) „

„И.инджвева“ 5*7 дек. оцЪневи 17*10 л:
»Кур Иолу“ 1 5 дек. оцбдева 4*50 леви;
„Чавря* 9-3 декара оцЬп. 21 90 лева:
:{(^
^
„Бмлмклеръ Аркасх“ 3*3 дек. оц. 9 90 л.
31) Ливада „Сеиетляка“ 7 7 дек. оцЬн. 23*10 л.
32)
ГолЗяд-гЬ-* 3 декара оцЪяева 9 лева:
■
г
*
» „
"
*
’**)
в
ЬаЛНИКВТа" 4'.’) ДеК. ОЦЬв. 13*50 Д.
35) Лозе „Челебвева КурВЯ“ 2 ДвК. оцЬй. 6 лева;

Няота се нажвра въ зеялвщето на с. Кадаево.
Наддаванието ще вочве отъ оценката ■а гор!.. ЖелиющнтЪ ла куиягъ горнягЬ ввотя яогагь
Ва «:е ЯНЯВаТЪ ВЪ КаВЦеЛарВЯТа 1В ВЪ ЯрВСЯТОТВе-

1

внтк ляв в часове в вадлаватъ.
Гр. Добрвчъ 17 Януаряй 190*2 год.

!
'

11 Ся еб. Пряставъ: Н. Сапунджиевъ
ОБЯВЛЕНИЕ
.М 259.

Въ допълнение обявленяето ми По, 3594-901 г. пу
бликувано въ Дърямвния ИАсгникъ броеве 7 и 8-902 год.
обяняиамъ чс продажбата ма недвижимите имоти на и*
I
кпйнага Шерцае Ммерова отъ с. Х*,.м«нлакъ ще трае
11 Фсвруарий т. г. часа до 5 слЪдъ обЯдъ и поел* право
на.иаванпе 5 на сто до 24 часа въ с. Харнанлакъ ще иро
дават I] Нива Айданскн пать 8 де а 8 вра оцйкека 26 л.
гр. Добричь, 17 Ннуарий 1902 год.
1 Ннва Мемлеклерсвв пать 96 декара оцЪавнь (88 дева
3. Нива Нидже Иодъ 90 декара оцЪкеиа 180 дека 4. Нива
1 Садебем» Понстакъ: Сапунджиевъ
Макръ Спноръ 60 декара оц-йнеяа 180 д. 5. Една чегмрта,
Д. Но ЮвО—901 год.
часть клн 45 декара огь гарата Чавръ Куру оцТнена 900 л.
ТМи имоти се камвратъ въ аеклящето на с. Харяаадааа,
ОБЯВЛЕНИЕ
Наддаванието ще почне отъ оцДм ката.
Но 359
Гр. Добри чц 18 Януари! 1909 гад.
Счлбразио изиълнит. листь По 2849 97 г. издадена
огь II Добрич. Мировнй Садим въ подла ка Андр А. Овча
1 Садеб. Нриставъ: Мииевъ
рова оп Добричъ повЪр. на Д. Попова отъ Ези бей, про
тнвъ Плавно Златена отъ Е:ш бей за 784 80 л. н др. обя
вява 8!.. чеогь 28 Ннуарий до 2- ФевруариП т- г. часа до 5
часа слъдъ обЪдъ и съ ирлвома.иав.тние 5 наето на слйОгговорен-ь редашор-ь I. КбДббЪ
дувициа дена въ канцеларчата си въ Добричъ ще продавамъ слЪдующнтЪ длпжнивови имоти именно: I) Нива
Вариа. Пттпяз п Хр, Н. Во1пко»ъ
„Добрич, пата 11 дек. опън. 11 лева 2] Нава „Балчикскш
иатъ* 17-5 дек. оцЪи. 17.5и д. 3/ Нвва „Бадчккски пать* .

19 Дса. оцЪи. 19 X 4] Нвва „Еди бсйски ажть* (0-6 дек. |

