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Д0БР7ДЖ ДЩЪ _
ОРГАНЪ НА НАРОДНАТА ПАРТИЯ ^

I”. ДОВГЖЧОКД ОХОЛХЖ [о _Ч-Л >; 1

1ИИШНЯ АВОНАМЕНТЬ ^ 1 ^ ^ ~ »«...■■ .»
’■» («стави е: 6 л., яолугомшво*1, л. | се адресира до релаапмата ит, въ гр.

Добрите, улици .Тотем1*.3» гь страастао гпдвшно 10 »п
ИЗЛИЗА ЕДНАЖЪ ВЪ ;мицата.АЛоипрамае йеаъ трЪдп-ит* нЪаа 

да се уважава.
ТАКСИ ЗА 11УВЛ1КАЦИИ: 

ва ввад. е/а на 1 стр. . . , 10 ет.
. . •> ..ст.И . .IV .

За приставени обаалеияя 
на III п IV стр. по Ягт, на V и VI но 

17, ст. на дума

IНепдатснн носна не се прасната, 
равопвса не се архщап..

• !• Цана ||м4 19 ет. Ециаа 1ро1 19 ет. .
0® «V

I и придружиха ш.пьнипиь м\ 
втчното му жилище.

Гр. Добрпчъ, 11 Мпргь

останки 40 I която е най-хигеемчното, най-честото ■ износ
ното ерьлство за приготовляваше на 

сирене ■ кашкавядъ

Елинъ килограма отъ шн мия ип Д/л Клу- 
| якнгаль, е доетатъченъ за подепрваиие на 

100,000 литра млеко

ГояЪмъ усп!хъ въ всичии страни >а ум 
трЬбдението му.

Бвзоройми олагодвритшями сввдШявлствш 
МабелЪжею добр* името:

4)1.

СКРЪБНА ВЪСТЬ. От а апшчшллнщто сгъмвйст
X. ВЕЛИНО*. РМДОЕВЪПотънали въ сълзя съ разбито сърдце, | 

идваме па велчки роднини, приятели и поз- : 
ига, че нашия многообичапъ епнъ и бритъ Съобщаваме на I. г. або\

Байчо Ив. Опъдченовъ <>т
администратори на е потника 
товарени 4а събира абонамен
м нови абонати. - ———*

гпнпь си, че 
. Добри чг, € !
. Той е на- :
| и да запис- .

ДИИИТРЪ X. ВЕЛИКОВЪ
й поиина иа 11-нй Мартъ н г. 6 часа су- 
['■ ньта въ пай раиашната своя 20 годишна 
ираеть, като остави насъ певица ин да скър- 
иъ гьЛЯП) и йлачигь* безутешно на веки 
а тежката и иепопосниа загуба.

Побойниятъ, роденъ въ с. Тича ирЪзъ 
882 год., д4те още съ своята веселость и 
"•рота той завладяваше еърдцето евЪкияу. 
‘ой обичане отъ родители, роднини и учп- 
-ли свърши съ отличенъ успехъ основното 
ч и лице въ редното си село, а ирезъ 1891 
е 1892 год. — първи и втори власт, се тъй 
тлично при Добрншксто Ш класно мъжко 
чилище. Иовиканъ твърд!; иладъ едва 14 го- 
[ишеиъ, въ живота, той и тукъ бързо запоз- 
1знаше работата и щастливите иу родители 
!•• можаха да иу се п»радватъ, че обичния 
|чь Митьо ще ги достойно замести. По от- 
« палъ Митьо вече вдъхваше н±ра и обпчъ 
и"1.кииу. И за едно малко време той беше 
Ш.челилъ обичьта иа всички нему познати.

Но грозната съдби, като че зивиде на 
и. стл""ит,Ь родители, тя немилостиво имъ 
грабна бързо обичния имъ Митя, който бол1- 
!' ча само 18 дни п за винаги почина.

Миръ на праха тп. скъппй п обичапй ни 
пмн и братче Митьо! Мчио ти пам!.тъ!

Отъ опечалените му: баща: X. Ве
ния» X. 1'адоевъ, майка: Дона. чичо: Дпмитръ 
и НедТ.лчо, 6гля: Койка и Нова, братя: 1*а- 
!' й, Христо, лвд1;лчо и Иванъ, сестри: Мсмка, 
.1'‘па и Портика. зетъ: Янко, лели: Ма] или 
’ука и уйчо: Пантелмонъ.

гр. Добрпчъ 12 Маргъ 1902 г.

Достаичвкъ па вепчкн държавни, образцова и 
чаено; чкфлвпн нъ Романия н други европейски 

държ; ви, съ тези препарат..ДА СЕ ПРОЧЕТЕ.
Въ шпвачиицата ми пристигнаха разни ^ всички сведения и др. отнасяйте се къмъ едии- 

и много отбрани платове отъ Г.ългарски а 
иностранна фабрики, за мъжекн а детски о—[•> 
дрехи. Направа солидна и превъзходна, които 
въ всичко надминава готовите европейски 
дрехи, а главно но качеството си стоите на
правените отъ мень дрехи 10 пкти по-горе 
оп. ония на евреите.—Намнратъ се също п 
готови дрехи отъ с: чте материи.

цени намалени до непчоверность. Про
чие, умоляван, се нуждающит!: г. г. отъ горни 
дрехи, да заповедатъ въ дюгенатъ ми преди 
да купятъ готови еврейски, и се уверитъ къ 
истпнлостьта на горньото.

Дюгеиятъ ми се намира до дружеството 
„Гирданъ*.

г. Добрпчъ, 5 Мартъ 1902 г.

стг.ена-1 ь децозитари за пЬ^а (.олтарни

Д. Г. Гаиневъ л Синове - Варна
I

важно за скотовъдците
Нг, склади нп Американското Търг.

се >17, ,р. Добри чъ доДртре епико иа.годнщь 
лот‘.17, Щ-Ччра~ пр>итп1нп ли.кт, иротши, к/та
пии ии- но ощ< т>ь н противя иглики ти, и 

еОри и риштг, либнтъкт,. Птички 
I ступан и на още и друш дьочтякт, грабна 

да си и линия по е4На кутия и при първо 
ионвнаание болтетьта дч унотри,бнтя ирн- 
иииаенпЯ лик*, ч/икт които ще могатя да ся 
.ишазятя стадата отя за/литнел ната по
честъ к/щетата

к/щеташп па

12—12Съ почитание:
ВАСИЛЪ М. РАДУШЕВЪ

2-а

Предъ Градско-Общинсиите избори.
Дава сч‘ подъ иаемъI Пъпросъть за едно правилно нанравлеппе 

на общинското самоуиравлепие. пе предполага, 
требва да е чуждъ отъ всеки иартизапски 

трета и отделно помI.щение за длрва и др. ■ колг-ритт.. Общинското самоуправление най мо- 
покхщииии, находища се въ Ш участъкъ ул.

една кхща отъ 3 стаи, една кухня, дий ан-

жемъ уиодоби на едно многочленно акционерно
«Любенова*.

Ла споразумение до Нпапъ Пи. Ставковъ.
дружество, къ което естеовенно се иоражда 
едно общо съзе]|Ц»нпе за правилния пъпросъ 
на дружеството. Пе е въпроса за предимство, 
на една партии, па ако ще би тя и да бхде 
властвуклца, който требва да вълнува Добрпч- 
скпте избиратели, а какви лица да б&дхтъ 
поставени, като достойни ръководители па об
щинските ни интереси. Само при едпнъ Радо- 
слаиовски режпмъ блещеше едноцветностьта 
на общинския нн съветъ; въ такъвъ случай 
единодушието е неподражаемо, и благодарение 
на което се вършиха и флаягрантни наруше
ния, на общинския редъ н огромни злоуцо-

I 3

ОД№ К.1АГ0ДД1,11»1ТЬ. С* ОСОБЕНО ВАЖНО -«Ю
Потопеното въ дялбока скя/тбк е и,мен- , 
X. Велико X. /одоевя еър,(ечно плахо- | 

‘и на всички почитатели, конто сподхь-

нлото на покойния имъ синя

ЗА ПРОИЗВОД. НА СИРЕНЕ И КАШКАВАЛЪ
• 1>|; Т.бмвяйго само наградената

Ит112НЕД ШАЯ БА ПРАГЬ ЗА 

ПСДС2ГБАЕПЕ
иа Д-ръ ПЛУМЕНТАЛЪ

скъ/тбьта му, като ирнсллотвува.га па

димитръ х. велико в ъ
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трЯбдепня съ всичко що е общинско и пр... | за добитъка, който всЯка сдботенъ донь прЯзъ 
Такова мнЯппе изказахме пч. броятъ си годината става. За да се иде отъ града за 

отт. 24 Авгуетъ а. г., когато се правеха по
стъпки и се подписваше петицията отъ съ- I иръсепъ домъ. който е ни самия пдть ■ еднв- 
грнждапятЯ пи до Варненската Окр. Посгочйпа • счиенния за тия мЯста. Изъ него минанатъ 
Комисия за рйзттрлнпс на младондЯелническпя

П. Мипистръ иа ВътрЯпптЯ работи Ад
Люнканопъ.

III. Мпяистлръ иа фиианеит* Гвъ Миха:панаира, не може да се се мине но край този
Сарафоиъ

IV. Миимотр» на прапосждието Да. Радея-
V. Мннистеръ на просвещението Хрисг

повечето селяни отъ Добруджа. Обикновено 
ни I радско-общнпскп СъвЯтъ, иа когото на цо иратнтЯ и прозорцитЯ на зданието се на
чело стоеше известния иа всички ни съграж- въртатъ развратпптЯ жени, съ свойственото 
дани I ашо Пванокъ. I пмъ облекло, съ обезобразени лица на отрор-

И сега туку що прт.тъ изборитЯ, като | „и бои, и съ игриви

Тодоровъ.
VI. Мнииетеръ иа Обществен лтЯ сгрят 

II. Анрашевъ.
VII. Мямистеръ на ЗемехЪлието и Търговия' 

Нвкола Коиетавтвновъ
VIII. Мпннстрь ва войната Геиералъ Пап| :

I

очи. движение и чупе-
впждаме, че всички лица дЯйствующи за раз- I ние на р&цЯтЯ си, съ смЯховетЯ си, съ раз- 
турянпето съвЯта, сп подчватъ ръка едни на ппт4 гримаси п съ . . . съ . . . гьбдазняватъ

страин чаетпптЯ си нриходящитЯ непорочни юноши; а съ маханне
канрицнп, симпатии и антпчатип и за общото ! кърпи и ръцЯ, дпгапье . . . дразиятъ стар-

\ =Ж ^ — г-лгаил? ц
Лъстно зи общото благо на зрада, нпй но мм- | дхрхатъ позвтЬ пи царици. Ний смо зяб1>- | Народното представителство защото това ирЪустрь»!
жемъ отъ да п*- ръкопляскаме на станалото лЯзпалп скромнитЯ дЯвойкп, прЯиускащи и сч. | ство па кабинета сиоркдъ иаеъ, става въ отслт
вЯче съглашение и не нп остава друго, освЯнъ
да поеъвЯтваме и номолпмъ всичкитЯ сп добри \ натп лица да мннаватъ покрай тоя домъ... 
съграждани, които нплеятъ за доброто на 
градътъ нп и общинското самоуправление, да 
се прптекатъ всички къмъ урпптЯ СутрЯ за- 
едпо съ избирателната сп карта п дадътъ бп- 
летинката сп, за слЯдующнтЯ одобрени врче 
кандндатн;

ковъ.
Заши се отхвърлени прЯяставенитЯ за атист . 

огь Данова Г. Г. А. Хояжевъ н А. Франгя, [
всЯка вЯроотность в. „България“ ще яви............

Пакъ отъ долу на горЯ утнване, както

други, като оставятъ па

!
I

етвоето на ханжпята.наведени очп, а благородиптЯ юноши сч. обър-
ТукашнитЯ либерали н вародно-лнбералн I 

, , 12-того се дошле до едно спораумение :а дЯЙств!
.Мнозина фамнлистн. кша се връщап». или Ванн« еъхружво но црЯдстоящнтЯ Град. Общине>; 
отиватъ на ианапра. забпкалятъ иоловинъ часъ ; избори. ТЯ се надянали, че както въ лннутатскнг 
само да не ерЯшнатч. очитЯ амъ ломи и не- | набори спечелиха, тъй н сега ще спечелятъ.

НЬка дЯйствуватъ съ честни срЯдства, г 
иЯка спечелятч., па п въ дЯйотвптелность, врЯн 
вече ла се не развръщаватъ нзбирателитЯ, баю < 
откупи, пило съ други деторалпзнрующи обЯщава

говитЯ обитатели—развратници.
Ако р тъй. че този домь е създадепч. за 

приходно перо на ДобрпчскиЙ Град. Общия, 
бюджетъ, то за осъжданпе е тавъвъ градски 
СЪвЯтъ, който черпи прихчлпгн. ги тя ши- 
иявя мряпня кищ1.1Я. Ако ли пъкъ, както каз- 
ватч. други, тавива домове били спасителни ! 

| за въздържанието, то нЯма ио-голЯмъ укоръ | 
върху науката п оиита отъ този ; Въядъжа-

п иокровптслствуваиия. . . .
РазбойницитЯ заномии. Както споменах х 

въ миналия си брой. разбойннцнтЯ, конто извършил 
убийството пра с. Къостнкчялсри биле въ дЯйегве 
тслность затувенн отъ конанднрованим отъ Г-н 
Съдеб. СлЯловитель пол. старишй »ъ Гояаяня 
то прп отличното съхЯйствме на розанксвтЯ нолс 

наето никога и никого не е изложило на опаст- | нейскп а общннекн власти. УбнцнтЯ бяле трих
п залувевн както слЯлва: 1) ГрнГъ (Григаа) Сяно 
ренковъ, залувенъ въ село АМу.ш заедно съ едни 
крадеяъ кояъ; 2' Фадоръ Схоленко въ г. Кюстенда: 
когато сн яграялъ свобочно въ кнртя на едно к; 
феие. 3) Ноианнко Д. Хайвана въ гр. Тудча < 
едшгь също отгадпатъ коиь. Предполага се, че а> 
не попречатъ ай нашптЯ съдЯбни власти кимат 
лацпитЯ, разбойинцвтЯ скоро ще бъдатъ тЯнъ П{н 

■ лалсип. »тч. които ще се откриятъ яного работи. 
Нспчки биле ч уж 1 и по лаял цн но какви нензвЯстн 

Лични. Въ грачътъ пи иа 9-й пристигна ог

Дииитръ Д. Попов 
Мнимо Иарчеи ь

• •

Георги Косово
Злати Начев

р> Станев 
Стаиао Лаочмев

ръ С. Чамурлийски 
X. Иолролъ Оеанезооъ

!
д
До I пости както невъздържанието. Ако ли е пъкъ 

да снаеятъ частнипш домонг, като ограни- 
• чатъ болЯстптЯ и разврата изключително въ 

публичнотта' му. то миою се мамятъ: отъ 
тамъ тЯ пзлнзатъ и се разнростраояватъ изъ 

Налбаитъ градоветЬ и селата, тамъ се списатъ яйцата, 
а се луиятъ изъ частнитЯ домове заразптЯ.
СелянвтЯ не знаяха болЯстьта „сифилнсъ“ и 
др. до освобождението и тЯхяптЯ синове като : 

протпвппцнтЯ нп в е пцЯ хваления па горЯпо- се връщаха огь военната служба гн занесоха ] И-грачъ г. Н. С. Нергарарнлнъ. гзввеиъ прЯдстав!
меоатотЯ кандидати зашито тЯ съ; наши съ- тамъ. Англпя е една отъ наЙ-старнтЯ страни ; тель на Тър. Американско Дружество заразиш зевл<

дЯлческн а др. чашннк. СпорЯдъ както можахяе }сЯдп. които всЯкога се чвижатъ но мЯжлV пи въ г.вропа, по тамч. няма пито одпнч. нхолп- I 1 . годи, пени осипиц се д- * , х.шаеяъ. далснп мх оале поръчки за шесъ хнрманп
и пзлизатч. изч. срЯдата на гражданитЯ мн, | >енъ Домч.. (имотната цивилизации и цврява чатип ,.т-ь Г.алчмкско п Добрмчско. До колко
и като такива, тЯхъ всЯкой добрЯ познава: не може да търци такнви мръспп учрЯжде- ■ позвавамс вснчкптЯ днтвни на Дружеството, ко» >
ПрЯдъ видъ иа това, не трябва да се ис- ния. Незабравяйте г. г. граждани, че вий, ] прЯхставлява Г-иъ Нергарарнняъ. <•* солидно и;
пуска отъ никого тоя момептъ, защото слЯдъ които сте съградила църкви и хчилиша съ правени и съ за предпочитание по трайност
избора, никакви извинения за сторени грЯшки, евграждаииего па мръсния домъ доближавате ^рГпро^ран^а^Тзъ" &!.
или неразбирапия не могатъ помогна никому, го до тЯхъ ... , паиъ иоаъ начадникъ. СрЯшу ирЯхстав

гслскптЯ избори биле уволнеяъ отъ ллъжность Г-в

Еоояцм Джжнае 
Доим Хапилог-ъ

«ат
X ж

им Беиироо
ХалилооДх я

X. Джелил Мехмедов
Нпй нЯма да иравимъ, както лравятъ

:

Ако гврнвтЯ ии редове не могатъ по-още ио-вече, като, тия отъ които еднамъ 
вчера сме се отървали, взематъ на ново кмет- , дЯйствува за уничтоженпето па т-»ва учрЯж- Тучянровъ. вмЯсто когото бе назиачевъ Д. Добр 
ството н прикриятъ всичкитЯ си закононару- I дение, то настоятелно молимъ. поне находя- Ловъ сега срЯшу общ. избори се уволнява Доб| 
тения и злоупотрЯблепвя извършени отъ 4 ; нштЬ се ьъ него развратници, да .е изпъдятк ^ нъ ■ г.‘ъ Ту111аро|1Ъ? „Л|1 ,а

далеч ь отъ чьрдата награда 1 часъ: да- ла ||0йр1и1| яа иародняц^, да ие спечеля 
При това, нЯка добрЯ се знай. ч>• слЯдъ лечь въ нЯкой пеобитаемъ край, за да се от- ■ГрИ спгурни депутатски яЯста понеже, Г-пъ Т\ 

тоя взборъ ще имаме нодобенъ едва въ 1У06 неме възможиостьта поне на тия младежи, парозъ ие билъ буенъ иартизаяипъ и ис чожа 
год. т. е. слЯдъ четири цЯли годипп. I които невинни до тогава, по споени отъ ал- ,и<"° ла прмслЯдва оиозпцията ? . . . Кат

я»ир*дъ яп трпвИ въ «V :»««■ » дртгарит* св в ввввв врввтвлв,
стени рЯдовн, за да се поста вя тъ иа чело на ' х1.нишката 1И завождать вк това 1Н\<но от - обичаме да вярваме, че слЯлъ тая авантюра, ког
Градската ни Община хора. които да милЯятъ вр&тително обиталище; сь едва дума мч.пиь-
за общинскптЯ интереси и се грнжатъ за . »<' II като направите това, нннани*' на купъ чиновници въ околията ии ■ иа
всичко общинско, хора, които ще иоиравитъ заповядайте да се постави па такивато до- и,! са снели поне едно иЯсто. ие ще г
улици, чешмп, училища, бани и ни. а за та- мове голЯма черна дъска, иа която да е на- «''I*1**5* ЛРУГЪ "*ть био иа влистк когато е, в 
кива ние посочихме удобрепигЬ горЯномЯиати писано едно отъ слЯдуемитЯ се наименования | кязва ту{И.ка „ОГОворка, точно тъй ■ мзлЯз. 
наши съграждани. ча мЬгтото: ,[«.чудния домч.“, ,Мръсния домъ* . |;ав СтавчевмгЯ васали за яЯтура и др....

Свърши св- Както бЯхме съобщили въ м
зародишнтЯ и на всичко, що е ниско въ свЯта*. налин си брой, ироедавутото ала дойд Хал но пр
И тогава иЯка ги ио^Ящапа само това. що е стмчуирано отъ сойкнтЯ углавно дЪло »• К

901 г. но обвинението иа Пянте. и Кьосе Н< 
новъ отъ гря лъч ъ ни, зи уиьртвяяание още 
проедявутвн ГераФииъ Нииоаовъ, ии иитин 
ставадъ ня 27 Декемвр. 1898 год. се разгл^ 
на 11 того отъ Наонен. Окр. С'ъдь : гдЪто П[ 
курорския иаркетъ вито ислушялъ подъ клЯг 
нагласените тогава отъ сонаджиитя сяидЯте 
отгозън обвинението ги В е ПОНСКЖЛЪ да 
оеждятъ зя лч жливи поиамнии нЪкой нещаст 
ни, които за '/• овя вино или 1—2 л. биле д» 
угодни на иитингажиичЪ показания. Ний въ г:

; чая не можеиъ отъ да ае остаиемъ доволна е

!години насамъ ...

■

извършва той прЯлъ динутатсквтЯ избори съ ув

или „тукт. е мЯстото на разврата, болЯситЯ,

ПУ0.П1Ч1111Н ДОМЬ НИСКО пгьспо . .

Нъ гдетопагеленкта улица . Иинапрска* 
на града ни се вижда **дно голЯмо здание, м т» с т н и
единственото вч. градътъ ни по пространство
то що заема. То е сч.гридено на общински На 10 того. грахская глашатай разгласа 
срЯдства н служи на разврата — и\бличпий I аовааата, че Министерството Даиевъ се поиълнало,
домъ. Общината го е построила за ириходъ | 0 ,ч‘г“ т° '"и<> въ ^^уюшия .-ъставъ:

/ ‘ , 1. Манвстръ нч Въякашяит!. дЯла, иеиов1.да-
И за по-голЯмъ такьвъ, вЯроятио е изорала Цпага а Предскдатель иа Мпипстерскал съв. .ъ 
да бъде на видно мЯгто. До пего е пазаря г.цъ Д-ръ Стоамъ Даневъ.
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ото р*ш(ю п <■*», вацото мио тогава Гмари СО вато аа положително, че отъ ! пето аа пра. шш отива акого баяно; вижда
озаоава вегааав ве аолтъ да овградп бавшва Общ. Сикть ваио куп здоуиотръбде- I се првготвя се перспектива да се кахе: ако и с- 

*®в*вв въ вЪщо хора. нва, особево яъ вятата, гдето липсвала само праеватъ чояополвгЬ на тюгюна. Българи це фас
Кьосе Иваяовъ е освободеяъ сега отъ всея* за едва годвиа десеть тазова явтявапскя сведе- ЛШра. Общия аеяоборъ отъ държавните дяпца въз- 

>ппцвость в ще му се иаатятъ 225 дева и- телето», иовакавъ биаъ яЪяслко патя бавшва ЛИза до 1 Ниуаряб т. г. ва суааа 40.000,000 л. 
г. 1Це се повьриемъ по том. кметъ Тяшо, оть врЬменяата комгсая. да иЪкой ! Въ вДЯИЪ |ТЪ шниадитЪ си брмво, б*хне

В. .Смйдиъ Грвмдвммиъ 6|К»Й 14-вй | разяснения но тоя алоу потребления, но Ташо не ; обърнала вияаинето на анннстерството аа зеяде- 
28 м. мЪсепъ се аянвмава съ семейното ро- благоволил. да се явя: назватъ. «е той ще бдде делието я търговяята. върху обстоятелството, да 

ювие на 70 годишния лтаренъ, като добавя, приведе нъ вт. комисията чрЪзъ нодноейска гида. се наяТ.рятъ прячянят1г, да взеелваяяето на току 
нашвя грядъ 'Добрнчъ) тааивато семей- ЗиВЯТЪ съгряжданатЪ нн, че прЪзъ 1900 що пркселижвгЪ се въ страната вя Банатски бъл-

' "мадо нЪколко. Много право, действително г. тогавашнвя ивнистръ ня на|к>дното просее- | гарИ. (*ега се научаване, че по тоя въяросъ, щс 
що, защото въ градя нв яма тамяна ссией- щение г. Мачевъ, поеЬта градътъ ня, в отъ ,;е .щмпяас сдиа Псцва.та коааезя, назначена огь 
I н за да улесиямъ събрата ся, ирЪдпрвехме страня ня общия, уирявдеиие му ос даде бая- апннетра на ВхтрКшнигк паботв въ съставъ: Се- 
I пглАдямс второ семейство. кстъ въ сжщатя яд тогавашния инспсктпръ Д. кретаря на Вхтр. нннпстерство Т. Вяснлевъ Глав-

1'олоначдднякя СаЪш. Ив Ртсевъ — Богъ Господиш вт. Още тогава се писа въ р. „Мвръ“ пия пнепекторъ по зенлегкляето Хр. Кнрчевъ, огь 
И прости, легия му пръсть! Добръ чедовЪкъ зя товя обстоятелствено, за какъ ео цялЪнгъ общ, сграиа па чпнпетра на зеяледЬлвето II. Днчевъ в 

< нари. но мл.ч лондеалитТ. отричах* еяктя, като Д.рг Пагоровъ отъ нивнстерството на фииаяснгЬ.
Майна Баба Попадия — нснсв< перка, нолу- твърдЬхя, чо банкета бнлъ платена отъ ирнсАТ- 

► отът Държаната ?5 лева мЬссчио в илюсъ ствующнгЪ ва ииршествотс. Сега обаче излиза въ София и е приела езиа окончателна ирограна 
I" по 5 лева пть църквата „Сн. 1р"ии.ч“ за юва, което си икса още тогава въ „Миръ*, т. отъ налЪжащп въпроса, които требвало да се уре- 
Г' 51,(1 ** меск дори ирусорн аа пяхуря. е. че общин. управления пзрасходнддо за топа дятъ въ заселевятЬ съ баяатчани села, ио която и

I Свнъ Юрзанъ - Нолначадвнкъ при Русев- просвещение оисло 900 лев», в че оиранлятед-
Т- *1 Станки. нвгТ, до»ументв стоелв още въ град. каса, като

II Свнъ Стгоднчо—Дпбъръ смиренъ чело- на лице няри, защото сметната палата не при- 
I. I во качество, в но всичко маза на баща зняпа зт законень в праввленъ направения раз- 
нбщественно воложевяо добро.-!... 8а ве- юдъ за вяно, «аIIгоня, яденне в ир. нр. Ний | хлсдЪлнс. 
гя чествость до преда 2 пипни и дума не мнедвиъ. че сегашната конвеня требва веднага

мше. обаче отъ като стана зетъ на иавЪстнпя ла разпореди в даде нодъ с*дъ съветниците ня Огь Софийските на достоверни свЬдення, заклю- 
рада ва Чашо. се науча на развя маневри, чело съ Таша в събере парите, защото тъй чнвахс, чс правителството нЪиало да свика Народ. 

I. партнзавянъ е Рядослависгъ: въ Радосла- ако отвтатъ работите, всЪкога въ град. каса ще Събрание за вотпраянс бюджета, преля втората по- 
I време беше Околийски Н-къ въ града нн вгрьм гъ миткате, как го е сега, чс нЪма ни 20
опе галено дЪте на кръчмярвтЪ, защото нмъ лева въ нси, а се анас, че преходния ни бюд-
!•* добръ мющервя в не ямь задврваше, кога жвТъ е сколо 2'Ю.ООО лева.
||.ятъ кога затварягъ Сега е сервозенъ кан- Снощи, но една покана отъ град. ком к-ня,
гь за Градски Кмсть и то, защото шп>ря се състоя едно многолюдно събрание въ град- 

Гашо, тъй го желае, да върни работата но ската ии градива, гдЪто се обмисли въпроса за 
п.дство. дЪйствуванвето но утрешните избори. Ано се

III Свнь Иванко — Подначаливкъ прн Мв- гледа огь броя на ирисА гствующите, сутрЪш-
п ретвото на Търговията и МемледЪдаето, мая изборъ с «агуренъ за дастатя, която нублн- юнонолвгб, тогавашвшя н сегашния офицнозъ в.
ачевъ въ Радославово вр-Ьве, за х.тьрл на ; кувавп въ уводната си статия.- ; „България“ на дЪво п на дВгио се иЬрсше. чс У2
нси н С-нс. Младо момче, ■ ис бе за тая | Въ Бйдчмнъ. на станалия танъ изб ,* ь за народ. нрТ> (ставятеля биле иодписали нЪг.аква де- 

кность но . . . градске-общански съвЪтявця е спечелила листа- ( кдарацпя. че щс поддържатъ правителството и зае
та на Народната партия заедно съ прогресивната. : л.тъ чу съ позорния човонолъ, во па 22-Й Дексн-

СтамболовнсгитЪ в витвть радоезавовнетн В]шй, ири вотврииис договор и VI. отъ енгорни 92-ия 
пропаднала съ много гласове, язъкъ за лнщка- 
новятЪ хвалбя. който разчиташе на пълна спо-

Кочигпнта вече е заседавала нЬколво пъти

првчпва, е в.б яала решение, г. г. Д-ръ Иагоровъ 
в Калчсвъ да заобиколятъ всички села насслпн1я
се съ пришелци, за да хогатъ ла уредятъ тоя тол
кова отъ голеча важность вънросъ за нашето зе-

По откриването но Народното Събраиие-

ловвна на п»ущвя яесецъ; до което врече, то вер- 
вало ла привлече къгь себе са нккой легковерня 
новоизбрани пародия представители н уреди въ
проса за хононода на тютюн» съ бавкпте, следъ 
което врече сачо, ще се реши да се срещан съ
каяарата.

8наягъ читателите ни, чс ч. г. ирезъ Дсиеи- 
нрпй. когато щета да се по можатъ на гласуванне

Дъщеря Г-ц» .(планка —учителка, хехгъ въ 
пото учвлаще ...

■1етъ Сглянъ—цря ергеилвка сн беше ка
нт а отъ насаръ въ Град. Общиаа бе наз- 
нъ За княг. водител, при 8смдедедческ;гга дука.
ся: отъ глето по нястояиане на Арсенева За ПрбдСбДйТОЛЬ ня бюрото на сутреш- I
1'адославово време го уволниха като народ* пия градско-общи иска изборъ е онределеш. члена Просляаутия. ссгашенъ савнтаревъ дярек-
». Скоро следъ това Сюяиъ стана »« . на огъ Бпрнси. Окр Сжтъ г. Набакчн<-въ, а за торъ г-пъ Д-ръ Ораховецъ, тези дни щ1;лъ да бвде
1 семейство, като епжда се за зестра му се ! члеиъ г-чъ Нсмаилъ Арн-удовт. чзенъ оп. окр. 
и* в даде веднага мЪссцъ но чина старата съяЪтъ в Провядвйсвий народенъ ирЪдсганВгсль, д.рЪ Д юш п Христовъ. »'ь това се дава едно удо- 
гность—книговодител, при зем 1сделчсгката конто дмеш. ирнегвгнах» нъ градь1Ъ нн. влетворепне иа г-на Драгапъ Цанкова, който чина-

но нясто»навие и»къ иа Арсенева. — Сега Защото СтамболопиститВ и Гддоглавовис- лаха 111Д„ца нь Народвото Събрание направи тол-
ь Стоннъ е унезицяе, хемь на правни фшнгъ титЪ се съединиха Д < работите задружно въ копа счГшня пятсрнслацпп, всс за уволяяванвето 
'.цосляввстятТ. Бж 1*щъ квндндагъ за ка- сугрЪшняте избори, аагуй. народниците оп, една на Ораховеца, като чужди иодданнкъ и уяразенъ

страна, а отъ друга прогрссисгяге съ номони. на дТ.дото.
Ю е безъ работа требва да се открие и.«ва та н* демократите ст симида обща листа и ще 
гность при Д-во .Бъдд.щвост|.“. лейггвунать загружно. Паст. ни ра та това яв-

I Чнчовъ свнъ Димчо — ноляцсйскв стра- лсиис. глето въ гякина спучаи. водятетитЬ на
разните партии, осгаввтъ ва страни частнч1е 
ги ьаирицви и си нодявагъ братски рл.ка на 
местни условен, д* но бл.ге съвета сдвои <етенъ,

пре.|сганитг.|щ останаха сачо 7й'.... Нека това да 
служи за урокъ, на чнидстригИ, конто чрезъ де
кларации иикъ искатъ ла сн '-ъставагь болшин
ство.

. зачестен ь съ Търновския окръжеяъ лТ.карь г-нъ

■

'I. на зем )едетч» ската каса. а за сега колко го
Първата захарна мабрвма въ България,

престана а пронзвежа захаръ; прачнингЬ било 
казкатъ I гето чпналоголишното Нар. Събрание отне 
огь фабриката субснлията 1-ъ която сс ползуваше 
нЬколко голинк отъ «териваиаето. Съ това се на
писа една твърде чувствитолна загуба на чукун- 
луро-нропзво 1нтсляге и иа хного б-ьлгарскя 1-Ъ 
чсйства, конто работеха въ фаб|1иката. защото 
дисеь съ останала безъ всЪко препитание.

8а туй зедлелелцнтк не яре шрненатъ пя що, 
защото. слян правни, закони за иасърдченис чест
ната нн усгрня и зенлелелясто, други безъ да ин
ча ляп. за после ютиията уничтожаватъ всичко.

Върховния Македоно-Одринсии кошнтетъ 
с отправи.>ъ сд1; |ующсто назидателно пнено до Ма- 
ксдон«. одринските оргаиизацни вь Бъдгарвя:

Унн,<)чМ'ин .•.и.1 учижпгмпк <-ш\ огь листо-
|)»Я-

..
II Чичовъ своъ Гсоргв — полицейски сгра-

I Чнчовъ зелъ Гнет, - Атизенъ Агентъ, 
ччгиъ отъ иантолон джин за ге -ойското му 
1РВИС ио млядовдеждивческян митингъ.
II Чичовъ зсгь Димвтръ, огь учителство 

пенъ по мвянегво и на ново назначенъ но 
| л Петно па Ст» ф»ня.
Брвтовчедъ Б'а1|ит.тиъ Г>у евски—известния

вь овщпи. управлепин имаири какьпто сачо 
стр гь коигррлъ и ограничсн1М на бтззаконшггп.

Обща хроника.
тлжвя, си» въ затвора.
Братовчеди» Г-ча I’. М.—учителка.
Бумтъ Т. Сляв.—горски стряжррт.
Свято—Шурн Ташо— Тузчан« цт, изнестсиъ Мартт. ю 2И \прали т. г.. следуюигатЬ ирактв- 
депата за кръчмаръ. лжямбазииъ, вято съ- чсскв курсове:

някъ н» Пнекъ Мехмедъ. ва чсПю ьме сс //« „ч „воти. Пъ Кюстснлв.п, Севлиево «*»",.ж«к», ч« ви, чините тъкача
п 11а >в1гь на 24 п 25 тото. Бъ София на 30 и 31 т*.,»оа,., пи ио,>г»чнге <-/-« ил,я.,н«мнсго

Пт. Дсбричъ и Тръяъ огь 1)> до 19 Апри-

Министерството иа Земдедблието и Тър
говията с расноредвло да се държите оп. 15

V» свидетелствата за куигнъ д бнтякъ. За 
елннь гражданяиъ излежа едвнъ м-Ьсе.чгнъ 
ръ за глето го иарекялъ вонокрадецъ. Прв- , лий и нъ Кургазъ огь 23 до 26 Апрялий. 

на воленни», 3 кашя, дюге»н в калили въ

)Ч1 миггията, съ конто пи и натилиуиль елпнь /<е- 
ЛоЧгнъ н .тконень кошрегь, — и ччобще имаме нг- 
</<•«!«,или ,(<иши. че вие <-гс една отъ отъни лпч- 

които иаЛ-яч»ю иикоетнтъ ио Мппе.ичю-

т«т«.

//». он,оц<1)е-гно1но. При ат.ржавноте овщцар- 
скп разсадници въ Севлиево и Шуяенъ. прн зе.ч- ногти,

1 >.1)1иигкого д/ъио.
11/01 токова понижение но тъщата, ние счи

таме зч гвон, гя/ъша л.о.мспогг». би и/тв.инчежъ 
вниманието Ни въ/ету оосюиятенстеиго, 
коаго с)ънтъ рал.юуь е» Макелоно~Ол/>нигката о/>-

та, значи с съ положение материално доста
но, но но нозе мелият е и емлячнвте книги ! лсдГ.лческитГ. училища въ Кюстевдилъ, г1атаръ-11а- 

пов име освеиъ 1 гАща. която Д-то ,11д- зарлжякъ. Садово русее и Хасково и пра градгкв- 
ность“ |1|>од»ва, дртго вема. Рсдовснъ илз- ге разсадници въ София, Нургазъ Барна, Словонъ 
• но вмв го писане въ теотервте иа всички я Стара-Загора.
шаря, бакали, касапи и др. Пъкъ аа въ Ак- По лозарството и градинарството Прв
| Д-м бракъ чв я остава, еннджнрдия ря- лозарс-кото-вонарско училяще въ Плевене и при шмииацин, ще лавать кош т е опотул ла но- 
I. До сега едвямъ 2—3 еомейстм сразила- лозовите разса1ницн нъ Вядпнъ, Лояъ, Нратца. сглякмтл Поканваме Ни, и/е ние < а вазите 
■ До вчеркшенъ 1'ралскм Кмете, аа кмет у- Орехово, Лояечь п Нанднкеип. «“'Ч'»» ш^иллма вт,шъгжпн<<с,>. и Гша.оири-
:ю му яе щс дума. Лошите езяцн лошо го- Допускате ге да участвувате вь курсовегЪ, стоите тк вь отношенията еисъМакп то- лрнн-
1Ъ. Няс заиълчавямс. защото яа страхъ огь копня люб :т< ш на овощарството, лозарството я отл» лаици. 
ияшата, зсръ те искате сАдебна ирисАдя, пчеларството, безъ разлика ва подъ.я възрасгь. 
и; опнряме пешкира като Г-нъ 1Ц ЧиновнмчвСИйтЪ заплати, за явналпй яЬ-

Г. Г. Чатателя. кагь Вв се вижда родосло- сецъ, ио решението яа яниястсрский еъветъ не се 
о на това семейство? Наля има вревтзход- изплатяха, предполага се. че я за тоя мЪсецъ нЬха .»тъ 26 чннадяй яодъ -в 11й е обяяялъ Варнея- 

прн семейството вв 70 тоишвмя етарепъ? да блддтъ язилатеия. Отъ друга страна събира , скяя търговецъ Никола Т. Таптлкдл за яесъстоя-

чп ония

поли. 11/пъ<\солатеч/ь: Мнхай.1овсси 
I скреширк: СтоЙчеВЪ

Вврпоисимя Ояр. Сждъ. съ решението ся
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тедснъ ллъжвпкь. еъ привр-Ухенна дата за спира* ‘ свята, обаче скупщината ве се съгласила. Сл^лъ 
ние платкигК иу отъ 14 Ноемврпй 1901 г. За д-У- което цялото министерство си подало оставката. 
ловодЬтель на гь.ш несъетоятелиость е пазначеиъ СофийскитЪ вестници съобщаватъ. че въ
члена при схда г-яъ Георги Деяевъ. Заиоп-Улиио началото на иищий Май Негово Царско Ниеочсс- 
е ла се заиечатагь вспчкпгУ влети на нееъстоя- тво киязътъ щ-У.ть ла залпне за въ Иетерсбургъ, 
телиия, гл-Ьто п ла се вахпратъ т-У; Саяпя Таи ирилруженъ отъ врЬлс Ьлателя иа коиатета за въз
пял* ла се задържи но.сь стража до второ отъ I лвганпе пимятиика. иа обозе иочпнншн наръ осво- 
ежля раецсреагшпие. болптель, г-иъ <Т. Павюнъ; лпннстра нр>Ь ю-у ш-
• луша се че та.ч неочаквани нееъстоятелпоето ще теля; нодвнин лнннстръ п иолкбппниигУ г. г. Ра ко 
повлЪче слУ.-.ъ еебУ си още 5—10 търговци и Дихвгровъ п Г|.1ъеконъ—за да нси с.ни руски гоети

за взеианне участие въ тържествата при Шипка, 
която ще пла да етанатъ пр-Узъ и >ущвй Августъ 
т. г<иина.

Д* му се смЪггъ дЪцата, 
Дъната, още бабите 
И бремениитЪ селянки !!
Отъ ГДЪ се. сиико. с ортачи 
Съ тия кетим чифуга,
Чифути пя ряжмей лански,
Съсъ ада е ранга Фесове,
Ала съсъ турсин табахетъ ?
И съсъ Стефана Сарафа —
Тая солунска гидия У 
Та че те тебе вкараха 
У таа бедя годЪма,
Днесь аснчкн да те прокдшшатъ, 
Проклняжтъ, още, замЪратъ 
Съсъ тия думж отровни:
Избори в-кчяо да нрави 
И накъ болшинство да нЪма!
Н св носбери раята.
Раята, пощурялата;
Новвкай Метра отъ Варна,
Това гевеае търновско,
Та нмъ напълня главата,
11ряздвата, нзкуфялата ! . . .
Па я тн сн сбера лряиятЪ, 
ДрмпвтЬ, прогресивните,
Па св нарамя чантата.
Черната съсъ нряаовкитЪ,
Наето що беше по-напрЪдъ.
Па си навривя калпака.
Народа нека мнряса.
Зере стана'че за прясмЪхъ,
За прнсмЪхъ в за прядумка 
По комшийскятЪ мегдана ! !*

1

.еснафи . . .
На 28-й минадий Февруарий. въ Ница се 

е взвъришла сголявката на киязь Мярк», сииъ на
Червогорскяя ки 31. Никита, съ Наталия, дъщеря Скупщината ВЪ Сърбия на 8 тото изказала
на сръбския полковник-ь Кош-тиитииовичъ На го- ; доверие иа министерството. Д-ръ Вупчъ си оттег- 
дявкята ириехтетвува.гп родителят У на сгодеиитГ, и лилъ оставката и слЬдователио сн остава на класть. 
много други високоетоящи лица съ гоеподжнП; си. ; Киевската политехника, която е затворена 

Твърди сс. че Наталия ще ярвиесс иа кияза отъ 4-й Февруарнй т. г. по причина на немирното 
Марко като зестра гри милиона лева. поведение иа стулептптЬ, остава затворена до на-

Отъ Алджиръ телеграфяратъ, че на 14 ту- \ стоящия сеиеетръ. Но тозп начлпъ етудеятитЬ ще 
ший Апрнлпй, тахъ щГ.лъ ла се открия елияъ ав- | пзгубнтъ ц-Улата текуща учебна година, 
тпсеиатичеекя яеждуниролеиъ Конгресъ, който ще
се занимае еъ въпроса: какво ср-Удство ла се упо- | ето кант. завършва у волната си статия: 
тр-Убп за прпслГ.дванце и упичтожававяето влия- , „ИракнтилствснигУ .тора съ особна тапистве- I 
наети» на в-ь еконохнчсския, иолнтЕчес- | ность предсказвали грамаднитУ нови разходи, конто |
кин и общестнеиъ животъ- държавата ни тази голина трГ.бнало ла яонесе за

Едно крупно пожертвование. Целегважае н-Укаквп еъвс-Уиъ не на врУие и ие иа яУсто вз-
япя г-нъ Георги Шояовъ отъ Изхаилъ, познатия | браня тържества. Ние още дьесь внжзаие праюс-
българскн родолюбецъ, благодУтель и патрпотъ е вячеелвата, конто въ иного по-голУми размУрн отъ
пожертвувала. 10 хилили лева зл. иа Гв. Сиподъ. колкото въ чинило вр-Ухе ще товарятъ княжеството ;
за богословското учплищг въ столицата. Гъ особ- и то въ едно вр-Ухе, когато наль вс-Ука стотинка |
ио пиехо до Св. Сняодъ Г. Шояовъ явява, че съ тр-Убва ла е скдиа, ако искате ла възстановяиъ кре- ,
душевна радость и готовиость иобързалъ да се иа днтътъ еп и да соаспъ ех хбиипгк си . 
гУри съ иоиощьта си въ вужлигУ иа църквага и „Какво важагь тУзн сериозни въпроси за ;
ла иоларУпн усилията й. да въздигне въ столица опия тора, които отъ добрЬ разбраният-!» иатрио- | 
здание за Г.огоеловско училище. Св. Счиолъ. но- тпзхъ иа своитЬ противници ех вч. стстояние да |
къртевъ отъ иоиошьта и отъ мсиото ва достаио- образуватъ материя па иеирпетоиии доноси“.

„ Читател ет-У ни зиаягъ. чезанасъ въяросътъ 
яа скроииость и благочестие, исказалъ яу своята ! па заехъгъ е въпрос-ь второетепеиен ь понеже, щояь 
сърдечна благодариость. той е аеобюдииъ, то иего и-Уяа кой да избегне, I

„Църков. в-Уеюпкъ“. но той иоже ва покрие сахо грешкнгУ яа хпиало- .
На Политише Кореспонденцъ съобщаватъ. то. обаче по внкой иачивъ той сахъ по еебУ си

като за положително отъ Царвгралъ, че въ Мели- | нУха да пп запази отъ подобни гр-Ушки въ бжлж- с. Велифакж Добричска Окол. една клан 
на ех ухр-Ули 158 человУка отъ холера саио пр-Узъ Ще. Ма ла се постигне това иослУлиото, т. е. за дюгенъ, и 65 декара ниви. За споразум
иосд-УзнйгУ три лена. Въ Мека ихало 23 случая да се вкара въ релъ нашата държава изобщо иха „1|С 10 менъ Гегфгн Желевъ въ Барна”и:
отъ холера, отъ конто 12 ехъртни. други нървостеиеини иУроярнятия, елно отъ които л Гиниим ки въ Чобпичь

Получи се въ редакцията ни „Птицевъд- \ е ие икоиояиигЬ яа приказка, ахи икоиохнитУ на алвок^’® ^инвирски въ доор . 
СТВО“ отъ Д. Бойкииовъ ветер. д-Укаръ— учитель | Д-Уло. Ние уиоиеиахие, че тази голина готвятъ се Добрнчь 10 Февруарин 130- ГО.Ъ
въ Садово. Чаеть I. Отглелвинне иа кокоитит-У. Тя нЬкаквв яови пеирУлвиденя разходи отъ хилиони 3—4
съдържа 50 стр. ва халки ссяинн, цУна 40 ст. Въ | левове, а ние знае.хъ акоиохипгУ нъднешннтГ, хи- |
сегашно врУие, когато пзнш-ъгь отъ българин иа ' иистри кл гУхиигУ в-Удохства за хииалвта година,
кокошки н яйца се увеличала <-ь яевиов-Урва бър- ( та яожехъ съ ув-Уревие да говорняъ истината н ла
зяпа; подобна киша е иного иолУзва, и нейното ' прУдскажехь тУхното прахосничество на едро п на .43 1797
распространякание хежду наеллевнето, ще сиоиогпе : дребно. Още при коалиционното министерство на- Съгласно изпъди, листь М 1<>2 издаденъ о:
доста за еконоиическото пов.лпганне на шашеио сел- ' шиятъ вЬ(ггникъ уличи г. Динена въ беззакония II Добрич. Мировий Сх дия иа 13 Инуарий 1М

лрГ.хвърляви иа е ши кре дити съ другп за ла иха го>. въ ио.та на X Диянтръ 1'анчевъ отъ гр. Добри1
нужда отъ ново да изброяваме факти за безгриж- противъ Христо Толоровъ в лр. отъ с. Кнн-иаи
носп.га въ харчението на държивнигУ ср-Удства*. за 121 левъ зл. обявявагь. че отъ 18 Мартъ

„Ние бъдгаритЬ все се назувахе съ нУкаква 18 Аярилъ т. гол. часа до 5 послУ об-Удъ и ир
йоналлавание 5 наето на сл-Улу|1>щпя дсвь въ кз 
иеларпята сн въ гр. Добрвчъ ще иролавахъ см 
лующнгУ .тлъжниковн НСЛВХЖП1И ххоти иахоляв 
сс въ с. Кни хахле, а шхенно: I. На Фотн Т<* 
/••<«». 1. Нива „Варненска пжть“ 7 декара 7 вр 
срани: пать. Колш Панинъ. 1’иза Салиювъ и Ива! 
Славовъ, оиУи. 23-70 лена 2. Нива „Вариа-кул ч 
9.4 декара страни; училищна нива, Стаию Стоян I 
Ап. Мвхапловъ и училищна нива сц-Ун. 28.20 м 
3. Нива „Добрнчски-ожть 15.5 декара стр. Ваел; 

! Русевъ, Стояиъ Дияитровъ, То»оръ Маиовъ ■ Да: 
Грозевъ оц-Уи. 46-50 лева, 4. Нива „Тахта-дикенл 
9.6 декара страни; Христо Фотевъ, Меню Ннак -1 
Стаию Ннакевъи Георги Апостоловъ оцУи. 28-6" 
5. Нива „Казакла-ачаа* 6-6 дек. страни; Тод •] 
АилрУевъ, 11. Христовъ отъ двУ страни а Тод |

| Иарашкевовъ оцУи. 19-80 лева 6. Нива „Чаиур.и 
ски и*.ть“ 11 декари страни; Стояиъ Дииетр * 
Недю Дииовъ, Маио Миховъ и Христо Петр ! 
оц-Уи. 33 лева 7. Нива „Каялакъ“ 12 декара 
ара страни: Стояиъ Няевъ, Михадъ Щеревъ 119 
нулу Муствфа и Пею Иняксвъ об-Уи. 37-20 а -1 
8. Нина „Каялакъ" 6*3 дек. с-траии; Георги Ш 
ровъ, Михалъ Щеревъ. отъ 2-тУ страни ■ Стол 
Дияитровъ оц-Уи. 18 90 леаа 9. Нива „Каяла^ 
7. декара 3 ара. страни; Ив. Нетковъ, Васг- 
Русевъ, пать и Мвхатъ Щеревъ оцУи. 21*90 ле! 

Налданапиетп ще помие отъ оц-Ьиката, ж 1

I

В. .ПрУпорецъ“ въ броя ся отъ 6 того,

Гений Не. 3..вечерна Неща-,

чвтзеяия българска благод-Утсль. което с образецъ

Обявление
Продаваш. собственннгЬ св нмотв I

Д. АЬ 188-98 г.
онмилкник

ско стопаш-гво.
Негово Царско ВисочествоКия и.тт.. на 7 

того вечерьта се прпбралъ въ столицата, иляшъ отъ 
Монтонъ, съ орнситъ ексиресъ.

Въ Софкя се говорело, като за положи гелно, 
че комитета по отяразднувание шпнчепекитГ. празнен
ства бялъ яолучнлъ увГ.дочление, че 200 души Ге-

нестеловоеп,, а въ сжщность тньрлУ малко НННМЯ- 
нпе обръщаме върху нрахоетничествата кл . ържав- 
вата пара. та и когато се сУтихь, то обикновено 

верелп, изявили желание да учествуватъ нъ праз- ! е късно*, 
денствата. които ще стапатъ т. г. пр-Узъ Августъ I 
при Шипка

Отъ всичко се яижла. че тия праздненства ■ 
ще бжлатъ много бл-Уекави. Твърди се, че яашптГ. ; 
запаетвн около 2<Ю(Х) души ще б&датъ повикани 
подъ знамената да сжщпгУ приз действа. Нека бан- 
кпт1; н еврентЬ да хислятъ за иаеъ каквото щктъ ; 
п нека ян ялашагь нГ.кой яашп (.«*<-, фппаяспетн 
еъ фалвть . . .

Английския в. .Веипо1(!з )оигпа1* еъ поло : 
жителность твърди. Че лорд-ь Вереелей, билъ за- | 
хииалъ за Траисвалъ. съ хиесия, възложена ху 
отъ кра.дн Едуарла да води прУговорв съ бурвгУ 
за сдючвапие па миръ.

Както зиаягъ читателптЬ ни, тая война нро- I 
дължана отъ Август?. 1699 г.

Официозната „Торгово яроивииенпан гале
тавздаваеха се въ Иетерсбургъ, опровергава слу- 
ховегГ. за покачвани. такспгЬ иа иаспортигУ.

— Официалното съобщение зз безрЬлицнтУ, 
конто станаха на 3 того, казва, че маппфестаитп- 
т-У развивали червени знамена съ бунтовнически 
надписи. 87 лица, хежду които 45 студенти, биле 
осадени отъ полицията иа трн хУсеца затноръ.
АвторигУ на безр-у чшигГ. щ-у.дц да бжджтъ пр1иа- 
деии тъй сжщо на сждебнигУ власти.

ГРЪШЕНЪ СТОЯНЪ.
IД-|1Ъ Ст. Д.->11,-0)- 

н:> памягь!

Майка С гояну луиаше:
„Сго* ие, синко. Стоене,
Не тя ли, еинко. омръзна,

< >.мръзна. още. дотегна,
Да сУлпшъ н да нрУтърквашъ 
Туй пусчо кресло везиреко У 
Не те ли. епико, за олЪ 
Ченето горно и долно.
Ченето, синко, устата.
Устата, иолязнчняка.
Да лчжешъ и ла |>:1зправншъ 
Нсе думи пзцотъркти, 
Търкано, ощо и стари,
Кат' Т(невн1Ь хамбари У . . . 
И си погледни крак-ата 
II кунлуритЬ отдолу:
Кезъ ненче, синко, остали,
Незъ ненче и безъ токово. 
Незъ клинци в безъ ушници 
Нсе отъ туй иусю ходене 
Но далечнитЬ касабп.
Но села п по паланки !
Че п днда си Драгана 
Изе, та го, еаико, обърна 
На мечка, на посмешище ;
Та че го грабна, поведе,
По тия пусти милинки,

юшитУ иегьтъ да се явиватъ въ канцеларията 
въ гр. Добричъ въ иргеатствеяиягУ див и ча 
за иаддапаиие.

гр. Добричъ 8 Мвргъ 1902 гои.На Бъдгар. тедегр агенция еъобщанитг 
отъ КЪлградь съ дата 7 того, че скупщината прие
ла едно предложение, съ тенденции, да се въведе 
несмЪняехо<-тьта ни чииовнацпгУ при разнлтГ. про- 
мУнн на иинвст>-р«-твата. Мннвстра иа иравосадие- 
то искалъ да прУпрати ир Уддожоннето въ коня-

Садене нъ Нриставъ: Т. МИНЧЕВ
I

ОтговгрентС редапоръ С. Иовчевъ 
Печатница кА Хр. и. Войнико въ - ВариI
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ОРГАНЪ НА НАРОДНАТА ПАРТИЯ
ГДО*Г ОХА ОХОД1

4.1ГОДИИШИМ ЛНОНАМЕНГЬ <ж 
ма гкгтишва г: в я., полугодишно Н‘ , я. | 

За «I странство годишно 10 лева

Абонирани.- Пглъ предплата м«аа 
да се уважава.

Новако що се отваса до вМетаваа,
00 адресира до редавааата му, п гр. 

ДоЛрваа, удай .Тотем*.

ТАКСИ ЯА ПУНДИКЛЦНИ:
[ да квад. в/а вд 1 стр. . .

. - • .«V .
За приета нови оЛяадеввв

ва III а IV стр1 по Зет. вв V ■ VI ио 
1’ > от. вв дума

I!
излиза КДНАЖЪ НЪ СЕДМИЦАТА.

, Ю ет. 
. . л ет.!

Иеидатеав иасма вп е« првеаага. 
равопвсв не сс нрдщагг. [дава •9 ет. 1»вва 19 д

(У.ппщпнам' но >. /. абонати нчь см, че
Бойчо Ив. Олъачммъ «т» •/>. г{обричг, *
и 1.шн.ншгграт<>рк мп тмтнпка мп Ток е на
товарен* ,/я гшн/т абонамента » <>а .шни<- 
>11 нови абончши.

I Обявление «•отс билетаг* и спуснат*, в» котията, конто 
(ОМЛеТИ) СА единствения фактор», ко!то р*-

Нодиисанит* обн«,явЛе, че продаване ! “ лл " ."^т“вь П-адск.т* ни ...
НгДНИЖЙЧНТ* СИ ИВО ГИ НЯХОДЯЩН Ги В» С. | _п^' ' ^°*Ъ. ** ТаКЯ ХУ аВ0 **• ,Р *»*

ор.адгл.д Вилчнкско, състояща ле от» 2700 ^апваГЬ ««Нетни хора, за които, иоже би, 
декара ниви: Н00 декара гора: арса отъ 150 | хат ’"Р*1 н>‘ЛИП1т. ще гласувате и за т*1ъ 
декара: 2'Д, кладенеца; клшп съ петь отд*- °>аЧИ п‘ Т0В11 и ^ «зчит*. И то «то защо: 
ления, дам» и говежда сая. За споразумение | ^ ч'‘ доскорошното ни Г.шово кмет-
нритежателит* вь село Ориаиджикь: НВИИВ 'нм,и" Финннг""и нередовности, (ио град. 
X Гммчем» и Гииии Нмиаи-к общински с»*тки». нередовност, каквито по-с. О^кхжим. 1 " "арт^ Г.102 г. раЖ,агь гълнЬаа- лл н.н*стна злоуиотрМл*.

I кин за каквато говори град. общинска три
членна коиигнн и по нейно донесение от а 
Парнен. Окражно Управление е» занов*д»

гр. Добривъ. 20 Шарть 1902 г Л НГ> "гг 1 то,'° » назначена комисия въ
състав»: Окол. Началннкъ, Фанан. агеитъ и 

Миого ПАТИ сме занимавали читателпт* идинъ чл. огъ о6щ. тричли1на ко„,„,
: св, съ ДобричскиП_мдА4«м|у|| М..к** нрясАТстме на бившия кмет» Ташо Ива-

. , н*"‘- Г**га- ак" ПаК1*;,а- I НОВЪ. да отвори съндака, иъ който били за
ши, умоляват» се иуждающит* г. г. отъ горни , говаряие за тъхъ, повод» ни дадоха. гЬхнит*

I

■

ДА СЕ ПРОЧЕТЕ.
Нъ ишначиицата ни пристигнаха разни 

и много отбрани платове от» Г.ьлгарски в 
иностранни фабрики, за мажскп и д*теки 
||.*хи. Направа солидна и пр*възходна, която 
и. всичко надминава готовит* европейски ' 
|]>*хи, а главно по качеството св стоят» на- 
фавенит* отъ иень др*хн 10 пати по-гор* 
>гь оння на евренгЬ.—Намират» се сащо и

, „ книжата по Русумата и разпада
[|>*хн, да занов*датъ в» дюгенлт» ми нр*ди рв^ир». вт. надвичервето на изборит* за I р. Тази комисия и до сега нищо ие
|а купят» готовв-еврейски, и се ув*рятъ в» 0лШ С-ьв-Ътинии. Н*ма да говорим» от» наша на1фавила. защото Ташо не се явява 
: тпнноетьта на горивото. страна нищо, защото изводит*. които публи- ощ„ по-вече усилва с»мн*ни«то.

Дюгеннтъ ми се намира до дружеството «'«аме по долу, от» гЬхнит* възвания, мп- М*жду другиг* нередовности се знае и
,1 ирдапъ“. слим» ще послужат» на читателят* ни, за това, ч,. на 2 януврий т. год. съгражданина

г. Добричь, 5 Март» 1Я02 г. съставяни е правилно понятие какво я*що ни |;акалг Осман» ш. случай отаваиието му
е младоидЬалз. по нашит* м*ста „ кат. са ,1а Хаджялъкг, подарил» на общината 200 л. 
се т* охранвали в» течение само на 1-2 ,а ра„аван,. „а б*дии и» града ни, обаче

тази сума не ;* НОСТАПИЛВ въ Общ. Касса, за
щото нигд* не се. ВИДИ заиисана, 
знае какво е станала. Това сащото по сащигЬ

КЛЮЧеНЯ

е
което

Е» почитание;
ВАСИДЪ Н. РАДУШСВЪ

-л
годния

Но на нр*дм*та. Ето извлечението от» 
възвянието на Г-н» Д. ТабаквГЪ. бивш» нато сеДава се нодъ наемъ радославн.-ть, сега „чнмюиръ партияел ' нро- аобуждения 

I тив» бившия си в*ренъ съпартизанян» и Гр.
Кмет» Ташо Пванонг:

е направил, и съгражданина ни 
е» 20 л.. които тожеСалават»,лна каша отъ 3 стаи, една кухня, дк* ан- I 

!'-та и отдйлно помещение за дърва и др. 
:ащшп1И, находяща се в» III учасгигь ул.

! юбенова
За сноразупение до Иван» Ив. Славков».

не се виж
кад* са. Вь случай може да се допустне 

справедливо заключение, че нарит* са оста
нали в» джеба на Ташо.

дат»
Г-да Граждани.

„Не е за Вас» новина, че на 17 март» 
сте извикана на градски избор», за пзбнра- 
ние градски съв*тници, сд*дователно. н*ма 
защо да Ни се разправят» подробности. Важ- 

; пито за Вае» н да знаете какви комедий се

Нр*з» 1000 год., ()-й Май, по случай 
идване в» града ни един» Мннистр», Ташо 
като кмет» расходвал» 110 лева, за угоще
ние;

-3
този расход» не е признат» за редовен» 

и сумата се иска от» Пай Ташо, но той си
: разиграват» вь градът» ни от» н*колко дпи нрави оглушки, види се чака блажения нр*- 

иасамъ, отъ отд*лни личности, партийни бюра < йена, та да оправдае разхода, 
п * ; и н*какви комисии, вс* за см*тка на Вашият» ■ 11о*зъ 1001 гот обш Угшч„„щШШШ! това е л*ло свършено за Ваша см*тка. но чини гд* са и »шкво е станало с» т*хъ не 

без» разбира се Ваше съгласие. ; се знае. (Ияа думата Инекъ Мехмед» р.)
На сьвм1ьстмапш борба по гра.гкотп, Отъ н*какво Т«нте (мущамба) за натрони

ипборп <)о гстьгтно чпь ю>мп .мчи, ,,а Ни от»ь«2 метра, купени съ градски парн, сл*д» 
питате ?! защото неотдавна б*ше пр*дстави- излизанието на Ташо от» Общ. Управление.
телскня извор», който стана с» Ваше г»гла- 34 метра са нам*рени и взети отъ доиа иу,_
сне; но колкото за отд*лнит* личности, от» | значи линеали 27 метра. Поражда се питане 
конто е съставена листата, тр*бваше да ви ,Какво дири Тентето въ кащата ва Ташо“? 
попитат» тъй като Вий сте които ще зане-

В А Ш Н 0

|;лад& 1н и си купят» от» гор*казаннт* мн 
б ки, които с.1*д» Това ще останат» благо-
;'1'ПИ. /

За доброто ям» качество гараптирам». 
гр. Добрич», 19 Мирт» 1902 г.

Съ почитание:
Геарги Т. Иудоимъ

(Ппетаръ срЬшу ютел. .Нора-,

'

Една сума отъ 109 лв. 90 ст. е расход-
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пана отъ Град. Бариерно Управление ужъ за шарлатанин, сиособкость. която можи да прояви блуждение гражданите добре ще сторете да
> следни** нароен : (при 

идущите пзборя ■ нрТ.дг гаф. «кай г. Та
бакова.. р.).

Какво стана съ сумата. 117 дева,

гербови чарка, во Град. Пириякъ документа сало той, а не и други съвестеть гражда-
не признава за редове нъ, защого счпталъ гер- ипнъ. Куц.-интГ. кочани както црЬзв 1900,
бовите марки въ наличности- "П. пост*, налял така п презъ 1'.)01 год. са на лице и ир*-
нриходъ нъ Бариерното Управление.

Ташо не иска да предаде 4 кочана Трая- н правилника за покупка продажба оть доби- брана отъ Даскала. Днматръ по яспълннтел-
листове оп. но 100 диета, 4 квнтан- I такь, да задлъхана щото въ началото на го- | яото дАло

дината да ее пзгарятъ. Това азъ еъмъ напра- нали е п,брана отъ уиразоВИ ДагюНъ стига 
килI. н не еъмъ разиоредиль за изгаряиието ' я ! ! р.). 
им ь. едно защото да мотал. ннтересующитЪ

ии отговорате

: дадени толкова колкото и са купени, макаръ съ-

13*3/900 год.; |(За**
Дагя»

питашъ.знтнн
цпонни книги и една книга за заклапъ до
битък-ь, купени отъ Симеонъ Колева, на .! 4 
1000 год.; какво е станало съ тЬзи кочани 
II книга не е извГ.етно.

Пе ек само тия нередодовпоети, тТ. яма 
още маса такива, било но Гусумата, било |и> 
кръвннната. но за гЬхъ има дума назначена 
кочиени за преглеждане.

НрГ.ДЪ видъ на 11-.ЗП нередовноети Пай 
Таню и С-ие нмагь иай-големъ 11ЯТересъ въ 
бждащин общин. еъв-Ьтъ да имать ако не бол
шинство то поне ранни сили.

Защо до сега не сте дали ио иринад- 
да нравжгь разни спраикя и друго да мога [ лежность 30 лева 40 ст., които Стефанъ 1*. 
се защити въ даденъ случай отъ злобата на Г>аенъ е ннесълъ. за ьнисание въ Варненски 
героит1. клеветници огь категорията на Та- > Окр. С*дъ. конто Градската Община Ви иска 
баковци, какъвто е сега случая. (Гузень не съ писмо -V 1312 отъ 28 февруарий т. г.:

Щомь расхода по гощаване на Миниетра 
Документа за който говори клеветника Д-ръ Вачевь, снорЬдь Пась е редовен», защ- 

въ своето възвание, е една расциека на сума по раснорЬжданяе на Министерството на В* 
отъ около 1»; лева. за купени гербови марки грешните Работи (предписание „И 3252 оп. 

та да бждатъ оть деловодителя ири русуматното отделение. 22 Май 190| г.) отъ Ваеъ се искатъ 140 л. 
за облепвани на рггуиатни билети, стойностьта 20 ст.. които д<> сега пе сте внесли: 
на които е. отъ носле събрана и внесена въ
общинската Касга: но, разбира се. както дру- споменувате зн г «адското тенте (мушайба) ! 
гнте. требваше н това да преувеличи оть 10 (Х*хъ ! р.). 
иа 109 лева, като н за украшение прибави 
още УО ст.

I оиенъ бега р. I

въ положение да уредять или закриять гор
ните нередовноети.

За туй иъкъ гражданите, за да запазят 
градските интереси за сега и за въ бжгаще 
дададъ урок-ь, требва да не гласуван, съ 
листа, въ която ама Гошови лична нрни-
ШК1Ч, О 1НЦ1- 1Ю-веЧе 1К1ПЦЧ /К1.(НННН, 1117,й . . 
кат нпь колетно н уа сми,ша шт, уобрн 
П Ч*Ч-ГНЧ грп.туанч Щ<- бл,уагТ. КТ, 110.114 ич 
мч Гашо. (Кои ЛИ С* ? р.у

Ами защо въ отговора ся, нищо и>

Ами за последни дума какво ще кажят. 
за този. (за по големите работи прииалчичат»

. Г-н-ь Табаковъ, тона не е кавалерство нали : р.>
кална мт, I. I. /раж.(а ни ни

ГОИ ОЧСерТ,, КОНТО КТ. ТаупСлОвОвО /КЖНМЪ, 
като Ш/ШЧЦЪ НСКМЪ НО рТЧ.ШНННЪ ОП. Сж</е-
01-47, и/шетавп, н като сн
Цата. гею
чи окч.ю .покН)Матчпншн,, 
ни кг. каиш-. 4 мралнчн ми сет Таим, тшава 
бп.ше ний уочТ.рЪ, и ГСЮ пе .1ШЦОТ0 чма дру/ч 
<и ти на успи, ши нч.ми нужчо отт, него.

Днесъ на 14-й февруарий 1902 год. в 
натовари НОИ* Гр. Добричъ, подписаннй Град. Агентъ на IV 

0..1Г. <1И1.и7, о7,р.<<1 .(и а нрнс.шм- I участ. .Мехмедъ Кфенди Бактншаховъ, вслед- 
ча 1)<шо н 1ь/ц<> | ствие устната зановедь па Г-на Председатели 

на Общинската Тричленна Комисия, да отида 
въ домътъ па бивши Добришки Град. Общ. 
Кметь Таиш Пиановъ да взема една мушама 

.нпцого не уруш оещьнт, ги*™ ще му НО.Н01- (ленено нлатпо) която била купена СЪ общин- 
НИТ7. / Гориий Табаковъ за две ГОДИНИ ски пари но време на конфликта съ Ротния 
ДВЪСТа бои яроигЬия И все за за ИИТВ- И служеше за покрпкяние военни припаси, пе 

,0четохъ за нужди»» да отговоря наедно риса иа Джоба?! (Хакъ му е да сн е стоялъ 
разпространено изъ града възвание. нодни- младоидеалъ р.у 
сако оп. известния на всички Ви Д. Таба
ковъ, не защото требва да се направи честь 
съ отговоръ на пницнаторите му, мрачните 
души на които, г-да гражданите, много добре

Ташо, въснолзоканъ и той отъ нре.д- 
надвечернето на избора, събира щабнтъ си н 
ето какьвь отговоръ дава Табакову:

1 НМОвПрЪ КТ.М7, е.(Но 117,11111 ние о ц7, Но-

лптнчепен ра.т/юшг, (/ ! р.)

Г-да Граждани,
следъ време се съхрипивяла въ помещението 
на пожарната команда, оть гдето бнвший кмеп. 
Ташо Ивановъ го взелъ и занесьлъ въ дома 
си и си служилъ съ него да си подсева жит('.III. >7, тона пн.ки сл,<)н веч.ин ,(о кол- 

кошо е кч.рно ткпруенаешо «Г, Н7*1в<1 ННещо НЧ 
клпмгшипки, Гаоикокъ, който ст, нею юнн

н др. домашни нужди.
Платното е купено отъ обшинати 62 метра 

позяиватъ. а защото мп се преоисвать куиъ И,. ,)а ,.„чч ни гр жОинчшн, кон уи за УЗ лева и записано въ кпигата за запи-
гнусни обвинения, като бнвшъ градско общин. п.ю</ютт, ш ирпьустонщншн, грилсии н.нюрн, сванпе движимите и недвижими имущества иа 
кметл. въ града и, да осветля съгражданите ,/ кити .гииунт, .«н-рг, 1)11 се хвърли върху Добрншкото I радско общия. Управление иод-ь 
си върху нрпнисините ми нь това възвание. еупнъ свий и/ютивникъ/! коюто мисли ший, Д| 15». 
обвинения. Като отпдохъ въ доми на Ташо Иванова.че му ирипнтстаувилъ <)и вн-ме ексилоитч-

Iкопито т. (. ни гри<). бери и .ш една ннч• НЪрвИЙ нжть, 1;азаха ми. че немило такова 
подирятъ но некакни сумма съгражданите го.шни сум.ча, та по шон начпит, уа сне- илитно у техъ, а следъ 2 часа време, кат"

ни мюслюмани, когато заминаваха за хаджи- чели скромннчката/ с1/ммн <>тъ около 1(Ю<м отпдохъ показаха ми илатното, което беш*-
лъкъ, завещаха на общинското управление пе , ч поншп вмнкто въ нетна ужебт. села Щ! прпметнато върху една кола, откачихъ Го отъ
2ОП лева. а 2000 лева, което завещание ,и,.{, ,(й (убщ Каса“, (Да не е влезли въ тамъ и като го разгнахъ видйхъ, че плагнот"
остава да нзпълннтъ следъ зивржщапието си друтъ джебъ Пай Ташо?! р.) на скоро е разпрано и не е всичкото. (Имать
въ града; (оп. каде на к*де ? ! р.» ..............................................................................думата сждебнитЬ власти р.).

Но случай ндванието въ града ни на 61.............................................................................. Отпдохъ въ помещението на пожарна!.»
май Ю00 год. тогавашния мннистрь. Д-ръ К. ц;1 т,,ц* Гаш.»во възвание, оть ие но- команда ц въ ириежтетвпето на члена отъ трп-
Вачевъ, еъмъ израсходвалъ не 110 лева за лптическн разврат-ь ?! Табаковъ ето какво члепата комисия ('таню К. Лавчиевъ и Д»-

отговаря Тапи :

Но моя инициатива ? и на поканата ми
• да

угощение, както твърди „дьонмето“ а 250 
лева, оп. специалния ио бюджета параграф!», 
които ако мисли г-на, че требва да се пла
тял. отъ кмета и неговите съмишленици, то
гава нека прибърза п внесе своята си чм.-ть. 
както за нанравений расходъ за посрешанас 
на министри, така и за неговото »».//.»•/..(»/</»■ 
вЪ банкета, защото НИКОЙ кметъ. МИСЛЯ. Цеще

бришките жители Марко Райковъ п Русей 
Бориазовъ, предадохъ платното на младше:! 
иожарникаръ Симеонъ Руссевъ, който кзто I " 
примери иредь горните лица излезе (3->| 
тридесоть петь метръ т. е. съ двадесетъ п 

Т,обре е сторплъ бай I авю. че ми от- седемъ метра по малко за която л»шса е ог-
говоренъ бивши кметъ Т. Ивановъ.

Вследствие на гореизложеното състави.'ь

НРКДНЗВНКЛНЬ ОТГОВОП,.

Г-да Гражданя.
** е

товаря иа възваияето, та съ тоя отговоръ, 
както ще «дедите, приятелите му писачи на 

се намери да може да понесе на свои сред- отговора, чу пренасял, мечешка услуга, 
ства такива тържества. Но и това бихъ иа-

настоящи акт-ь подпнеанъ отъ мене и отъ ирп- 
сатствующите и ря мерепвето платното лаим- 

На първообраза подпненачя: Агентъ ни 
IV участък-!,: Мехмедъ Еф. Бактншаховь. 

досланисть* стана .Нванкевпстъ“, носле „Ка- членъ огь Ш члената комисия: С. К, Дан- 
стоящите избори Георги II. Касабовъ, е впе- раеелистъ“, чрезъ Арсенова, н за деклира- чиевъ, свидетели: Марко Райковъ, Р. Ворна- 
сълъ въ общин. кагса 1800 лева изразходвани цията Ви предъ <»кр. Управитель .Станчо . зовъ, младший иожарникаръ С. Руссевъ 
въ времето му като Пол. Кмеп. за посреща- Руснака“, само и само да запазишъ кметството.
нието тоже и а едвиъ Министръ въ града ни. Азъ дьонме ^да ставамъ нема защо, понеже ческия развратъ и дьоимелика“ олнцетворя- 
(Това е вече оправдание!! р.) никой пе ме ижди огь Ирнсгавството, а самъ ватъ бай Таши. (Нема зарарь. тъй отиват:.

Твърдението на писача въ възванпетп, дадохъ останка. (Значе ако имаше защо ста- работигЬ у насъ... но Ташо е твьрдъ ... р.| 
че ужъ с* биле купени 145 кочана русуматпи вахте ? р.) • Црочее, Г>ай Ташо, извинявай, че I»
билети а сж предадени 135 на лице, е цели , Пай Гашо, за да не се иоставятъ въ за- бърза рока само това Вн отговарямъ, обеии-

Пай Ташо, остави на страна моя „дьон- 
мелпкъ“, защото за него знантъ гражданите:иравилъ ако .дьонмето“ — писача на нъзпа- 

нието, успее да ми представи квитанция, че | те знаятъ и твоя „дьоняелпкъ* —отъ „ра- 
ирепоржчаяий оп. него кандидатъ за нред-

Г. г. граждани, както наждаде .полита-
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,«ъ зя въ бядяще за ВСИЧКИ Ваши редоаяи тапа, гд*то се новаа иекаква внеевааозна бо- беряла I*. Първата ината пълнотата 5, а поел*д-
аг|.и каквито комисията консгитиьа та тъп- д*оть ю Д» в»ем*та мерки за ограиичаваиаето вита У члена. Въден* яяизборите, осв*нъ н*«ол- &Х1Л’ и“ит° коиясията констатира, дадър § Но т|>й гато отъ г. г. ^карета се косаадгкрай,■ ванзборни.двора,виамасат» на

иъ известности I ражданата. (защо до 01ципи| че бала заставени отъ нуждата да еднна*по.1. *тражаръ дв пъди изби гателите огъ яз- 
ця МЪЛЧИ о* Табакова?! р.). юдата ио-често наъ селата, за която цели от- боряото н*с го ио командата на еднвъ градско-об-

Ота горннтЬ названия, развратни и пе пустнатата има 480 лева не егнгата (зя лея- щинскл агенгь, друго не забелелахие. Наборите 
■ опятия, нека вс*къ свестена чвЛовЪка си гадните, когаго пъки други (недаягелинта) ня сиечолпх.ч горните дв* съединени групи саоовощ-е... «—•. -» “*ггьггм:
р1КИЯ периода на гправ.и яието си, се ЛЛЮ Саинтарната Дирекция като съобрявн мепрактич- ; уволни, а гя държеше, като ио наследство—оо- 
цаДИ (Ташови ДУМИ) общинските пари и кака : носгита на горнята мЬрка, прМвшс иявЧстиа тввенн отъ бнвшни ни общчн. кнегь Таша. Т* 
I малко време си ,ИЖ1ГЬ4ИИЛН ПАТИИТЪ*. | сума н опредеаи да се лявата пдъгня томува, — агентятЧ раздавали но съвсемъ безразборен и 

Това се казва: .,такт дющю кгля ччпл- I който действително ги заслужел бяла е въ оби- начина нзбиратплннтЧ каргя н въпрЧаа чл. 59
• • И Действително" кой друга мохаше да | «<>■»** нлн командировка но констатиранне (ви- огъ нзбнратедний законь. Коч ги никому отъ нз-

Р“ ’ _ А ’ ,,, н . . ' ; нагн ио проверка) на заразителни болести, за бярателнгП не съ придавани избирателните карти
1.«\зиай иотаиостите има ( . . ПИЯ нвмн да която |(Ч1Ь за да може лекаря да се иолауаа огъ но особснна разсял на, а съ оставяни по каеене-
шаме оценка на моралната стойпость напи- ' облагите на цитираното ио-гор* законно оирЧ- тата но ц*ли тестета, а некъде я и Чан талони.... 
1яиге яма названия, които иодиасяме на ЧИ- дЪленке. требва да препрати въ дирекциига, Градската комисия въпреки чл. 61 отъ Цабяра- 
1Г .ТйТе СИ, само ще има напомнима турската сметката си :за сдЧдуомнгЬ му се плътни нари телния закона пи деня на изборите н ва сання

заедно съ документагЧ на основание пя които е дчоръ глЧто ставаха наборите Чл. 107) разда- 
изваршеня командировката рапорти на участъ- ваха избирателни карти я дубликат». 'У... Много 
ковий Фелдшер ь, че е констатирала въ известно избиратели, не гласуваха но иричннл. те съ тЪх- 
село инфекциозна болести н пр.), която смЧгка ннтЧ карти слъ гласували лица но имьющн нз- 
слЧдъ вязиреииего Й огъ Дирекцията се изпра- ! биратедно право. Председателя на бюрото ва 

за ва бдддще поне, като се има прЧдь ща въ респективните дцикавия •яяаисовн учрч- законно оснонанне, не донуетна да гласуван.
Ь. горивото, да се не вьршатъ произволи *■>«"“" ■» ■««"« 0св1кН1* това *я """<но 1 ляцага «««вйм*. *а деня на изборите, съ ду 

г ’ г 1 ) разбиранис на въпроса, за сакъ н кога само баикатъ избирателни карти, зашито вмЬстотЬха
•,.ш уцотраоления са власи. ... и не с Т|Лбвл д^кар„ яа х„ди въ селата. Дирекцията ; гласувала са собствените техни карти други, 

ц .тшать младо пдЧалитЬ, ма обстоятелството, мисля са едно окръжно бе раси >рЧзнла, тото: обстоятелство, което се установява, че срещу 
. и шефата има съдятъ за вагони в хач- 
ц.и, та какво ще стане. ако Таша съдятъ 
к чпщамои и ...............

*

,,,,корка: „брагь сарахошу кеидиси икал- 
,нв“, която много в в случая подхожда .

Да, безаконипгЧ дЬйствии, на когото и 
ва разни случаи излЧзвата на иве :

. • •

I •*,
•КЗ

околийския или амбулаторния лЧкарв Да ходя ио имената имъ имало пгмЧгкя, (чл. 92 отъ лакома 
селата само, слЪдъ като му се донесе отъ уча- I за изборите) че биле гласували.. . 
сгьконнге Фелдшери, че въ иЧкое село е кон- Установи се, че град. агенти кому 100 —
сгагирано 1 яли нЧколко случая отъ иноекцнпз- 1 кому 80 — 70 избирателни карти придавали на 
низ-е болЧсзн 8гиг1аНпа, Тнфъ и нр., \ разни лица я кръчмаря, които последните слъ
защото за осганалягЧ се предоставя нрчво на ги раздавали на свой сънартикана. Имаше изби- 
аелдшерите сами да се заиимаватв са гЧхното раделия карти и на мюслюианскитЧ цигани ва- 
прекратяванне; освенъ това и ио своя само ннн- преки 7-та алинея на <зл. 4 отъ закона за избо-
цматива дЬкари може да ходи по селата, по ко- рятЧ. Това е станало но причина, гдето бивше-

Всекмму мечо е извезггио, че едииа отъ •»« сигурни знае, че има и друг. но аналогия ' то кметство малко внимание е обърнало на алеа- 
' ...____ __ са констатираната отъ него изь иЪкое село въ лвя въ сила законъ на 15 юппй м. 901 год сь

‘"'"йрмчъ“ е н тукашния околийски лекари" ««улатор.ята -> инФскцмозна болести, « ако укжзъ АЬ 271, като е в записало иъпрЧки чл. 2 
иъ Тончева*). Че той сътрудничи на известени г! ^ и^пък.тпн огъ .-л.щня законъ много ерменця-турски под-
[ и „ > ' • ос лъжла защото ! !/^*^М4>Рь огш)е аь нпланчти .г.ю. (В* нронме>)* даницн въ избирателния спнсъкъ, които бюрото
»мГта”яъ човек'; изтъква своите общество- ,мн*га " 3,‘ '***■ *"'>»" Донуетна да глвеуватъ на общо основание, чъ
мзелуги винаги но-пече, когаго нише въ не- | ™ ,1Ма &«*•‘ инфек^,ана изопрателннге карти слъ неусиоряеми отъ бю-
* вестника за работи огносящи се до мели- ™ "" ашмот., „а #тллтлуя. рото. В., деня на изборите по-вече огъ 200-490
НЯ| отколко го по всеки други обществени ****** ** г'*и'"" т *" се “ С**А' ««■И^елин карти, въпреки Ш-ти алинея ив чл.

^ ГаГ ; латъ на законни исновашт илтни пара. Сега, «У огъ изборния законъ, Оидоха надавана, па
'"‘X ев пише нещо по разните болести, » се иредполатя, че поменатите въ брой « ив разни агитатори. Има констатирани случая, где-
1..П* причини ■ мерките за предпазиваие ■* .Добричъ“ болести околийский декари е коя то избирателя изврели, изселени, или не с*
ъ геха в по-вече ота похвално, мщого века отагирала ва амбулаторията си е невъзможно, 
го признаемъ. че до сега по тоа попа на «Т™ 3“жйио •• 40 смо овл“-Т*ня "1Й 

уката ва яаса викой отъ партийните им ор- итЬ до г»,мя ееля м т0 Ч* доб1" В1Л',<3' н0* 
на нищо не е пнеалъ, освенъ нападки ио 
|)ссъ ва едни лекари, иди пъка реклами за 
ши. Следователно, ако Д-ра Тончева ва ор
ял си, тай да кажежа, се ограничеше да пише 
1Чо ва врачаните на веков ота появилите се
> нколаата болести и взетите за ограиичеше-
> има мерки, на това най немаме какво да ка- 
ечь. Обаче въ брой б-й на насквилчето яДо- 
|Ц'1Ъ“ ний виждаме, че Д-ръ Гинчева, квто 
ва ужа да покаже на некон варлу ю|ци за сега
> околията болЪств и кака да се предпазвата 
фата оп теха, въ слъщности той съ това иди 
чь да си правя реклама, като са чуждия трудапрепоръчва за дея гелева п Способен;. 1! < вземе пътна те ..ар., които ну се следваза. 
иг гина кака можема да св обяснимо думите (>гь всичко тов* 11Р04"1- В*РВМ‘В' вс11™ ! *ош,сия’ да внимава кому ■ квква дзъжности
к занм въ първите веколко ред» на стр. 3, 1 "»« дойдо до «аключепие че заслугата която см новеряна.
о. на втора ва брой 6 отъ в. „Добричъ*, мето иРЬи"сва гнъ л^аРя въ бР°й Ь нж в .Добрич ь“
п. >рь Тончева громко заявява за себе си е 3*сд-у“ "« лвчно нвго“- » открадната; че той 
*. .'съ* гж к.шеташщпнн огъ ,-н« Добрши Ннол. ВР*« желли“его сн д* "зама «"аектезь на нб-

глтмющит* ,а,«и,ит«л,ш Гмлн, „ш : "Шственото здоявие, новзигие реномето си и 
И,ИЛ ЛШм-ишН* (тежка нг с,«т,. рекламира свойга безкорасгшъ лекарска деягел-
.. .млени». Седимент, и Ешиж, АаЛмзж. Яж. Н0СТЬ’ мълко‘,ъ игнорира трудъгь н правата на осъден и оп. ромъискнтс власти иа вечно зато-
I/.,.1 <01ненн*1) селата: Гелшижип, Пери- снонте саннтярнп номощниин-Фелдшорите. на ченне въ тузлата; обаче, тоя Тап.овъ сродника,
.... и Добрали*. МаппаШп Сег*,го»Р1шП> »1 гьРбъгь на коато ‘'осиод-тво му взема и е взела I кой го е прочута но своите разоойнячсства спо-
ц а,е АМошШи еь с. Лрнауте-кумц. Ти*** с>ма “^гяв ,,аРв- -,>',,ва да иаб1инс огьа V**™ на РО«^нскпте
1 „Шса (магарешка кпшмии,,) ** с. Ни,.,ами- 1-«в Рвявкт0Рв- ако гова с" св 3яе1Ь ВЛаСТ“ 3“ДВ0 0,ЦС ,‘:Ъ 3 ~ ^ сво,, ДРУ‘»1<*-
* ШркЬгШг (лошо «»оьл еь с. Дееелжи-кьоП да •1™«» действително Фалшивата обществена също разоойници. Въ народняшко време идваха
1: и)тждаи. Сега ако ва това писмо бе ка- .'0ДУга иа одниъ самлхвъленъ, това сториха не разни ромъиски власти за даряиие иа чапкъва

огь и-)навпсгь, лична злоба или огъ желание и другаря му Кол». Ганчева, защото те, следа
най-сетне да визирпмъ и безъ това известията като избегалп оп. ромъискиге власти, извър
на добричани личности на сегашния ви околии- шили ва единъ ромъиски манастири още ио-
скв лекари, Д-ръ Тончеви, во справедливо и големо разбойничество, като умъртвили на ходи-
честно дв зящмти една онеправдана н твърде ! щигЬ се въ маняствря к&лу гери, ограбили злат-
права кауза, на прб» на която поменатий горе | нигП черковни треби и нр. а ир... . Додоха
иненираторъ вя в. „Добрвчъ“ нрави своите не- | младоидсалитЬ иа власти ирогежпранаето наро-

!йс1ор. майски ге дезергиорн и неизвестни лица почнаха 
да се назначаван, на служба, назиачи се и за- 
лувения сега разбойникъ Нолю 1'аичевъ за за....

, стражари да назн имота и живота на добричани 
; Още иа 4-й Мартъ 99 г. уволнените стражари, 

ИзбориП за градско-общиис»и съветници, киито 10-20 юд. пеоиорочна служба,
ето какао овлакваняе направиха ио тоя въиросъ.

Ще Продължим и.

ЛЕКАРСКО САМОХВААСТВО.

била нъ денитъ на избора въ град ьтъ ни, че съ 
техните карти неизвестни лица съ гласували.... 
Въ самото изборно место въпреки чл. 107 отъ 

ситъ болните ся въ града да ш показван, на закона имаше раздавлние иа карти и нромевя- 
лекаря, кога то ония отъ далечните оиа, какви- ванве на билети. Въобще въ тия избори изби- 
то съ новечего селата поменати въ в. „Дзбричъ“, рателните карти съ раздавани отъ агитаторите 

■ поради далечината си, хората нлн близквтк иа —агенти кому както сс иска.
I болните ие съ мижали да ги носятъ въ града, Ма тия и тЬмь подобни груби закононару-

следователио тия болни зя пръвъ пъти не съ шевни, има вече подадени вт. срока, до ночитае- 
' биле нрегледванн огъ Околийский Лекари, а отъ мия Окр. Съди контестация по силата на чл. 

участъкови* Фелдшера, конто следъ като съ 135 отъ избирателния законъ, зя издавани» онре- 
констатирали тия болести взели съ всички мТ.р- . деление да се касиратъ изборите станали па 
ки за ирекратяванието ииъ, съ писали на окол. 17 того.
лекари, който безсъииенно е х<>днлъ въ тия села Ний напълно вЬрвамс, че изборите ще бъ-
иа основание Фелдшерските рапорти- не за ра- 1 датъ непременно касирани, като има посочени 
бота, а само да проверя фактите—пардонъ да ; толкова закононарушения, подкрепени съ очебя-

кнци такти, за туй обръщаме вниманието на гр.

Позорно младоидемичесио пристжплеиие.
Прели 1898 год. месени два пред» мдадоидеа- 
лнческня нрославугъ митни1Ъ, братовчеда иа 
бившия ни иладомдеален ь кмегъ Та.ио, извест
ния дп сега големи вагабннтииъ чанкъна, бе

я.. че въ околията съ констатирани тия и 
м болести, както м да е, но да се твърди,
| 1-нъ Окол. Лекари констатирали такава 
*ава болести е по-вече отъ лично сямохвял- 
8" ■ то ето защо:

До преди една година само ва всеки око- 
1Й ка иди амбулатореиъ декари, осаенъ за- 
>а: ата се отпущаха годишно и по 480 дева 
1тнн безотчотво, срещу което възнаграждение 
> 01>ха длъжни да обвкалягъ поне 1—2 иъти 
«га на санитариий имъ райовъ и да отпватъ

заслужена реклами.

МЪСТНИ
*) Писача на тааа има «акта. че г нъ Тоичсаъ съ 

' дяо докторче, яъ дЗйстаятелмость, ^оракятъ въ ,11а- 
•ЩМ»*_____

коато се извършиха на 17 того въ градътъ ни 
спечелиха младоидеалит* заедно съ ияродао-лн-



Стр. 4 ДОБРУДЖА НЕЦЪ Брой^Ц

та въ пзборггк за градско-общннскн съвктяци, I По причина и върлующата боаксть д 
конто станаха на 17 того нзлкзе съ сам *стотна ' ренооиора“ по домата въ гр. мижаща, много 

„ листа, като си ирмсъеднян съ оная на ип мз ,чнм- | от* ступаявтк ааъ са га оставим вя ар<ц
Ми*нг»п П,шЛеши,-пи» I,*»>«;, ю,ч„< в^гин- |И||1,.Ь „В1)ТВЯСЛ« ... Но какво разочерог. зие. като ! вол* судб* бвзъ да га отравя,ъ, ркжагъ а,

ип котнпга на нашия депутатеи*—кавшлатъ яз- | Най мислима. "« вой го вече е остава** д.ц
лкзоха всичко на всячко негови а на .шияшяря* рябоги яозсго са. тркбяг да заявя въ гд
иялетн 8‘Д, осимЛесени, п ,/ввить и то огъ 13'»‘3 ячрнячесгио. дх му си измих ой юга „пои?,
гласоио швавшо; пуста самонядГ.яиогт,., пкаа кран. лен* мит*.

Н кма Добрпловъ началимкъ, нкма леяиръ Ислраиииа гркшиа. Зчяягь чвг»г<мап.|
" ’л,л ; гласове, пародч. и чуло н оп. горк ау я .еалиооть. че миналата голина Кай Петко за екоиомиа, I

уволнил* елинът* сАдебень пристав*, евгв ви 
сго двама сжд. .приет, нааиачеаи оа трц 
конто сиородъ численмос гьт» вя аасящит* ■ 

комг.» 6Ь и нрЬдсЬдателя па тричленната помена. ! 1П..Т|1ЯТолни дкда ще 6адатъ павъ малко, аящ» 
сега гя уколпнкатъ . . . значи калето ичор ,еиъ 
алъимуш*. 1-порсеь нас* това уволинпанве трГ.о- 

1а стане мрЬлп избори,* н нГ.маяю ла се 
допуснат* гтаналнтк произволи.

I '41(111 н.

Миръ. Пк.иирчя и П/нит/м-II.'.и и ш и.

//,, 4-/4 ГОЮ, К*Чи" сг 4/1К1ЦН ГМ*’ ’Ч '. IIч‘‘ 1411
им. 1/м1<)г.1иТ. и чКч 111:11", г*ч,отп ни е,-, ип. 
шия сшрчЖНръ. чн сми 1/411.14.1111, Пий ги. >■“/- 
жили по ш ч« нгъ /.*> II11111111

ННК111ЧНЧГ.ШЛЗ кипни 11П./1.. ип 11.1 и/н.11.1414411 пи 
'"к.111 ш щи. Г.пЛЪ КН. пти II II К1/Н.(1/р11, <1 4Н11..1110 Зящота по-вечето отъ <>бщии. служаща в* 
о/1 ял я,к нииюмни » .|яляу»м»яу« чгт, /тм/кю-ка/а юня на нзборнгЬ работиха итнтнвъ лнстата. въ 

I V, /IIип .ш нашия К0.1Я1К /У». 111САН-■ 1/1.И11Н и 1/1.....
#.м»л а ПКН14ПН 1111/кг. пачи,шик?, шчипп /и пока ни първаче >ъ пкаа В*лгврвя, дя нмя няба]

ченя тьп много исиьлнйголпи сал. приставеилиъ.1НН4111Ц11 II/ 111К.Ч1.чн/ш па ши
< г,в1кгт. лн*’.III" <г, 41 и инин ми- ‘ вани-

ЖИТГ., Чя. нг. ТОЧЪ 
ОГЪ МЧН11Г1ПН/И-КП.Н
ИОЯТ//Г. Паириком, ир"1/к1Мн !

Уиилннин гт/мжарн: Д.и»//.« Н»1К«м*иП1, /44.111
I 'пчгкт., Ини ХряитчИаранъ. ./ончи (.шип, /"<111/1*, ! 
НС**А1*1кин*.. /А‘я.|м Пп/414л. 4 'гини*. .1 н./р/ънчъ.
Ппнит, / 10‘"/*"4*., /'..цип /•'.ш-пън Напя .I•чнинь-.

Кяжда се нм тона справедливо оплакнание 
е нкмало кой да обърне нииманпс, защо го Кози 
Ганчев* «ват*, или братовчед* на Таша, ма

1'Ъла, как го вь око.и.яга ии и то но едвнетч- 
И|м «има, па чЪиание «агнческа в*зм жиосп. 
се привежда■* вь яеоълнонне исиълнагелш 

а ос* друса сгряна размит* мп|,-цИзгубена квимна. Н* редакцията ни се пре
да „• оп. едянъ трож(аняяъ ндпа военга .«тянм ^Тмркд* 1Ш .. !Ю1 годиня но^ьряяда 

•• »»«® “ ■дгубеиа вЬроятпо отъ нЬ- , жъ н. „ обрем-ниха ,
кос ноеяво лице от* тукашния гарнизон**. , мио,„ 1>я,н,и.к., както „вените.,,

« топанниа и ниже да с я получи отъ аии- ,,гвЬТ11вцигЪ. като „о едно д*ло, се и„
нистрацияга ии, който дсиь се «вп - заяви какви в;|хх 3 _4 ,„3 ,вки въ раани 0(;0Вв. ВрЪмв 

бввшип смирен-,, началник* с* гордост,, и / лава книжа п ПяНхяя е няал* въ нея. 1а св аиквидирагь тия дт.ла в вс*к*. войго»
изпълняваше езражарска дл*язн*к5гь, до като | яМЧ1(И ,1а ->• к того ,падът, „в инн- 1 ля взема да разбере, какво ,«е вземе, та да п
стАпденнн, и^-ега е шегворен^и "нГ.-о мридаде ! ‘ тигиа секретаря иа Върховний .Македоно-Одрнн- срЪщни другит* со есяавски ялв търговскя ну^
„а |н>манскитЪ нлаеги, да огско.чрн може би с* | | |:и“ коянтетъ. На -- й слЪзъ обЬдъ въ Л часа, ______ ____ _
сланата си, за изклаият* калусери . .. II ш- | приетяги» Онр. Унраянтель Т-ИЪ Н. Станчев*, КО*ТО 
те сл*д* това и кажете, ако можете, мт.шо 

за младондсалнгЪ, коиго б|.ха заобиколе
ни вс* съ такива типове ка,о Ганчева, ако 
искате.
да ви ухуля гъ и прикача ,* разни епитети ....
Н|мдчме, долу ма скит* и иодъ ели* нриегжмни- 
нят*. Не е а,* ,1|ю,.у|трд дя улови за ухото, 
гоя, койго е ор*дставял* за нязнач«*иие такъв*

заедно <•* но.,, нрнставъ. <иця .-ящин чигт. зимна 
за г.ъяъ *. Ки-гауртъ Кин скансии община, вижда 
се но „бкой 1-лужсбна работа Казват*, чс г. Сгаи- 
чевь ие „оже.талъ да се срЬщяс съ никого отъ 
съгражданпгГ> ии.

ЗАЖНОзле

кръБоаоиЛТ* «< нободень Гражданинъ“ , Нз. люгеннп. ни се намират», „а
ентели, при тона 11Ь|*кокачестпепни кел 

„8дасъ", тъй е името на бо..*сгота, кояю ; циали„ стоки в |шни онощия. Х*зи I» 
в,.](лгпа из* селата нь околията ии по овц*т*. И()да коцто ще иматъ добрината да пое

тип. дк»геияп. нп ще останагь края 
доволни, както отъ ц+.нигЬ тъй и ш 
качсстната на стокитЬ.

1-но качество к. гр. 2 лева 20 < 
I Н-ро 

I|1-то ,
IV-го ,

нрис-ТАИИикъ, за полип, стражар,., за,цого ГОЙ | Селяи* «Р^^нали из* се,ат», рясказва,*, 
яапълио влиза в* редове,* съучастници!* и че огь тан случая имало °,,’«
укривателят* на разбойници,* Няхалнино. още | 
имат* сурят* да гоиорягь в* органи,* см. зя

,щ пв„*т*, особевно по мякало голи „шит* агне, а,
! които пс*к* скотовъдец* е за о.ржядъ зя ря<-,ио- I 
, дявяние. Г гарит* овчари (•азказвать, че причи

ната за вьрлувание на овчи бич*, била —добрата 
т. г. зима. кояго благо,,рийте, .чувала я разилн- 
ннля па много м*ста трЬвата. п опц*т* много 
ряно вкусили зеленина, а ел*дъ тояа нослЪдвало 
лошата зима <1 Март*) и причиняла тая грозна 
болйст,.. Ний ирялястихме .наръчната книжка“ 
ио ветеринарията медицина за скодояъдци<+, 
от* Д-рит* Г. Г. Кдаден* и Тюлев*, ио не на- 
мЪрихме рационалното ликуняние на тая бол*еть: 
за туй обръщаме вниманието на кетч^ринарната 
власи., *а обьрне сериозното ся внимание върху 
таи грозна бол*ст1. н се и <ба„ап., ако ича въз- , 
можиость, скотовъдци >* оп. извънрЪдно гол* 
мнг* загуби, причинени о, ь смъртиоеп.та на 
ОШ1*Г* н.чъ.

честног, I..
, - яКаФвЗимните поскай въ Добруджа са за сега 

зъ превъсходно състояние; пикал* нЪма случаи 
отъ измръзвжние. ако огнваг* все тьй, н яко 
цр*а* идущий Май падне добър* дъжлъ, разчи
та се на добро плодородие т. г. но чешит* тук* 
м*стя.

, - I , »0
, . 1 ,80I

) 1-но качество Пловдив, к. гр. 46 
Японски . „ 40§рмзъ: | Н-ро

Чист* , 
АЧММ 

маедо
1-ко качество к. гр. I л. 30 

„ . I з. 20.Паскпилчето“ въ поехкдннн ся брой. въ 
една свия закачка, сят.сва пхена на разин баби и 
(.вндЪтелствуванаи иа разни лсзиа|г>и1Н нищо лица. 
,'ъобщана.чс му, чс ако объриехъ в него лист*, ще 
ихъ се натрий носа още по-вече, защото ще ч5л,- 
денъ принудени, пакъ но неволя, да оинскаяе шан
хайското възпитат,е, ир*дъ сащя.ч свндЪтсл,.. кап
ка атестации, ир*ли дв* годннн публично е да- 
нало за своята яа&ка . . . НахАшица.

, »*ро

Захаръ 1-по качество к. гр. 70 
АокуИ\: килограма 80 ст.

. цовкче огь 5 к. гр. ио 76 
Дюгеннтз. нн сс намира въ гр. добри

Министерството иа вътркшиитк работи улица .ЛимЪзарска“.
И ИСЛООкДйИИЯТа е* Цр*,писанието си отъ 26 
м. ч. под* Л1 13ав, явява на Добр. Гр. Общ. Съ почитание:

Осяаиъ Бекировъ & А. Хасаио
3—3

ОбйСМИ. Огь ночтн нсячквгЪ села взъ око
лията нп, съобщават* за нЬкакви обиски юблирн) ; Управление, че княжеския дипломатически агент* 
нзъ кафенетата, дюгеннт*. кхщята и пр. огь разни ■ в* Петербург*, койго бил* натоварен* ла по- 
акцнзин агенти и стражари. Така : щояъ вл*затъ ! днисе съдържанието «а телеграмата от* Доб- ) 
въ н*кой село тня своего рода байт бозуцп, бло- ; ричевий помош. кметъ, по слу чай отпрязлнувя- 
кнрзп. джамии кръчми и иритърсвать безразборно 1 нието ден,, на освобождението на гр. Д»бричъ 
сс*к«го находишъ се тамъ за тютк1Вь рбзаиъ вч.яъ I (16 Яиуарий) до знанието ня Имппрагчр-
оть тютюневат* фабрики. Като ставаме отзявъ на '*■« /*- (.,ч-тл.. Рукнй Цар!., съобщял* въ ми
тия нечути беззакония, обръщаме вяинанвего иа аисгерството, че е испълнилъ възложената чу
г-на акцизния надзирател,. слТ.дъ като прочете чл. обязяность, н, че Царя е блмговолнл* да заио- ^теяща отъ 10 стаи И два ДЮГеня нахо.т:!
чл. 71—95 огь углавното сждопроизводство да даде в*да га се придаде Г-ну Иван* Гярандову /1«- | а, въ ц.д участък* на града,
иаставлеияя на подв* домствеяит* си агенти и стра- тчаИшата мц благодарност,.. На п, алинсаннето \ .. гиопазумеяие ири ненъ, Колю
жари да не деребействуватъ нзъ селата. А що ге сложени подписи,*: за главен* Секретар* на ' ’ . ‘ "
отнася въпроса до онеиравданптк. конто се ибис- Мннистврствого /. (Ьрнацц, нячадчик* на от- невъ фучпдкпя.
кяратъ всЬкидневно но капрпциитВ на разни Га- «Лленивто /». II. Кисияовъ. \ гр. ДобриЧЪ, 9 Март* 190_ Г.
евцн, да се оплакват* г-пу Сждеб. Сд|, юкатслю. Такова е съдържанието на ,|| *дни< апието, , • 2— 3
или г-ву Прокурору, за да се прилично наказват* въ което, ако и да не се съмнпил ч,,,^о вс* 
за прнвлшеянс на власт,.та си и злоу„отрТ.блен„е так» мнелямъ, че има гр*шка в* ием>, зшцою

„оздравденватм се отправени отъ името и за 
см*тка на Добричани. така, че. н отговора гЬмъ 
прииадл*жг|пе.

Обявление
\ Продаиамт. собствеппата ся кащя, (

Асъ положението, което заемат*. ОбявлениеIЗаиоличаис абонатпгЬ сн огь г. Парна в
околията, да си ианлатятъ абонамента „а к*стин- гпипТпп......т* иилт„къгь нн Н, отгояорняягь ня резакюръ. койт.. Бю*втя мри градската им градина е вече Продавамъ собстиеннигИ СИ имоти
срЬ1д\ ве1;ка с^браяа суха ще и.мака ф<»|»чална открит*. Вт него съдьр*ате1й му непреки ив- ( с. Велифякл* Добрнчска Окол. однл вА*
квятаиция, чодянсана отъ него и подпечатана .-ъ . патя загуба която иритърия миналата година, дщгенъ, и Н5 декара ниви. За своразуч
1,ечата на редагцнята. Мнсдим ь, че доста сне нечех т. г. е доставил* чисти напитки добра бира и 
чакали, а иря това вс*ки знае, чс птц<> без* „ари ирнвъсходнц закуски. Не се съмняваме че съ-
ие ст.ша—очакваме сячч ..п. добрнт* си абонати, гражданнг* ни въ „рннтното иролктно вр*ме, .

щи „ос*,цапагъ нрелкстната градина, ур*дена I 
Болшинство и чудо. бчант* ч нтатслнгГ. ии, тьй добр* от* град. градинар*, и сл*д ь рас-

че въ яяи&зиги депутатски ■зб<.;ш. б* сн поста- ходки,* ще поектават* бюиота за да се н«-
виъ кандидатурата яли ко-добр* бТда ну „оста- . скрдчи съдържателя му, и за наиркдъ да достави
вяля канлпдатурата за избнрапяс . . . хладня н още ио добри напитки, по икни, каквито се иро-
изЬялиня?! яонъг.ъ г-яъ Демяръ Атанас.**.... дават* иа всккадк в из* всични кръчми, — иа*
който ся миеллик, че ненчкви народ* е съ него, | градът* ии.

■

ние до менъ Георги Желевъ нъ Парна я 
адвоката С. Синкирски нъ Добрич*. 

Добричь 10 Февруари»! 1002 гол-
4—4

Огговгреаъ редактор* С. Иоичеиъ 
Печатница иа Хр. Н. Войниковъ -Варях



Годями I Гр. Добричъ, I Ая|

Д0БР7Д
ОРГАНЪ НА НАРОV ТА ПАРТИЯ\

\ Д01ПЧ0КЖ

ЧРГОД11Ш1ШН ЛПОПЛМКНГЬ Т» 
за вестник» е: 6 л.. полугодишно Я1 , л. ' 1|| 

За въ етрангто годишно 10 лова

Лйонираьие Йе»ъ предплата и1>на 
да се уважава.

Всичко що сс отнаса до
се адресира до редакпиата иу, въ гр. 

Дойричъ, улица „Готова*.1
ИЗЛИЗА ЕДНАЖЪ НЪ СЕДМИЦАТА.

I
ТАКСИ ЬА 11УИЛИКАЦИН: 

аа квад. с/а н.( I стр. .. .
. . . .«V „

За приставени оЛавлснна 
| на Ш п IV стр по Зет, на V и VI по 

I1 т ет- «» дува

. 10 ст.
. . Й ст.* 1Неплатени лисна не се приенап., 

равописи не се вр*|цагь.
А

Ея< •И* Пет. Едимт» брой 1} ст.
<.Х •*

Свчбщпвамя ни г. /. абонати пиъ че - 
•ОНЧО Из. ОпъДЧбНОВЪ отп гр. Добрич» е 
\ 'манчсграт<>ръ на в/ьстника ни. Топ е на- Зф* 03»ъ 
|, ■,7(/>енв ди гьон ри шюнамгнта и Оа зайче - ВН|111Я^**Ъ|
и пони абонати. Мо.шмл абонат тип, ги 1 цЗна. Иа арЗципага 
!'■-* >рата п околията, да ми ся иг платят. \ *“*?"*’____

■•ЛИИ ЛТСТмПИНа

Съобщение* •***•*'! Ний п.оГ.ипнпн*- ня подобпят* рц съграждани. че 
1аи*о такънь му е Лял» занаята — джамбазл.ккь. кой го 
ц иц ки.: пипат лд.ж1гл, защо го кмф.ип. конь 
пикира н«* може се продаде Ле.п» дджа пр. и цр. га н нь 
случая каго ма1мгьрнпт1> граждани офици^лЛ 
цигани, е всл^. гстяис на не оьото възпитани* . . .

аа .принъ: ■имяаимто на янтарн* 
1ЖЛНЖМЯ там» нарекъл ь

■мина иа аалоаааж 
ат% ма «Д>И1У| аа 

правимв еще м 1иача.им,
Оп. нровЪрк»!» II» чакгитЬ. и.иЬт всачк вьрно, 

иа и н1>щи но вече, и, че ие 1*500 лена Арсемеиъ 
аа мЪстотз въ гатаргдо-арменската махала, гдВто е постро
ено Тлшииого
изтеглил. ощв во нрЬм«а на клане гага въ Дуранъ К уликъ 
итиьрш<‘нн отъ бряга му . . .

\
АДМИНИСТРАЦИИ ГА. >1.и*малъ:ВАЖНО

ЗЯ ПИТМЕПРОДЯВЦМГК.
училище, н» ц 1..Ш 41|ПО лев». Конго еуина

Обявление
*

ИодинсанитТ. обявяваме, че продаваме 
педиижизнгЬ си пзоги находища се въ с. 
Орманджикъ Палчнкско, съсТонщн сс отъ 2700 
декара ниви; 800 декара гора; арса отъ 150 
докара: 2 ,/а кладенеца; каша еъ цоть отдЬ- 
ления, дазъ и говежда сан. За споразумение
иритйжжтеЦу| и, .сед4> -^|ягиД|1гг,,.‘"' Нейко 
X. Гуичегъ и Гуичо Йенковъ.

с. Орманджикъ, 18 Мартъ 15)02 г.

ЛодписанитВ са настоящето си имам: несть да оди - 
Ил. «в «в раяияката ни фаорина. нязодяща се ва гр. Добрина, 
уобмшнш на едро, разни спиртни напитки но дояои жотенитВ

1. Чисто рофимирака спирта от а 96 град/ са гюкеса 
мни китара по 2 л. 05 ст. ср.

2. Шиброкка р тик от а 18 град/са, китара: 90 ст. — 
<--та 1 я. 15 ст.

3. Ооикпотнна ракия смВса 25 / , дмибра ота 17 гр. 
Ътра: 80 ст.—

4. Обикнотнно ракия саВсг 5 „ д шибри ота 17 град. 
ч-чра: 70 ст. —оката: 40 ст.

5. Пай-додронаностоома ром* литра 75 ст,—оката

в. ОЦятя ата най-добро качястяо по 20 ст. китара.
Тай слщо продалото-. Поляка, Лбсента, натурални 8чр- 

1‘сяя очна, норки и бВки, са каи-износни цВни.
Пито имота прВда оида горВпоказакитВ ни износни иДни. 

: -ома удостоете ки са першннитВ си.

Гр. Добрина. 27 Карта 1902 год.

НпЦ занвииаче ь сега, че не сие доволни спи»
°гь р|.|гурниис иа сънша, н» настояваме да йзьде рларк 
шеио да се дауе ио.гь с.чь, аа да иидучи нсТ.ки еъот- 
вНгствсного аа йеаааконцет» си иакааанис. Прочие 
сл.Д1. присткиницит».

—За даждието Кръннина*. що в.1 'на »0щика-а отъ 
нс11к» аак1аиъ доЛигькъ се раауананать чудесни .ойирал- 
ннчссгва": ний нКна да <'ьоищчнане случаи, аа да не 
нрЪ.кмъ на йждащата с.ъдейпа елйтегвана кониеня. на 
коатн нуйдично всичко ще илянинъ слВдъ като 
ститупра.

иодъ

н о-
.* 1 к. 05 ст.

се к»Н
н. „Дойруджанецъ- <р. 10.

а стот. 2—3
Амнега. С лушаме, че налнкченягЪ аа вь 1ричлен* 

пата комиеии лица, имали добрата идея, ва еъегаияние на 
една 1 ри-«ле н па анкетна комисия, която да се илнимае иа* 

I ключигелно еъ проверя напие емЬткатЬ на биншим и не* 
аабравнмъ ни кметъ Гаша.

Ний. ако и да не одобряваме лицата нъ тричленната 
комисия, които ('зравовъ, мимо нсЬки ааконъ ни на грани, 

ПрЪСТНИ, винаги Сс^ шишра ВЪ ТЪрГОВСКНЯТЪ I оГ,ач** «Охваляваме намерението Й ля образуване на аи
VII магадиш, ппуотипп пя шит ниичиеслио к-^аго да може да и жар а на инг в«*ичкитИ ало у но| 111 !агазинъ. находяШЪ Сй на ШаД(.аваНСКк1в1 гръблемои и закоиоиарущенин, отъ боь«нни гьвЪгъ, доста

; плищадь. при цЬНН Най-ухЪр*?НИ. 1 е , ;,ч° ,п* комисията га влилагъ хора онигни. хора, които
раабцрагъ огь счетоводство и деловодство и въобщ«* хора 
конго еъ запознати съ лакома и правилника аа градгко-оО- 
тннекигП управления; та елЪдъ свъртлане на мисията си, 
еъ обеглмгелегвенъ докл здъ до гражданигЬ. да обмвитъ 
вей (ко, лд ла зная гь тим иослЪднагЬ, на каква хора аа 
въ б*д ще да новЪряватъ общпн житТ; « и ингерееп

Не е достатъчно, ще нонторимъ иий, само слуховетЪ 
иаъ кръчмитЪ и кафенетата, че имало големи алоуиогрЪб- 
леиин въ интамиа. теглен. 1»*то, горпгТк плащан ие огъ об- 
щинскитТ. приходи кметови дажщм ц цр н цр, а се йена 
и нии ,;аст птелно йена ме да стане тая анкета каел по-скоро, 
ла ди моме до избора да свърши дЬистпчята си и нрЬдсгяви 
докладът?» е и

Карагьози, ирЪсносодп, солели и въвгЬиъ
Съ почитание:

ЛТАНЛСЬ ПАЧЕВЪ и СИНЪ.—5

Гр. Добричъ, 28 Мартъ 15)02 г.

Драгни Костадиновъ.ВАЖНО
.: хтадтпджгнекая дзелфъ

'
I 1-3

Тр. Добрини, / Аириля 1'ДЧД /.Въ колоаоалния но запипнъ, ври дрг- 
колоппални стоки, се нажирап. за 

I данъ разна добр* изработени кожи. като: |
раккмъ. Баанкъ. Юфтъ, СаФтиянъ и

' пи мешини съ най-изиосни цЪни.

Гр. Добричъ. 27 Мартъ 15)02 г.

Атанасъ Пачевъ и Синъ.

.■е* иа
Слуша се шп. града ни, че съ даждието „инти 

ааиъ“. което еачото ни оГцц. управление екгпдоатпра, е», 
нраиилч ра:пш еконоиии, въ ваипенаиие на прихода, при- 1 
дойигата отъ нраионродананне сдъръ дийнтъкъ сунна. така 
нанр. говори се. че едно лице на 7 того продало едвмъ 
кош. аа 1Ж1 л.. аеиапо иу Лило „пнтилаиь' 4 л. н."> ст., а 
нъ енидЧгтелетвото г.нло аапнеано, че е получено I л^ н» ет. '
Ако пиа въ града на кой да контролера ойщанекит» 
чиновници, нТ.ка привика първоначално А Късъпонъ отъ I ВрЬзе Тавахзе ||П ВЛЗСТЬТЦ II Па 'ШТаг**ЛИТ'Ь 
града ни, да съйере прЪднарителин свЪденои, п се почне 1 
раислЪдваппето. ако има гидии улики, на нръстлилеине.
Ннаие прииЬри въ владоцдеалисгически врТ.чена. 
гатъ да се иранвта. о Т1,\Ъ каен чай на диI. — .Iа екононпи 
огъ ок трил. ||цй допускане да ставата, равин грЪшкц но 
дойни иа тая и въ „инти-кша* 1\\ в. .Дойруджанецъ- «р 6.

на съграждан::! В ни. Ако това не стане, 
всТ.кп ще миели ааедно . ь насъ, че тричленната *‘.|рп*ов- 
ека кочиеин пека да .тцшианл алоуиотр1>Й11телигЪ, или г 
въ съдружие съ/1л.адо и де ад и тТ. -Дойруджанецъ- йр. 31

Такива и тЬзъ подобни атестации дълго

си. за з:|адондеалинчсскил ни общ. съвйтъ, 
до като най-сотнк власть— 
зузиха и съставиха адна кознеин, иа бърза 
рака, за ирнгложданао сзЬткнт1. на бившия 
ни общински съв-Ьтъ, на чело на когото стое
ше Ташо.

изеющнт!., се вра-Ч«* МОВАЖНО
Въ склада ми пристигнаха доброкачес- 

нв стока: оцетъ, дървено масло, н чистъ 
цки сапунъ, които продавамъ съ цЪнн 

•рени. Умолнвамъ II. Г. Г. да иосетятъ 
зи и са кунятъ отъ горЪказанигЬ ми стоки, 
го сл^дъ това ще останатъ благодарни. 

За доброто имъ качество гарантнразъ. 
гр. Добричъ, 19 Мартъ 1902 г.

Аииетл. Осе илвТ.е ги и с.ъ .ойпралитТ.“ ст. енонгЪ 
•клшивп маниери; като уанаха вече, че ватуйнагь вече 
кметството огь р*ц1.гТ. си, допие до илуиленис п не ща 
ЯТЪ що да вършагъ. Гел гравирали вь нинистеретното. че 
петицията прогниь гЬхъ йнла подписана огь .... едпнъ 
чслонЬкъ; нинистерството е командировало Влрнсиекия 
началникь г. ЖслЬюва. съ самото заявление, д» раау.шай 
истиниостьта. Не стига това нахалство, но Ташо ири при
стигането иа г. /КеЛсюиа му пише официално, че съйра 
нит» нве подписи йиде цигански. . . . т. е. отъ неговиг» 
колеги; да колкого узнахме въ заявлението, вЪмз ниго 
едннъ цшанимт. иодиига и Ташо нолучилъ едно заслу
жено азойлечснис Нитагь се нЪкоЙ наивни хорици, какъ 
не жцвЪй Ташо зл наиръдъ въ градъгь ни като и официално

До колко свЪдЪпията пи. по разкритите 
кражби и злоупотрЪблеяия с& биле 
тилни, и до колко обвиненията, иротивъ ре 
дакцията ни въ ирастрастио отъ страна на 
младоидеалнтГ. н др. заинтересовани край 
Т"Ьхъ лица, гх. биле съвестни, нект. вс^къ 
прочете и си състави копитце, • отъ долЪпзло- 
Жения офилиаленъ документъ, и даде иамъ 
праното, че всякога сме се стараяли, до неп-

скла-
иоложи-

Съ почитанве:
Георги Т. Нудековъ

^Зиеткоъ еркщу хотель „Зора*)
-3
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моверность да иубликуваме вь вестникът* отъ категориите на тези събирани отъ дело- I че вписаните отъ деловодителя еуин и сб*..
«•и, провЬрени рабати, за да яожолъ да услу- водителя на бариерното отдЬленно Точа 11. рови са верцо събирани и принасяни оп
жиаъ на съгражданите си. въ раскриваняе Дш-иимт, а оть чисто общ нас :я приходи, | листь ни диеть в че суиата отъ общите го
ни всички II всекаквн беззакония, в:.рш*нн според в огобнитЬ 4$ иа общинския бюдж «тъ. дншни сборове иа 1900 п 1901
отъ когото и да било, на ако и истината да1 като нанримЬръ: огь соргн нараса въ Добрич- такава каквато е вписана въ п. [1 т. е. и 
бжде горчива. Четете и обвинявайте г да. ския нанаиръ, отъ внвнсгки ( табела парасж). 1900 год. 28,571 л. 07 ст. и за 1901 па
никъ вестникът* ни, ч« изважда.п. кирливи- отъ иродажба на га.гени саадаци и тенекии. .11.804 л. 09 сг. а всичко: 00435 л. 76 а.
те ви рили ни пазаря: отъ продажба’на цнЬкло отъ училищната сра- и че оправдающнте виа-яннето па тия суха

Дина. въ общия, каса квитанции гж: ла 1900 пя
201,77 л. 51 ст. и за 1901 год. 30857 I 
08 сг, а всичко: 57315 .т. 19 ст.. ИЛИ ТвЧат

г. е тож-

И Р 0 'Г 0 К 0 л ъ

>/'. ,1‘»'>/шчг. Iх Л/ч/ннт. !9'К! («,о.

! III. 9 рагппскн ('оправдателни докутеитн)
I на гучми 219 д. 90 ст. подробно означени 

въ ириложенпй тукь опись .Й I не нризна-
гя оть градско-общинския бирникь за оирав- водителя въ общинската каса 2470 л. 

.>г тавание нр*дъ градско общия. сам. К1г.»а*- 25 СТ.
действителни и разходвани не за цЬль пр|;д-................................................................................
иидена вт. общи и, бюдж-тъ.

недовнесеии отъ тоя прихлдъ отъ дблз-
Кочислята назначена п, за повеи, от ь

г на Карнецский Окр. Управител!, нодч.
05 от I гого. въ състивъ: Председатели —
Добричский Око.!. Пачилни1Г|. Ив. Д Тумна- 
рОВЪ, членове; Добрич-СИЙ ОКо.1. ,1М111а||СоВ1. 
агеттъ Глави Кншъ и члена оть Добрич-

тричленна общия, комисия Стаиш К. 1 крч.внниа нр!;зъ 1901 год. на сучча 117 л.
25 ст.

Ще следва въ идущия брой . . .
До тукь недоичькь 6826 .1. 9 1 СГ. IIЛЯ 

сцоредь .Пародии нрава“ 3113 1 кара гр> 
шоВ'1 п 2 > дребни паричка.

IV. Кшнь сниськь 11о .'{*»■ V за лицата,
които дльжат:. на общинското уир(влец.|е за

ска па
.1авчиев'1>, но откаряпцето на санджки в ь кой го

I \ ВЪ заключение Па Проверката С|| ко-се намирали з<11мшчеин книжата но рипматя 
и разглеж 1инне счкткнте но носледнни. следъ ПРОТИлЪ ПИЯНСТВОТО.чиснята констатира сле 1ушщнтЬ нередовност:

I). По нункть I огь оплетатК употре
бени н 1|е\!|отребоцм изобщо за нрнхошгЬ :
бачъ. кантарь. пктрпц* и крана, като нечашо св ""Р*0 ®е*че«ви » ‘,е уиотрег,-

.... , ‘ , ленисто на шир гни гЬ ни гиега, в навочназо щ
°Т,‘ П1‘ Ла ........ .. ... ,аиК0 ™К"В1‘ с* *,,л“ кориците на всички ученически тетрадки сле,-

нитЬ нравила:
I) „(.'партигЬ питиета, като вняо. ракии 

ниио и нр. за зтравъ челонЬкь сл. съвсЬмь не
потребни, а пре ютелон.

2'. „Алкохолът* за децата е просто ги-

като отвори сапдхка на 14 того и за нзчТ.- 
риннте вь него книжа см-тапи приложения 
туш. акгь, прнгтжпи кънъ проверката па кни- 
жита но конто еж воденя сяеткигЬ вь бари
ерното отделение при Добричското Гра |,ско Дадени и>ловодителк> ла употребление, цнелу- 
Обпшнско Управление оть деловодителя и» т га"" г,‘ рД»а 'нринка но онравдатед- 
Точа М. Даскалови за прЪнь времето 1900 901 1,111 *’ Док\ чецгя иа градско-общи и. бирпикь.
год. на бпвшето кметство и вч. резултат* иа-! намери, че на З-й Пнуарнй 1900 г.
чери медукццето : * биле купени отъ бни|иня през* 1899 год.

Въ санджка се указаха -11128 билети ирЬдириевачъ на тия берии Опчеопч. Коденъ 3. .(.'иигрикте питиета с* толкова ни-
отъ разни стойности продадени срешу иьстж-| ^ 1 Коча,,и и,> ,:т° 1*8)1 листа” ИЮО листа предни, колкпю по-вече адкохожъ гЬ съдържат I
палите приходи : окт-ч.а. бачь. кантар* и 1,0 9 «мети въ листь 57(500 билети и на зл т ,н;4 »,Л4КИ,,ГЯ « нкй-вредка.
крепа презь 1900'90' години и 37«'»1 би ‘'5 Май 1901 год., сж биле купени огь не- 4 ' -А .кох..зьтъ изобщо но е хранителен,,
ьрин.1 ирьль 131 ли. години II лю_1 «»ц ..... та не може да првиг-се полза за телото. Мъгн..-
Летя Тоже отъ разни стойности не продадени. '* Г1 г1/ь *' « вг Д"бричъ още (1СНи възбужда човека но скоро следъ
а ВСИЧКО"Продадени, на които сако талоните I еочапи но 1О0 листа дооо листа но 9 употреба, силите отслабват* м илчезватъ.

билети 21.000 билети, пли всичко по тя оь „Вь големо количество унотрЬбечъ, аз-
подробно ; ДВ* покупки 84«50О билети, на които като се коходът** упоява, яатъмнява яасъльтж, затапив.

описани въ приложен вя тукь опись -»А I*) | '[,*П1'вата н допустна съ неиоложителноель, че 4 >п‘'^ " ^.шс^макарГи нь мал
за КОИТО билети не се напери както между ; толкова ,,,ии Н>иеьц презь течение- й(( к,-авчвсхва> уиачгожява чолекв* ия1-важгкт!

тЬзн Две години 1900 901 год. сран- прганв, като стечаха, червата, нервите стрдцс-
ни предадените такива, к.ито възлизаха на го и докарва орекдинрЬчениа ечъргь.

7 . И слабото унотрибиванве на алкохол 
е вре ок), защо то усилва охотата за гшене, та 
докарва човека постепенно до пиянство.

8) . „Пиянството уннчтокавя свободата нз 
полита и юклрпа човека често до полудя.

9) . Пия нетното е няй-толемото

Цьздьржатсдното |руж)с.тво вь 15 рдинь,

бел.нь.
■

като се

сж на лице, п непродаденнтв възлнзатъ па 
78752 билети споредъ както сж I

■

то накнижата въ санджкн. така н въ кметството
или въ архивите чу, некаква книга ио която 
да се ВИДИ К0|. н но колко огь разните вп- ,
Дове кочаня билети с,ь ПИ.И- .(пничи пч ./<*- 
.пиюОтнелн зо унотрп,погине при ппира- 
нпгшо но 11рн.го,(нпиь иоггл.шшнони ия точо
от,око пи* (пп/шерноно,!! р.) срещу горен*'- ка.ювь, каза. че печало но-вече такива у него,
яенатить бялетчета- ' освепь тия, конто се намирате чт. санджка. за •лмилиягя, понеже я ралорява-.

Освень това, комисията за та чожеан ‘‘и*3" лЬцг,а т,,и "Р;1Ва'а Досгшгать зо
роди тела те и имь нронзнеждагь доста толема 
впечатление. На дъната пък* докарват* тая 
полза, че со нтьлшиатъ вь наметьта вмъ за

11128 н неупотребеннте, конто възлизаха на 
517*524 бплегн, а ведчко съставиха ”8752 
билети, п.ю е,(ОНЯ не,\че ш И )Т, птя .7.4 / V о/1-
.о "п1. които поискани отъ деловодители Дас-

нещасти:

Н. Кдна главна приходна книга нари
чана още огь деловодителя и касова I 
въ която той о вапсваль саморжчно всеки 
дневно вспчки"я иостжпглъ ириходъ огь раз
ните видове берпи за целите две години 
1900 и 1901 год., но която, сумчата за но- 
стжиалня ириходъ за 1900 г. възлиза венч- |Г1,ВЬ за •,’|*8) год. ио конто, като сравнико- | 
ко ни 28571 лева 77 ст. н за 1901 год.— | лич«*етвото на килогрампте отч* заклан»:: до 
на 318<)4 л. 09 ст. а всичко за двете тия бигькч., копто възлизаха на 37^91.515

2 ст. па килограм ь следвало е да ностж-

книга, Л'1 япиел" точно колко прпходч, е ностжнило 
оть 'срьвннпата за 1000, 1901 г„ тя си по
служи съ водените за тая цель въ бярпер- ‘ 
ното управление регистри за заклания доби- 
тъкь, оть каквато й се представи само та- |

винаги.

МЪСТНИ
Замолени сме отъ некохко мюслюмавя, ла 

запитаме Г-на Прокурора при Варненскяй Ове. 
С.кдь, въ какво подоженве се панира слЪдствен- 

въ бариерното отделение ириходъ 7579 1 ното дЪло «Ь 151)1898 год. по оояса на Г-н* 
л. 32 ст.. а намеря, че но книгата па дело- Добршчский Сждебенъ СдЪдоватол,, по обеми -

мното на Лхмедъ Садневъ Сярачъ; и др. въ 
здоунотриблеино на окодо 3600 дева училищни 
нари, въ битност!.та имь училищни настоятели 
при тукашното уч « чпце „Гуджи 1не“.

Пожаръ. 11а 27-лй минадий, въ доиътъ на

килогр.
■

110години 60,135 л. 77 ст., отъ който ириходъ 
деловодителя е внесъл* въ общинската касса пи
срещу киитанцни издадени чу отч, грщско-
обшинский бпрникъ на сума 57315 л. 19 сг. и"1иг“Л!| ** записано такъвъ само 6700 лева 
за целите тия две години, конто квитанции ИД|1 незаиисанъ отч. деловодителя нрн-
сж подробно означени вч. прплож>*лил пкь необяснени н неуоказанн причини \
описъ Л» 2. иди съ единъ дефицитъ не- еАна сум*а огъ 878 д. 97 сг :азасрав-
довиесеиа ОТЪ д^доводитедя сума) отъ |,н ' А-ШИЛ тоя ириходъ за 1901 год. г. Жекова, сегашния секретари при Окодийскви
3120 дева 57 СТ. (не наирасио тая партия ! й възможно това да стори, защото но- ! Началник*, вь които сс помещава ЛЪсничсп 
носи името „обирали“ р / I доЛ»|,3‘ Р^гистръ отказа да п представи дело- | пожаръ въ баджята, отъ мнч-

Освеаь горните киитанцни, които се сче- | ’ ^ Д. мата .ждеб. лЬдователь р.) т»вача на зданието. Пожарната команда ир«-
тоха за онравдаюшн внесената огь делово- | Независимо оть ненредставения на ко- стигна иа врЪме и ограничи рязоростряняь - 
дителя вь обшин. каса сума, срещу горния тпл '^^'•««^'гатъ регистръ, констатира много му.
събиранъ оть него ириходъ намериха се още | Сн ГУ ПРИ покунката на тоя регистръ

на о-й Инуарий 1900 год. са били купени I 
ошв н 4 кочана транзитни листове н 4 
танцнониа книги, отъ които нъь-ь й се пред
стави
неуиотребенц . . .

2) По нункть II като се провериха при
ходите вписани въ главната приходна 
перо ио иеро ио отделните графи, указа се,

Не можемъ аъ случая отъ да не отФедЪ- 
яимъ оагга, че въ случай на пожаръ, мяогоча 
огь съгряжханвтВ ни, се труивтъ от* аросто 
едно любопитство, край зданието, което горя. 
та много нрЪчатъ съ това си, на иожарииьм- 

само единъ кочаиъ транзитни листове рмче. Добре е, вськъ, койго св ве счита труд*
да иди иа мЪс тото на пожара, да занесе йон*1 
една кооа йода, или навой друга номощъ да ора- 
иосе, а не всички команди да дяваме ...

Слуша СИ изъ градътъ им, че единъ отъ 
лекарят* ни, иаираамаъ соди едва сераозва оне*

и 20 квитанции подробно означени нь при
ложения тукь опись Л* 3, на гумна 1336 л. 
55 сг., които сж издавани вь името на бив

ши- ;

шия км*‘тъ Тащо Пиановъ и помощника му 
Ивань Г. Сарандовь за приходи, които це сж

книга*, 1Цк иуЛдикувам'’ описигь въ сданъ огъ идущите 
си т.роеаг. слт.дъ като се свърши п|к>гоко.!а р.
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11|ИЯ ц« одяд жена, везъ ля е мама* сагла- два месеца, ако се не лжжема ■ контракта са | ствието ■ да сезярж носЛдиьото за избирате
ието яа нейния алхъ ■ нейни ге блажни, която I иощоседаржателя, но и до дносе ва тоя затая- на др. дар. обвинител-, нояежо, нл Малинова

пря вьрвого раарезваняе иа корената и тена Т}*ка край, стояяа само са гря пати сед- иа 17-й ‘1»ев»уарий не била нрЬизбраиь за на
мазвала ва докторовятЬ рлцк. Ний се заяяте- яйчно пощя. Ако н за наорада остане тоя тракта, | родена иредставитель. 

г1|.08пче да яяуч|мъ съ най гоНмя иоложитод* освЪнъ че. ний като търговия не можемь да До М1Д% Я докараха. Въ заклиненото ся
0СТц маираеемнн .»,«» Г-н* Доктора опише, н варшнма тарговскитЬ ся порлчки резонно ■ ня блюд» <».шичество. нрогреснотитк доведох» ра-
ко е варно, каю нн се досгавята сва кишата, врано, но и държавата ще губи, тай като па | ботите до тамь, че накараха ингемданегвого на
к ги нубдякуиаме, я шо обявиш. както «мето човечето случай си служила са чаегни нощи- ; Н. Ц. Височество, да дирп покровителство отт.
а Доктора, тай я янето иа издъхналата жена, ! джий-к»руц,»ри. 
па друга, я ще замоаннь блюстителите на "

неона, да встапяга ва правата си . . .

ще

:

I нравоелдиею;-вогато, от а освобождението ни и 
Началника Сганцчи сега е ва Соени, малина, до сега, короната но е поставяш тай, за да 

; привикайте го да разузнайте причините. гдЪто почне да ее гаяорасиравн са нея талпата
Нй 26 N 27 ни нали й падна добара тиха ; до сега не гл наведи ча градата яя ежедневно

1>ьбеяа дъжда, койго развесели всичко; звм- ...... ......““ -»«-**.» *-
пгЬ посеви саваршенно подобри, проза гни ге 

1.1 тикнаха, тревата се раззелени и почнаха ста
да га да со добра напасвать. .

Неразбиръошъ. На 24-н миналин вз. Не- тип Ликови, X. Каирелова, .1. Призова И. Д.
Мятранояа, Писнаь Коззовь. 14*. Ив. Марчсвт, 

тмнерно Дружество „Съгласие“ па брой 37, се Лг. Начева. Л. 'Геодонмева, Никола Друмева, 
ъ-ради яа общо годишно сабраинс, ва салона 1 Канева Ковачева.
1|,и бюфета на Градската градина за нриглеж- 
япие годишните сметки н прннзбпранне нова 
и:1авятелеяа са вата; ота гласува шиите 37 
к. ионоря, новонзораяяята ляна за ва унравн- 
с.шня саватъ получили 37, 34 н 31 гласа: не- 
(шолня както се вижда, останали саио б акцио- 
1ера, която я вопцеки всВкъ морала, влн за- 
1-1 ь, сега събирали накаквн подписи, нротнва 
щу що нзбрянвнге лица. Ний много пали сме 
и казвали, казваме го и сега, че ионо ва та
нка дружества ота конто се очаква ужа не- 
.и па полза, тръбил да стонта на страин нар- 
изанскягЬ страсти и че нняцяаториге на „Мах- 
яра1* 1. г. Хр. Паскалева и Георги Левова,
;.|.бва да мрип ринга заслуженото «ниско оть 
злото Грабва.

Лака бкено куче. На 27-и миналвй. едно

сго заявлението на ннгендата иа двореца са 
пощенско саобщение толкова потребно за нает. кое се оплаква оп. милия народа ...

дннова. Георги Николова. Допчови-Нетровн, Вра- П|Ш ПЛОВДЯВСКЯИ икржженъ ЬЖДЪ
НЛШиЕЛШЕ

[мя, акционерите от ь Содо-Лнмонатовото Лк- ()шь ПигпнЛ<1Н‘1 поти но Цчни.ишто 
./иста ни II«>очо Ца/м:ко Ннгочк-1 
/|ин ако. Л/. Платарое*.

Всеобщите избори за ОкрлжнитЬ Съвети 
т. г. ще еганагь па -ГиЛ идущий Лвгуста, за 
Градските Съвети на 11-ий, а за селските на 
1К-ий С.К1ЦИЙ.

„Свободвнъ Гражданина" в а броята си 
ота 28-иII тото. нака гризе п-чрвулигЬ на са- 
грчжданина ни Г-иа Гунсгз. Ний, ако и да имаме
за правило д.ч не водпяа полемика са хора, оп. на подадена дивеча. Границите, гдЪто требваше 
родата на „ I корейската граби*, обаче ще (с да мине оградата се посочиха на Пнтенданството 
иостарасма да изучимь показаното родословно огъ ДьржавннтЬ горекя власти и работата поч
ета г. Ст. Попова еаст-пице се 12 сяЬщенннци, нати ог-ь прали две седмици насамь, следваха 
20 учителя, 8 офяцер.ч, -ЮО . . . и нр. ир., та | безнринягегвеиио, косато вчера иа 11 текущий, 
друга Ц-ъгь да се нс занимава са ролоедовпн, учителя оть с. Курсово-Конаре нТ-коп си Нин- 
когато знае свое го .... По въпроса, че мною цов ь в кмета на сл.що го соло Понона на чело 
местно мля дов дсалитХ мо:кали да салда пата 28 на одиа тълпа селпно, нодбудсии огь горните 
Декември)! 1898 г., пма^ и равана иар>)он*, креза , двама си нпили на м Ветото събра.?»», конто но-

____ ___________ ____ . _____ .. вида Юябла, Ду рана- Кулака, Нария. Лоорнчь, , идно червено знаме и при вккове адолу
{.I но куче охаиало момчето на Данаяль Маран- 1 Кара-Орманъ. Тръстеникь, Хасково, Нловлнвъ, |;н,,3а- „ мн,„-0 други <и-карбителнн 'думи но 
зкчва, слЬдь което, кучото бяло убито ота ! и, и, и нр. и . . . з.ч което носята справедливо агр0са на Ншово Царско Иясочсство Киязатан 
лша турчина са револвера. нрозвищего якрмо.юцни. И още нмага окаяни- Нрави гелегвото заночнгии разрушението на огра-

ннтЪ лице яя говорять ... дага я „ съсЬкли на нЬколко мЪсга иа едно
Отъ ЦариградЪ явяватъ, че турската протижение на 2<Ю- 3<Ю метра, са което си дЬй- 

войска, мобнлваирана лиссь вь Ьаронсй.-кя 1ур- ; отвие с* нанесли на Пнтенданството една врЬда 
ции възлиза ня 180 баталноиа, предназначена да

Господине Прокуроре.
Са разрЬшсняего ня Мини. гсрспщто па 

Търговията и ЗемледНлието, Княжескогс Ннген- 
данство започна ог|1ажданисго съ джеки на дар- 
жяниага гора нри с. Куртово-Конаре, Пловдив
ска околно, съ цлдь да и запази за разв-.жданне

Тая случка ие е иараа въ градъта ни, н 
си отива тай, въ едно не далечно бжджще да 

Вчзмо 20—30 дЪгца на лъчение ва бактернодо- 
Я| ския института въ София, аащото до сега 
Кз вече таят. 5—6 дЪтца. НЪка най посдЪ, за 
Н кото благосъстоянно на градата се нстръбязъ 
Влткя гкятающи се кучета, па бяло гЬ лов- 
Исийскя вля други. Ва 1898 год. сжщо бЪше 
Взпространеяа бЪсьтъ по кучетата, но блжго- 
Я|1снне иа строгвтЪ адмннветратявнн мЬрки,
Кклкавъ случай огь охаиваияе не стана, ако я 
Ккоя голЪмци да се тревожаха, че кучетата 
Ки. ямата надморняпя . .
I Огь ИЙКОЛИО дама въ градьза пи вьрлу- 
Кгь болЪстятк: янн«лоенца* и ,тн«осъ‘ осо- 
Хно въ 1У-Й участъка, кадЪто нечие готннгЬ 
■ле ва по гольмо изобилие иза улнцигЪ, на н 
К.1 чаннтЪ бнле близо ... Нека се крада га об- 

'шнскнтЪ пари, а салханягЬ водата, улици гЬ и 
'I нехвгиеиачески здания и маста да стонта 
'К поправени н не ночястени. II действително, 
з|г.ч нещо добро може да стане за градата ни, 
ш и го 8—10,000 лева се злоуио грабяватъ само 
.1 -дна година отъ интезаиъ ндр. дрЬбви град- 
■и бернн !! А ва друга партизанските страсти
р утяхватъ, л всичко проза партизански очи ' въ иълянта смисъла. Прокурсратъ и зямЬстника

публично бидоха заплашвани ига Драгулова сь

огь около Г)00 депа- Освень това както Нин- 
така и кмета Поповь и иЬкои огь тълпатапазя рела в порядъка вь страната. кова,

заплашвали работниците и пазачите са убий
ство, ако продължавать оградата. Това що се 
докаже, Господине Прокуроре, ота работниците 
и одинь полицейски стражара на име Нв. Мин
кова, коиго с* се намирали на иестоге, както 

Съобщавате ИИ ОТЪ Силистра, че на 19 „ ота Държавния горски сгражарь, натоварена
миналвй н. г. г. Мнхаилъ Ноденчарпва е отиря- съ пазението на гората, когото така сл.що за
вила до М-ра на Православен , слЬдуюшата илапшалн са убийство, понеже посочила г|1анк 
телеграма: „Преди нЪколко лии пристигна на цнте на гората.
грала Куртъ-Пуцарския депутата Драгудева, при- Считамъ за потребно, Господине Прокуроре,
друженъ отъ Османъ Юруковъ: иза патя оп. да Ни обясня че разрушението на оградата е 
Парна до тука на всЪкадЬ сл. явявали, че идва- ставало една часть на Държавна мЬсгяосгь и 
ннего вма тука било са цель да уводната нро- На други некодко места, гдЪто оградата е мв- 
курора, заместника му и др. чиновници. 
толкова дантелена депутата сь нлнаинсто си, 1 вз,предно много въ държавната гора, оградата 
явила со ва Окр. Слаа и паркета и искала да нц иожеше да чнне беза гт.зи 111111.1 да ие влч- 
иотулн едно извършено убийство, ота Шахим- зягь ва нея, обаче на притежатели |Ъ на тези 
дарския Кмегъ, сл.що и всички възбудени леда.
Копмжралци н негодни сл. турили ва страха и ; ще и»ъ 6л.дап> щедро заидагени огь Ингсндан- 
тренега цедата Куртбуиарска Околия—анархия стното, н нЬкои оть тЬха бЬха дали съгласното

си. д други бЬха заявили, че желаяга да ги про
дадял. на Иитенданството, на конто бе вма от
говорено че Онгсданствоз о е готово Веднага да 
ги ОТКУПИ, и ни ири1неЖ11г«АЬ1 >» на ш'ганалнгн>

Обща хроника.

Гоя пада нреза чужди ниви, които со вдавал, вз-

сьобщсио, че венчкнгь врьди и загубиндви о

леда . .
Сийка. На 25-й.мввадий ва 10 часа еу- ! уволнение, като нмъ показва киломстрнчески 

ва тукашното* мл.жко 111-то класно учи- оплаквателнн тезеграмн до министерството. Сл
ее държа публична сказка огь Г-нь Ив. дебните власти никакви мерки нс взима л.; убий- „очи. конто ьц. останата »ь о>ра<>ата и гая но- 

'"Хоичвва, сскретарь на Вар. Македоно-Одренскн ците на Кара-Муста*а ходята свободни, малтре- сладня га не нмь е нанесла никаква щета, с съ- 
ятетъ, върху темата: положението и лим- тарата неселенното. Тука чаката десятки хора общено, че те еж свободни вь всЪко време да 

1 •. на мактлчно-олранскаПШ оршнинацнн. в* иза Кургь-Нунарската Околия бити и освиде- влнзагъ ва оградата и си обработвала имотите. 
ъ| ■’ /ни /ллюрну. Съдържанието на сказката ) телегвувани ; живота има е въ опасности. Онлак- , .1Кд свободно, както и досега, каго неоградени 
"йь но нсклмчитедно примирителна политика, но вагь се орпкурору на апелацияза. На Нога, гу- (Ва гакьвъ случай защо ще служи оградата? 
в^а 1у разделяните органнзяранн дружества; на рете край на теза безчестни и излизания, за б. на р.).

конто еднакво гЬжи оповорностата върху всички Каго излагана горното, моля Пв, Госнодини
управници. Днеса сл цоладени заявления вз Прокуроре, да разпоредите да аГ направи нс- 
паркета. Арабаджийския Кмета Юруковъ носег- гребнего въ случая разследващи.', *:аьпч) и за 

| пада да безчести български млади булки и мълви наказанието на виновните, срещу които са от- 
; се между турцитЬ да прави ла общо изселванио. дална искова молба Ингеидансгвого ще предяви 

Командире вай ге ревизора да констатира тези граждански нека за вреш и загуби ; а за заназ-
| ванието жнвога на рлботнвцнзе и служащите 

Кооен1;|рйй сл излишни следь това, още да се изисква ота заалашнгелвгь саответсгвум- 
новече, че г-нъ Драгудевъ е всевзместенъ взъ 
Иярнен. Окрлга.

• •

■ ' >ьт;|.
и,е

нрнелтетвува доста отбрана публика жени1и ;оX
V '.же.

Паиъ за ежедневното пощенско съобще-
.. -(ящото Дирекцнпта на нощите н телегра- 

ис устоя на обещанията си, да създаде 
невното игщсиеко съобщение, по мЬжду 

,-В ьта ня н Парна, за които це.ть ний нЗ колко 
Яь| сме нвеалн ва весгниказа си, сега сен»- , 

ш, че по видните нн търговци, на 28 ми- 
яII сл отправили слезушщата телеграма:

я
терори*.

щата гаранция.
Пловдив!.. 12 Ф-рий 1УП2 юд.

I

СлЪдственната моиисия, кояго бе нато
варена. да раследва кражбите и злоупотребле
нията на бивши ге миннетря въ Пванчено-Гядо- 
слановин кабинета, на 2 -й минялнй привьршяда 

Огь шеста месеца сме заявили на Тукаш рдследваниего си и е при дала дело го на дьржан.
Началника Стан.чяя, да ходатайствува креда обвнавзель Г-иа А. II. Малинова. Той ота своя 

за урекдание ежедневно пощенско саоб- страна биаь препратила делото до Нредседа- 
ьШн.и; помежду градата нн и Парна. Обенщ нн теля на Народните Сз бранве, са молба да нз- В. .Мнръ* за бюджетнитЪ Д6ФИЦИТИ. Иъ-
В повода разрешението Пи, сключи се цреди вести събранието за сваршваниего на след- преки официално печатаните ежегодно сведения

Съ отлично почитание;
И. Здатаровъ

Интенданта на Ц. .1. иа 11. Ц. И. 
Кинзътъ.

СлГ.да това мислима, ннка1.ац Коментарий, 
си немага местото ога ваша страня.

о Софии
Миннстгру 0ощчга С>ра>)и, Пътници» 

л Съобщкникшп.

I. I
I

1»
!<•



Бро! ЗаДОБРУДЖАНЕЦЪСтр. 4

за бюдждтнвтТ. дешциги на маналигЪ години, I на каучука вь Конго; 11) Черешъ ои1:гь; X. Н|- I Девялча Хасановъ, 1 Аптула Адилогь оц-Ьи. 8 «ва:
които иие нееднократно сме възпроизвеждали, ! шия печатъ: Г в. „Зорвица“ за журиадистичеиъ 8) нива „Есетли-иьолу“ 13 дек. 7 ара, стращ:
мнозина огь напит събралия, а по нЪкогажъ конгресъ; 2) в. „ДобруджанбЦЪ“ за нашата грш- ! пъть н Аблекииъ Мурзамевъ, оцЬи. о4 лева, 1
дори н сериозна на веда снасяния, даиа1 ь нвно ска мла ч*:кь. XI. Кчижоивмъ дЬль* 1) Юрни- У) нива „Ташъ-янъ“ 22 1ек. ;> ара, страни; нк ь,
погрешни свЬд-Ьнии 110 прЪдмъта, чрЪгь което ческн НрВгдЬдъ: 2. Нз хайкнгЬ да тъщеригб; 3) Петко Ивановъ. и Сала X. Исс-.вь оцби. 90 лека.
държатъ чататслвгЬ си въ също. такова заблуж- Нтицевътство : 4. НопИгапСЗ, XII. Изъ еспе- Надлаваняето ще нечие огь оЩшкитЬ па

рантова свЪтъ: 1) Еспераитовн журнали : 2* Еспе- горЪ. ЖелающигЬ да куиять горния потъ, ногап
да се явявап въ канцеларията ■■ въ ирисатств> я-

допие и невежество но въпроса, вл. какво ю оо
намврагъ самнтК гЪш вЪпняци и списания, за раито вь географическото изложени ; 3, Еснераи-
коитг- ни о думата. Е го защо ние тцо сдвнь товъ кхлендарь; 4> Търговската етернитова груиа нпгЬ дий н часове да напаваняе.
ПД.П. даваме тукъ таблицата на нашит* дьр- ,БиЛ10“; XIII. Отзввигб да си. 1'вЬтъ и обявле- гр. Добричъ, 2 Маргь 19К2 гоъ
.капни дсфицнги за години (отъ 1884 — 1899 ние иа коряцитТ.. Съдебннъ Нрнставъ: 1. Мяичещ
включително) тъй каки» сл констатирани лЪ огь Това сиисание, което се списва вЬщо и е Д1ио И» 1.79 -1К9Н па

м-ство иа ФинансилТ. вь годишинн му етинетвеиното <”ь яай разпоротеиъ материали. при- ОБЯВЛЕНИЕ
поръчваме на читателигТ. сп. още повече като цТ,- 
пата му е д » •• ит година <чм<> 2 лева. конто сума. 
редакцията приеха и въ гербови, или пощенски

самото
. главенъ олчеп. нрЪзъ 1899 г. 'стр. ЮГ;: ъ. 2828

Съгласно ндлълиителний листь V» 1624 вд- 
даленъ отъ I Добричскнй Мировий Съдия иа 2 М 14 
1898 гол. въ полза иа Сюлеймаиъ Метне ювъ огъ 
е. Кара-Яза гжий а иротнвъ Пратя Насжръ и Нб| я- 
химъ Нпзамъ Халнлокв огь с. Кара-Язаджий и 

. (765) л. Сеюнстотниъ щестдесеп петь лева и др.
‘ Обявявани че огь 8 Априль до 8 Май 1902 гол. 

Съгласно изпълнителни лпеть .9 595 или- часа д» 5 иос.тб обкдъ и правонаддавание 5 иаего 
девъ оть Вьрбпшкпй Мировия ('.минна 17 Мартъ. въ 24 часа на гдгЬдующия день въ каицеларним 

154»>1 мдаиа въ жчза иа Велчо Ив. ЦЬнковь огь ся нъ гр. Доб|»ачъ ще продавани сгБтутщиЛ
еедото Нърбпцц а противя. Пеханлъ Кючюкъ Хю- | ллъжниковп недвижими потя паходящя се въ и».

в лр. отъ село Хъсъмъ-Дсде да 700 л. Добричъ III уч. I) Къща съ двЬ отдТ.лсиая иост| -
.матнп я др. обявявахъ че отъ Н Аирилъ до н спа оп- ксриичъ и доста покрита съ керемиди ц

т. I. часа до 5 поели об1;дь и правова иа- ! 7 м. дължини. 5 м. 5(1 широчина п височини 2
ничие 5 иа сто па глЬдукицпп день въ капнела- съ яворово пространство около 140 кв. и. оц1 я.

4 ринга си въ гр. Добричъ щс продавачи сд* 1ующпя 250 лева. 2) Кшаъ дюгеаъ кефеи.» задеиеиъ и
.„ _ -ч.хжсйя-1'.г.т-т ялъжниковъ недннжнхъ пхоть находищт........  същото зиние съ с»ио от.гЬдение иостросиъ „!ъ

дГ «I- 7 ч? е- гг ~ •-> 2? *• -г “ *5 Хъсъть-ДТ.де и землището му именно: иа Нсхаилъ керпить иовригь сь вереви ш на 5 м. дължина
-с я 1 я' г - 7 « 5 с -г - |' Хюсеииъ Белберовъ, 1) къща, сан. хамбарь, дамъ 4 50 си. широчина н 2 м. 10 м. височина: до-съ-
, - ■?|^§я -о‘-г 7 ‘-т ^ 4 и хамбарь всички построени огь нлстъ, измазани | щин дюгеаъ елинь дамъ съ едно отхЬлсаяе поето -
^3Йх -сь л : ^§ г'5 I <"Ь калъ. съ дворове иростраиство 1<КЛ1 кв. метра, свъ <>гь кериичъ и иократъ съ корениш на 7 ».

при еъсГ.ш: пъп.. Хюееяпъ Пехфшгь Османъ Са- дължина, ширина 4 х. 50 см. а височина 210 ч.
лискъ. и нъть оц-Ьн. 20*► лева; 2) нива „Спи ю- съ дворове иростраиство огь около 150 кв. м. -ъ
рикь-юстю" 08 декара страни; Куру>жи Мехмедъ, страни Елифь Мехмедови, оп двЬте страни пън
Дураушъ Мустафонъ. Хюсеииъ Пбрнмовъ и пъть, Исмапль Хасър.исък.1ъ. прижателя и оцЬи. 250 лена.

Къмъ гази таблица що тръбва да ниро.1- > (|ц|.н. 24 лева; 3) нива „Татаръ-боетаиъ“ 34 дек. 
вимъ, че сиоредъ тньрдЪ доитовЪрни сиЬ|Г.нии : стрини: Мгхме»ъ X. Халв.ювъ, пъть, рЪкн в баиръ, мьрний янввшъ идиавачъ наддаде. ЖелающатГ, п 
дсФинчга за 1900 год. вьдляза на ме по-малко | оцйи. 100 дива; 4) „Бапръ“ 9 декара, страни: куиять горнитЬ имота могътъ да се явявагь яг 
отъ 15,00(1,00п лева, а за 190» год. ток ще си ! Халплъ Ибрямовъ Хасанъ Алвевъ, нъть я гро- канцеларията ми вь нрисътсгиенитУ. лян н часов-

бита оцУ.я. 30 лева; 5) и и на „Кешене кулаа“ 2»с2 дц наддаваяве. 
дек. страна: Осмаил X. Хюсеииовъ. Мура гь Мех- 
хе.юнь и Али X. Мехмедовъ, оцГ.и. 80 лева: С>) 
нива „Армутлукъ“ 21*3 дек. страни: Дурмушъ Му- ' 
стафовъ. Аптула кьоръ Хасаловъ, ц двг.те страни 
р-Ька. оцТ.н. 70 лева; 7) нива „НмЬчъ“ 28 декара
етраио: Али Скиюмаиовъ. Атемъ Ахне ювъ, пъть ц0
и Ахяедъ Антневъ оцфнеиа 100 лева; М) нива Съгласно исиълнптедпий листь Но. 2581 в>
„Ксирдже сииоръ“ 14 декара, страни: Ч-офь IV- да1,нъ отъ , д„брич,мй МнровнЙ С*.ия иа 5 
джебовъ, нъть п Ксврджийска градина, оцСяеиа оО В>цвй ,Кн, год. 1П, ,юлда на Кболеизъ Кф. Вакобов» 
лева; 9) вива „Ккпзчежска пъп.» / лек., страни: , П (Ъ доЛричъ а 1фотивъ Акъ Саидъ и Ка,и,л 
Кмпн ь Хюсепнов-ь Хюс ин ь Иирямовъ ,.ъть и оапръ д1)вле^ , аа^11а „ д ^ (1ТЪ гжщий П1;угь за 6К>: 
„цС. 20 лева: 10) дюш.ъ вь селото ноетроенъ 5() ,.т „ обнвнвнмъ че оп. 8 Априлъ до 8.М.,«
огь камък... покривъ ....................... три стаи при ! т ча,а‘ ,10 5 погЛ Шлъ я „равояалдававя-
съсЬдв:^ .скиръ 11-ма.иопъ. нъть и притежателя | - „асто 24 часа иа ол^ду1пщая день иь ка >
оцЬя. _.) лева. целарняга си въ гр. Добричъ те нродавамъ сП.]

у имиа Иал’ава,шето |Ц,‘ 1,0ч.*Р <*п оц^нкнгк нагорЬ. хгьжникона не .важими имоти нахо.ящи -
VI. Хроника. ЖелающнтУ. да купяп горнитЬ имоти, м<»ътъ да 1 *
VII Водопъдътъ И горкщитк бани при явяватъ въ каицеларвята ми въ ири<-ътствеи-

С. Коствнецъ (картина;.
VIII. Кореспонденция.
IX. Отзиви заради езикътъ Есперанто.
X. Запитоаиия и отговори.
XI. Българска селянка (носов).
XI' Адреси.
XIII. Езикътъ Есперанто (нродьд.)
XIV. Зиаиъ за ЕоперантиститЬ- 
XV Обявле,„н

= ^? шш
3|5Г‘

СС I- .Л-“1“ л - пм - м - ; - *' 1- I»
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Наиаванието ще почне отъ оцЬиг.ата кояг

колебае между 5-6 милиона, т. е. нь иьряая 
случай що се ранилиI на около 16' . а нь ито- 
•1яя па около 7 отъ цъ.шя приходен ь бюджета, 
иа държаната.

Излезе отъ понатъ н се получи въ редак
цията ни вторнягъ бр<|| огь илюсгрпнаими в>- 

„К0И01ВА1ЙТО'' издаваемь се мь гр. Наов-

гр. Добричъ 28 Мартъ 1902 гол.
Сътебенъ Прясганъ; Т. .МИПЧКПЬ 

Д1гзо Но. 157 — 902 гоя
• ►ПИПДКНПК

с.гинкъ 
ЛОВЪ съ съдържание:

I. Бждашиятъ оелииъ чооЬиъ. Орйгвнал.
Статия, огъ Иа. 1‘<н'1ч>нъ.

II. Първата цалуояа. (1’азк*аь: отъбмгар- 
еснерачто прГ.нсл ь . 7'. /|‘ми«ь

III. Казжлагачсиото хоро (картина).
IV. УпотрАбеиието иа винителния па- 

дежъ. Огъ А*. А«м«яь.
V. Български овчари съ медения иавалъ

скн на

(|.*артина 1.
: въ гр. Добричъ, уч. I х именно: на Акъ Саидъ е 
I Калир ь Девлеп Газиеви: къща Но. 804. а с»: з 
I Но. 824 на елниъ егажъ еь лве отяЬлеияя воп 
I ешиъ покривъ керомиденъ 'едното отделение 
I стоя ще отъ лвЬ стая н едияъ кялеръ; а другоГ' 
; огь 2 стаи. огь къмъ иътя ви лицето дпгеь1 
! оосртоеиъ отъ иросп см1;сеиъ матсраяль (долти 

вЬхта постройка, дк*геаъ има Но. 805, а сега 8-’й 
всичка постойка е около 471"/, „ кв. м., а двор I 
мЬсто около 391‘кв. и. въ сьшаи лворъ ип 
■иаленецъ при съ>г6ди: Джемнлъ Колжа Ахмедоьь 
Кболеизь Кф. Накабовь ячътьоцЬн. всичкиЧОО а 

Наддакаиоето ще помае оп оцЬнката же. а

нптЪ дни и часове за на иивание. 
гр. Добричъ. 28 Марп. 1902 г*

Сътебепъ Нрнставъ: Т. Мничевъ 
ДКто М 458 901 г.

( ь

ОБЯВЛЕНИЕ
>. 1553

Съгласно и пгьлнителний листь .М 4971 из- 
лаленъ отъ Варнеиской Окръженъ Съгъ иа 5-й 

1 Аирпль 15101 го*, къ полза на Декерня Осиановъ 
! оть с. Ерлжий. а иротнвъ Мустафа Мехмедовъ. 

Получи Св въ редакцията ни списанието I .,гъ •,ъщот<1 село за 1259 лева и др., обявявамъ, 
„”зйтъ кнпжъа \'-та за м. Мартъ. из шваемо въ че оп 8 Апиилъ до 8 Май т. г. часа ло 5 сдЪ.гь 
,Русе, иозъ рсдакторството на Г-на А. Дими-; обЬгь н и„сл1; ирайоиилдалаиис 5 на сто въ 24 
тровъ съ слТ.зующето съдържание: часа иа слЬзующия день въ канцеларията си въ

I. Ползата огь нрЬнието: 11. РаздЪда. оп- Гр. Добричъ щс нродавамъ сд1;дующигЬ иьжаи- 
казъ огь Ма 11 Па Ззгас, нрЬвелъ П. Г. Крья- кова нешвжамн имоти, нахошти се въ с. Ерджен . 
зовъ: Ш. Стихотворения въ проза : 1) Ка. зц и землището му, и имсино: 1) сци къща <-ъ двЬ

I

Годишна пг.на грн лека.

ющитГ. да купяп горни гь имоти югатъ да ч 
явявагь въ канцеларията ми нь ирнсътствеии дш 
и часове за па иаваиие.

гр. Добричъ 28 Мартъ 1902 го I.
II Сътебепъ Нрнставъ: Т. МИНЧЕ1Мще мисия? 2) Врагъ и другарь; Скала п оттклеиия и едиа одая, покривъ керехиденъ. 1*>

4) Природа, огь И. С- ТургеневЪ, прТ.велъ Хр м. дъна, 4 м. широка н ГД. м. висока, нь лворь 
С-въ: 1\‘. СтрАиятъ. стихотворение ирт.вгп. огь огь 4 дек 2 ара страни: нъть Хюсеииъ Силиевъ 
немски А. Дазаровъ: 1) Мъгливи дни: 2» Со- н нъть оцГ.н. 1"<1 лева, 2) иива „Еуяларъ-Съртъ“
нотъ, с ихотв. отъ К. Нервоъ: VI. Богомилската - 39 дек. 6 ара, страни: Мехие ъ X. Пмахолъ. ' 11|)одиваиъ собстиениата сн къщи, <ъ 
ервсъ въ България (нета статия); \'П. Обще- Мехмсдалп Селимовъ и Юяеръ Аиифиевъ оцЬнена | стоЯЩа гтъ ц) СТ11В „ ,ва дюгеня находяШ( 
стаеиъ прЪгледъ: 1) обществена недъгавость у | 158 лева: 3) нива „Куиларъ Сжртъ* 4 дек. 5 ара, 
иасъ; 2) раетройството вь държавното еаиоуира- страни: Мехмедъ X. Пмамовъ, Юмеръ Аиифиевъ и 
атеиие; 3) причиниI г. иа това: 4) цЬръ; VIII Ме- 1 Кокарзженска спаоръ, оцГ.н. 18 лева: 4) нива 
дицина и хигиена: 1) сиш-объ за добъръ гла«-ъ. „Мурсалкьой-иьолу“ 4 дек. 3 ара. страни: пъть, ипвъ фучиджии.
2| Хигиена на окото: IX. В&СТИ изъ широкия Мустафа Хюсеииовъ в Мехмсдалп Иссовъ оц1>н.
СвАтъ: 1) Женски к •агр.-гь: 2» Юбилея иа Хмто: I 17 лева; 5) нива „Азанларъ-ньолу“ 5 дек. I аръ.
3 Юбилея яа Кол аръ; 4) Юбилея на Гоголя; 5 страни: Пванъ Тюлевъ, нъть в Къню Марковъ,
Но историята на магнит згЬ възмущения; 6) Газ- „ц1,н. 20 лева: 6) ниви „Коджа-тарла“ 40 декара, 
питието на слута вч, рабите: 7‘ Едияъ Английски страни: Мирчо Пваиовъ. Мустафа Хюсеиновъ ■ 
клубъ: 8/ Полицията иь О-иь Исляшия; 9' Лю- : Джин таза Мустафовь оцЬн. 160 лева; 7) нива „Ме- 
боинтството иа *1»1»н .»1>ихь Гийомъ; 10) Геколтата { зарлъкъ“ 2 дек. страна: Сеядъ Нсляаъ Мехяедовъ,

Обявление

се въ 11-й участъсъ на града.
За споразумение при леиъ, Колю Н"

гр. Добричъ, 9 Мартъ 1902 г.
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