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ИЗЛИЗА ЕДНАЖЪ ВЪ СЕДМИЦАТА.ЛГ.ониранпс Пеаъ ирЪдилатя нТ.мч 

да со уаажана.
!: ТАКСИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ: 

па ввад. с/я на 1 стр. ... 10 ет.
, . Й СТ.I . .IV .

За мрястаасвя обявленвя
на III я IV стр. по Зет. на V я VI ио 

1*'. ст. на дуяя
Неплатени пнена не се ириеяагь, 

ракониел не се вр«ишгь. Едннъ брой 15 ет. Едяи-ь брой (5 ет.<

Вина натурални. 1). По иупкгь IV списъка за вересиите 
отъ кръипнната като незамесенъ съ сборове
те по главната приходи^ кпига. с* предаде- 

Но случай Великденското нраздиици. до- 1|И па общнпекатя тричленна комисия за съ- 
■ гавихъ н раси * ода намъ ма едро и дребно бпраке сумата по него.

: рий сухицдодски натурални пипа иърво ка- 
е*етво п много по-добри от-ь Варненските н

МЬСТНИ
Иитингь. Ио решението на всички вяртнй,

б* зъ изключение. на 1-вй тото на шлдраванскии 
чзошядъ въ приежтетвието на едно внушително 
множество народи сп състоя въ градътъ вя ми
зи шъ, и а който го протествр.1 протввъ рАКОНС- 
лагакяето за Сръбски въ Опние Мвтроподить 
Фярмилияна.

Особвн покани, яди вьзваиия нЪмаше за

5). Осиенъ горивото, комисията ироаери 
по материалната книга на Добрнчското главно

прочути по вкусъ и трайность, въ собствен- бириичество колко гочавп рнстматски билети .
«*д; биле купени за употребление за прЬзъ 
1900 и 1001 год., указаха се сиоредъ квп- | 
танците главно-бирничееки, на които стоЗ- 

Ьасклъ Павлозъ. Иостьта като изплатена отъ деловодителя оправ- I 
дани и редъ градската каса съ платежна за
поведи на 31 Декември* 1 НО 1 год. № 4, 8. ! ш ""к" затворих* дюгевдт* си и се
... «-« 2 . ' ’ притекоха на изборното ийсто.
• , че *А купени рясуматски >п- , Митинга точно въ.три часа се откри при
•^ТЙ отъ по ТОП листа и за 1901 ГОД. сио- “'една пълна тишина оп. тукашния Ддвокятъ Г-иъ 

3). По пунктъ III документите не сд редъ справката отъ главното бирнпчество и Сниоаревски, слъдъ косото говориха 1’-иъ Доси
Чсхларовъ тоже тукашен ь адвокятъ, който на

!ШЯ СИ ДЮГСНЪ.
I

I
мития са. во при все това. градътъ ни, въ единъ 
мигъ взима извънредно праздниченъ видъ.

Въ 2‘/, часа църковни гЬ камбани и град- 
скпя часовникъ почнах* да бнятъ на тревога,

Гр. Добрнчг, 1902 година.
I -3

Обира лнцчеетво.
1 •!ли признати отъ град.-общин. бнриикъ ио оправданите по сашпл редъ отъ деловодите

ля квитанции, че са купели 145 кочани ри- 
сумамскп билети, тоже оп. по 100 листа, сио-

крязк», но вразу ми геднн описа положението на 
роба въ М.чкедоиин н Одринск ; и значението за 
р*ко||оласяине I о Фирмадинна.

<'сЬдъ рЬчьта на Г-нъ Чсхларовъ, говори 
учигс.ля при мьггното 111 класно училище Г-нъ

'.гЬдующигЬ съображения: 1, Че двете огь 
тЬхъ, съ дати 9 Ниуарий 1900 г. п 6 Май 
Г.*00 г. на сумма 120 лева,
• тьгЬхъ лева ио първата са биде купени 

рбови марки отъ приходите на бариерното изработени кочани презъ тия двГ. години ]*,к- Геновь, на косото ръчна бъ съ слт,лую- 
тд-Ьлепне и облепвали по рясуматскптЬ сип- 
:ьтедствн и билети, стойността на които е

защото съ де- редъ както са подробно описани въ прило
жен и й тукъ описъ .Ь* 9. а се оказаха па лице

ще.то съдържание :

Почитаеми Граждани.
Ако има страна, конто да се гордЪе. съ 

сомаIЬ нрълсстна морета, съсвоигЪ вслвколЪцни 
планини и красиви Полета, но конто всячко ра- 
сте, Ш.В311 и зрЬо. ио се и зида огь дивия душ
манин ь: ако има страна, която да с дзла жертва 
нан много м*'<снИ|1И и герой било за нзкунпа- 
пие свободата иа своята т»гковина, бяло за на
ша >а тукъ свобода щ, княжество Ььзсария. — 
то е .Македония. Тази поробена наша страна, 
конто е същински рай е обърната днесь въ с*- 
щин ки пакь.п. о1ъ крьиолокътъ Азинтсиъ, който 
ищ < са се ненкенща на стрък' . бдудъ и крквъ.

11>йиигЪ мили рожби ся. разпръснати като 
ни цм огь яст1н бъ ио разни краища иа свЪга 
к« мили. сдЪти и недраги никому, гонени и нрЪ- 
елЪднзии на всЪм.дЪ.— Много огь т1 хъ, които 
но ел. могли да иоиалнать нодъ ятагана на бЪ- 
сния Азеятецъ, днесь е* мЬжду насъ било*като 
министри, оФниери. учители, снЪщенници, чи- 
новвицц и р*ка за ржна работятъ съ насъ нодъ 
1»ьларското знаме за ирЪуснЪнанието на оте- 
чеството ни отсамь и оттатькъ Гида и ГодонитЪ.

298 кочани*), т. е, съ единъ недостпгъ отъ I

I кочана, ('отъ конто 4-тЬхъ кочана биле
!ма натп. събрана отъ деловодителя н сло- 

•>на
иродаденп на сегаишия закуичикъ Мнхалъ 

въ налвчаостьта му, а съ 110-гЬхъ Филиповъ, като изработени отъ 1-й до 16 й
Ниуарий н. г. за негова смГ.тка—до деня па 
прТ.гаванце Нему предприятието) Ч чгтчнп- 
.чши. / нчччно н>

еьа, конто биле дадени на Захарни Георги
ь гостилнячаръ за трудът», му но гошав- 
га на бившия мпиапгръ Начевт, не прпзналъ.
1ЦЧШО ШПпЧвЧ С1/МЧ .41/ 011,14 4.111.1(111141(4

1/1,ч.1П.гч, пито въ ар

хивите на обншн. управление, пито въ еан- 
ДАКа на деловодители. (Има сн работа иолн- 
цвята п Сат. Следователя р.)

(Ч1/(4Ц()чШс. 11-1(7, , (41,1/М' Цшг К.ич.ю К~м:, К.К1-
■ лгпитн, липови,,/" Но. По. 2//. 2/Г. /хГ 

■>7'( /!ЮО км).; 2) Че распнеката подпп- 
на на 30 Ниуарий 1901 год. отъ файтонд- 

1зата Османъ Ктемовъ на сумма 1(> лева за 
рвя по посрещане на руския консулъ. не- 
изиата тоже, като втора за изплаши ние, 

: Кеже

Незавпскмо отъ горньото комисията кон
статира и следното: че квитанцията Л4 1407 
отъ 7 Май 1901 г. издадена отъ Добрич- 
скоти главно бириичество съ която са биле 
куненн Ю кочана рпсучат<*кн оплети це е 
била представена заедно съ другите отъ де
ловодителя за еирапдавание сумата но нея 40 
лева нредъ ООШ1П1. кае», отъ което комисия
та сади. чб недостигаюшпгЬ 4 кочани русу- 
матски билети не ще да са само толкова, ио ( 

е.1. кч ппмги (Ш,/юнтн',н 71, 1о, за килкото I 
е н линсуюшата квитанция, иа това тя се ! 
основава толкосъ но-вече, че бившия кметъ I
Ташо Иваиовъ обясни, ч.* е имало осв-Ънъку- | 111,111> поробени страни Македония и Одринско,

11 Ниуарий и 0 Юннй, 1900 год. ка суми: „опит* отъ главното бнрнпчество кочини о'вш к,’ито ,-4‘ въ "ядвечернето на своето освобожле-
и 20 и 7 и 20 и 36 равно 88 лова тоже „ .Готко»* « ) гонга са бн ь- гсие- ! ‘,И1‘ НЛИ за,внмияв* а тРЬОв,,ш« "Р" говантоя

И пизнати стммн за петонпо птяеготн .п,. : - ' ‘ ‘?П' ‘ . ' К- ударъ. уничт..жяванио бългяризма въ цЪза една
■ ' '* : , * 1 ‘ * ‘ на като пензработони ОТЪ бниший пре.лъ 1899 епархии съ рАконолаглнясто на Фнрмпднииа за

некакьвъ си | ни нощен, июджетъ, защо- год. предприемач и Гимеонч, Нолень ... Сръбска, Гръцка п Турска днпдпмацян, конто сн
Гг- е купувано само гербови марки, стойность-........................................................ _ служи еъ нрестими и непростими средства, само

на които е нзегп оп. наличпостьта на де- « лЪдм т.*.иутия Прой) ” слм0 лл «алуши Нъагарнзма въ Македония и
1 водителя и следъ Цродаванието пчъ езо- ____ ’ 1 Одринско.
* ио на местото пмъ—оправдание неосиона- 

лпо. (Добъръ планч. за обогатяване р.)

такчвч г1/.н.чч г 04.14 н.ш.,41,1' кч
ч(7..ц)т.—нещо което нодтнърждана самъ то 
ваюння секретари Александри Тодор..нъ п. 
щеката си одъ 9 Юли В 1901 год. до д!

] водителя Даскалова, която тукъ при оирав- 
■ гелната расписка е приложена: .4 . Че рис- ш. 
-'■кади ни сума 1 л. 90 ст. не е била при 
овца като неформенио съставена: 4) Че н>. 

гиналите иеть рагннеки съ дати: I. 3, 8.

Почитаеми Граждани.
Песзвпшс това зло. к етч е нядегЬдо на-

Понеже тон чувствитедеиъ ударъ се на
нася ва освободени и неосв..бодени българи, то 
века всички единодушно, като единъ човЪгь,

*) А«и Ш..1.И.Ч ли .* въ касата ая всЪки синдЪтвл- 
сгв.» по 20 сг.. плн всичко за 2ч.в0«> по 20 ст. равп» йуво 
лека »: |ь)
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вьзстанемъ противя тв» зло, като слмцеврЬ- ! тогава що му и отговоримъ на шуснлта имен- I
мевно настоимъ прГ.лз. нашето правителство в нунция аа иЬкакъвъ актъ но пладнешко краде-
Екзарха, да тлотрЪбизъ лорн и най крайниер^д- , ние гроздяе... Нещастници отъ злоба къмъ
ства за осуетявано р&кмшлаганието на Стрбн* омразния имъ Гувевъ, като хиени се хвьрлнзъ
нътъ Фирмнлиань за Скопский Мвтронолнть, къмъ всичко честно, но нищо нТ>ма ля имъ ио- 
като разчитат ь на пълната наша по.гьржка. могне. Гунсвъ нТ.ма да се онлаше отъ нищо, а

Съ своя мощеиъ глась, нека докаж. мъ на нанротввъ съ открито чело. чиста са.вЪсть що Гинодъ, и ла състави свЪтскня съвЪтъ. съ< га-
в.тшигЬ противници, че въ жилптЪ ни тече , се старай ло колкото силил Ъ му позволяващ, да пяниото на който не е позволено отъ Порта га,
кръвъта на нашитЬ прадЬди — СлавянитЪ и чс, | разкняй всички обиралиичествя и безаконнн из- Екзарха повторя решението си въ Нлдъза а
слЪдъ разчистващото на тая <мЪтка въ Мак»- вьршенп отъ 18-й Ннуарий 99 г. до паданието м,,р11Ъ Великия Неанръ. Вследствие на това, е,-
домия и Одринско, ямкмо да разчистваме и други па „кръволоцитЬ“ Зашито той оть мръсни мла- ,,.ийскни Св. Гииодъ помолвлъ на 2-ий того г»,-
еагЬтки съ гЬхъ. за които л4 трЪбва всЪкога да доидЪялнически скроени оОячнсннн, и въ во-ннп- деграФИческп Екзарха ла со откаже отъ това •«
еж готови. , то положението въ царството на соиитЪ не се иамЪреннс. като иегьквалъ оиастностьта за на-

,* Прочие, да живТ.е цЪлонупиа Бъпга* онлаши, прЬлъ вндъ, че сквлстмиа му с чисти ) родната църква като го увЪрялъ, че ще му съ- 
РИЯ. — Ура ! нч иенчкч .111^141114 спа ли! МрЪСТРПЦП. тТ, зя- 1

• л-Ьдъ отгласа .ура',ура!“ и _та жпнТ>с браниха вижда се, че и въ скроено обийство,
целокупна Бълг: рия* отъ страна и а събранието .т ресто пях а и влачяхт омразния имт. Гуневъ". на
прие се гръмогласно' прочетената отъ Г-иа Спи- всЪкядЪ нЛариз-п «ъ кимат... Сега, като ги ири-
саревски слТ.дуклцата резолюция. София II рези- тепахме у стената, почнаха гущери ла ригагь...
дентъ Министру, конно вТ-стнипитТ»: ДЪло, ПрЪ- Почакайте „кръволоци*. всички еп безакония ще
порецъ, Нългярия. Новъ вЪкъ, Народни Нрава, видите на пазаря . - . Да сго му мислили на
Работнически ПЛ-стиикь. Мирт,, 14Форми. Вечерна крЬмсто. когато сте произволнвчидя . . . 
поща. Новини. ; .

Днесъ 1-й Анрнлий 1902 гол. ДобричскитЬ ’ 
граждани на брей 4500 души, събрани на ми- 
тингъ въ гр. Добричъ, на площада „Шадраванъ“ 
но обгжжданве въпроса за ржкеполагяннето иа
Сръбския архимянлригъ Фврмнлванъ аа Свойски На в. ДпЛ»гта11опа о гь Скопие съобща
Митронелп-.ъ. като взе прЪдъ видь. чс вагь слЪлуичцето, ио подожеииего въ Мекедо-

1) Уларътъ. който Султанътъ нанася на : ч,0лТ,мо възбуждание произведе помежду
духовната и национална незачисимостъ на Бз-л- тукашното българско население известието за
гярятТ, въ Македония еъ ржконодагаиисто на цръдегоящето ржкоиолагание на архимандрита
Фнрмнлиаиа, е ударъ и ирЪдизвиватедство на фярмилилпъ за «ърбеки мптрополитъ, понеже
нЪлия Български вародъ и тукъ екзархиетитТ, образуващ, болшинството по

2) Че въ лицето на Фирмилнана, Портата, межда християнското население и понеже и гръц-
Патриаршията и Сърбия влагатъ първия залоп. , 1-ц-ь патриарси еж противни на ржкоиоаяганас-
на нова изтребителна и кървава борба на Бьл- то ня (.дянь съобщи, за мвтросолитъ та се има
гарвна въ Македония. годЬма оиастность, да не етанать пЪкой демон-

3) Свободния Български Народъ не може странни. На тукашната» българи се вижда «-гран
да остане равнодушенъ къмъ това. което ее В0, че именно сега, когато българския миниегръ
върши надъ неговия братъ въ Македония и ирезпденп. Дзненъ се намира нь Иегсрсбургь.
Одринско, като съзнава че иакърнаваиието на рГекця иръдстакител. въ Цдрнгради, нрЬиоржчва
черковнвтЪ интереси на Македож па е рзвн» силно строги мТ.рки „иротшгь размирния български е ле-
съ накървянавяето на българснктЪ интереси още М,.нгь-. Оня денъ биеха доведени въ Скопие

Негово Блаженство Бългяр. Кпярхъ ир».
Миписгра на нсповЪдаиията едсьтдалъ на

мемоп/п съ който живо протеетвралъ иротивъ 
ржкопол дгаивето на Фирмилояня. вятч се рез!:|- 

чо ще си даде остявяатя, но прЪдн лвиралъ.
«тори това Екзарха билъ ллъжеяъ да сввка в.

дЪЙствува **ъ всичкитЬ си « или.
ИоцвтелизТ. ня пяртиитТ. нъ България : Ц-щ. 
Гешевъ. Каряведовъ Радослапооъ, Нетк' к« 

и Генералъ Петрояъ иенрятелм иа Екзарха ге 
леграмя съ която му искязали съчуствие.то ся ■ 
ГО капятъ да продължава д* л+.йствува ене].г» 
чески, като ряечв гва на "бщлта тктужка. , 

Нкнарн. ПрЪдт. видь на това и нр:.п 
видъ общитЬ протести на БългаритТ, и на 
даденото положение Портата що рЪши вТ.роя 
ла со отложе ржконоланаяиетп на Фврмнляяю. 
Екзархийски! Ь «ржгове въ Цяригралъ «*е в:м.« 
вали, чс всл-Пдствие на силното възбуждаме ш 
луховетЬ въ нЪдя България, и нрТ.дь видъ вд 
народното братство и на сжществунчнето «-п 
приятелетво. Руси* пю се съгласятъ да се 
ложи ожкополяганието на •1>ирмнлияна <за п

ковъ
I

НГ11ЧКН II' 1Ь

■

Обща хроника.

га ли
По случай станалитТ. иа 1й того веЬебин

о гь 1<Х) ти*митинги но тоя въиросъ, новечо 
грямн е подучиль Екзарха, гъ които му сеиегаз 
вяп.
р.ъконплягаиие на Фпрмилияна.

Отъ Петерспургъ яяяватъ, че когато Мв 
нистра на ИъарЪшнитЬ дТ.ла 1'инншнъ влТ,з.-1.г 
на 3-того въ единъ часа с.гЬдъ гбт.дъ въ здапнгг

честитя ял ния и съчу отвия ио дЪлото.
|

за да отиде на засТ.оня държавния съвТ.тъ.
поето ня Министерския съвЪтъ, едно лице, нриг 
гигнало. молго по ранп съ кола, което било г 
АФииерскя ониФормя и очаквало М«нистра, <•

нТ,колко души българи огь Нелесъ, Щипа, ■ 1*а- | доближило ло нпслТ.лння и му прТ.дяло едио 
довенъ, обвиняпать ги— както гласи обокнопеи- мо. и като Сипягинъ приемалъ писмото му.

съ Ма- пето сдрЪлялп 4 нд.тя са. левпрверъ върху н«ч 
иарянилъ смъртоностно. Миивстря би 

близката Максимвновска болник

II!!РЪ Ш И X А:
1' Заявяваме високо, че Бъларския народъ но Фразата —,«» снатетт « спо/тлум- наг 

до«татъчно съзнава своитЪ нрава, за да не лч-д»м<*ким кчмптпнъ*. Изглежда, чс арнауппЬ и го 
да го продяватъ Султанътъ. Гръцката 1 оакъ пригошвляватъ нЪкакъвъ смугь. ПрЪди нЪ-

колко дена, ирегигнаха довЪреви хора изъ Дя- 
Инекаи да се са.аЬщавагь съ тукашни гВ 

основе. За тЪхного ирибнванке въ Ско ше власт
та узна. слидъ като еи вече бЬха заминали — 

като разчитащ, напълно на пълната еди- (ПеФа на тайната полиция Дерпшнь сф“вди, 
нодушна подкр-Ьна иа нашия духъ и мшнцн и образува полицейски групи отъ арнаугн. 
на ц-Ьляя Български народъ. вмЬсго да нрисд-Ьдвать арнаутските чети пь

ПрЪдсЪлагсль: Д. Спвсаревсвв, Членове: иланеви гЬ, раснолагатъ се като сжщински ряз- 
Д. Чехла)10В!.. М Марчевъ, И. Щнревъ, Ст. Но— бойници но селата. Бъ сел* т>1 Ноначенс Мекш- 
новь. X. Н. Кзпрвеловъ, Моню Абаджиевъ, Носта ко) убиха единъ селянинъ дащого иоаше да 
Аностоловъ, Д. К. Нопоьъ и Секретар!.: Авр.
П. Гачевь.

■

отнесенъ въ 
но вонрьки дядовата му медицинска иомонп. 
помпнялъ елЪлъ около единъ часъ. Убиеца би: 
м '.менгадно ареетувяиъ. който не билъ офицс| 
я е облЪкалъ оннфармата на единъ алниаш

остави
Патрпл]1швя и Сръбската дипломация.

2) Искаме настоятелно Българското Прави
телство и Екзархъть енергично я емЪдо да от 
биять грозния ударъ, даже «*ъ най-крайви срЪд-

КоНО п

за да може но този начинъ цолкетно да се 
които, ближи до минясдра. Той с се именовал ъ Баш 

невъ, билъ е ет\ юнтъ шъ Киявския университет 
и бияъ наказаванд. м, г. но случай на смутен! 
ята. Той извършилъ покушението за одмжшепв 

Руското посолство повторило на 3 и
имъ възпрепятствува да о6ееч«-етягь сестра му того сдпЪгятТ, си нрЪлъ портата, и Нлдъза, е
н дъщеря му; сл.що и нъ село го Боячопнч ка- полза на рАКОнпляглнието на <1>ярмалияиа. Всл*

Насъ ни рад’.1 обстоятелството, и не мо- .имжияга Христо Поновъ, злщото се . ьнрогн- ствис ня това руско пястоявание
жемд. , 1ъ да не го отбТ.лЬжсмъ за гдТ.то нашитЪ вил. нъ отвлнчаине на едно дЪте. Иъ нашия Цяриградъ со нръедналъ
съграждани, ПрЪдъ вндъ общото национално зло, велиять свършва писмото, такнна случки с.ь иа

дневень редъ“.
Българската телеграфна агенция съ дача 

НО миналия съобщава, че Нсп цо 1» 1ая:снс|ц • днлъ «Фипиалне.
Българския Квзархъ нолучялъ и одъ Ч 

келоння могобройии одобрения и иасърчеш 
но Н1.нроса Фирмилиино

Нлдъза унотрЪбнвалъ гелЪми усилни за 
усноки Бд,лгарското правителство </ ,/а и» 

итггъпп

1*ТВЯ.

на Г*-гб е
слухът-ь, какво. 1 

нралего съ ко«<то с<, позволявало отъ (’улд:м 
ржконолагзнието на «1»ирмплияна било подписа! 
но тоя «-духъ до Б-й вечгртъта не са, е потпг

което иска да ни се наложи, «>тъ когото и да <, 
си подава!ъ братски р*ка ./а обща борба, което 
— трЪбвя да служи за залогъ. на всЬко прави
телство, че т«о въпроси, ката < конския, може да Екзарха занвилъ офицнплно на и* рга га и н • 
говори оть името на нТлокунн» я на>«дь и да българското правителство, че пи ще си даде 
«•е облЪга пя по крЪпата на всички лартий и оставката вд случай, чс Портата ш зколи р.ъъч-

нолаганието на «Гярмилияиа.
('норедъ други източници, известието п*»

съслонии въ страната.
Слуша се, като за положително, за едио 

икономическо излЪжаванис па ттмнитенъ зат- 
воръ. отъ Коета IIв. Ханджиевъ, жит« л!. на гр. 
Добричъ по нрясл;]а Ла 314 оть 30 Аирилин 
1899 година па Варнен. Окр. Сждь. ОгбЬлТ.заш. 
било. въ тукашната аре«-танска киша, че Хан
джиевъ вмЪсто въ Вярнен. Ок}|. Ватворъ както 
■зрпчно е било за1!<’вЪляно иа тогавашния Окол. 
Началникъ <’т Попова, билд. излЪжалъ заднора 
ся въ тукашния кот« шъ. на 10. II, 12 и 13-вй 
И»ннй 99 год. . . .

I\ гоя толкова !п лен ь съ значение за ияп. въиросъ 
сд, накъ т|м'вожни. <'норедь гЬхъ 1'уснн упраж
нявала силно лавденне върху султана, за но ско
рошното ръкополагане на ‘Вирмнлияна.

Менвстерския Гътьп. на в1>колко нл.ти се 
е яанимавалъ въ П,ари|ряоъ сз. тоя въиросъ. но 
нищо не со явло зя рЪшсиисто чу.

Четемъ въ „Народна борба* сл^дующе- 
ТО : -Г-иъ ^1,:‘||евз. се нр|.ща съ студеьъ дгшъ.
Въ нищо не е у«-н±дь. Нанротввъ, виушеному 

ЛопштЪ изнни придружени « ь овия на то- е, че за заема нищо не могатъ имз. помогна отъ 
гавяшнизТ. полицейски стражари гов^рязз., че 
Хавджиовз. не билъ лЪжалъ никагъ тукъ затво
рена. Въ случая иматъ думата блв>стителиз-Ь на 
.законизЪ Г. Г. Прокурора. < 'длоб. ПлЪдователъ,
Окрлж. Управител!, илн Неговия ПрКд«тавнтедь 
Окол. Начялппкз,, да се заинтересоващ, и затова 
дЪлпе защото, ако нз.тЪзе вТ.рно, г. е. чо но ико- 
помнч«*ски начинъ се излТ.жавязъ влТ.зли вз. зя- невз. е |-з общилъ това телеграФически на Н. Ц. люгеиз, съ днВ огдклевоя при лз.зжвиз. 17 я шя
конна сила нриежзи ще значи, чс. с.гинъ „*'мк- В. Нняаътъ, и за зона всички са» попарени.Съм- I .» я. и ппс«>чп!1и 2 я. 50 ся.: една осяа ио::р*
р-нъ Ок. >л. Нчча.шикт.1*. ят, Радас.мчоно я/чъме ми гол но е сегашното нрлвинмогво да открие съ керечизи и направена отъ нърти я каяк 
чмааъ пр1ьро1атпяпт1ь на ,'(ър. )лача ,/а оирощача Народното Събрание, а въ кряенъ случай, оио- дворове про«ггравство отъ 384 кв. ястра съ
наказания!!!... 1Це имаме думата. слТ.дь като зиниита ще го бламира ощя вз. първото за- нипп: отъ лв1: страна п*ть, Еяние УтавшвЙкаг;
чуемъ ,<'е. Гражданинък, и ио тоя въпрос^,, за сТ.дйпие“. 1 Доню Цончовъ оц+.вепа за (500 дева.

Д. !*о. Ц)2|1902 го I.
ОВЯ В Л Е Н П Е
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«'ъобразяо онр«*д1иопвето Но. 15-*Б издаи 

отъ Парнснскп Окрхжепъ Схдъ иа •» Юнвй I'-* 
гол. за ирозавание в«мвп:кичн вяотв на вок< :« 
■|К(“л1..1Ъ Нетровъ отъ Добричъ, обявннаяъ, ч< •• 
8 Апрвль до 8 Май 1902 год. ча«а до 5 «м* 
обЬлъ в послЗ: иравоналдаваняе 5 на «то на

Русин, а цо македонския въпроса. — да се ва.з- лумавп денъ въ канцеларията ся вз. гр. Добр! 
лържатъ защото но му било врЬме д.з се 1юв- ще пролавачъ с.гЬдую1ипт1'. ллъжвяковв яедвп ЕЕ 
дига. Руското правителство настоя годно искало пчоти иахолишп вз. зеялящето иа гр. Добр! 
тото княъз непременно да мре» м- <<мп1 рпптигЬ и.чеино: 1) К.улца въ I участъка, на гр. Добра' 
— Груева в Бенлерева. като : из.рвея назначи отъ 3 отд+.лсиня за жнненве в елвнъ даяъ ял 
во«‘И(нз. миниегръ. съ чинь генерала., а'втория елпиз. покрива., направеяа огь яъртя и прь|1 

началникъ па геиералнин щабъ. Вчера г. Да покрита съ к«*речпдп в до пея прплЬпено е.и



Стр. 3ДОБРУДЖАНЕЦЪБрой Зв

| реяпди, при дължани 9.80 а., пшрочняа 3.50 а. | Д. Но. 2118(1901 гзд.
и височина 1.60 а.. съ днорово нЬсто огь около I 0 Г. Я ВЛ К НИ В
8(Ю вн. яетра. до съседа: Еянръ Салневъ, Зехрн ; • М 1150
Хасаковъ. Лепя ас Мехяедовъ а Махабетъ Титаръ. Съобразно шспъдивтелипй лнсть Но. 1182 «з-
о попова Но лона. . ладеяъ отъ П Добрал. Мар. Схлвз на 22|Ш|902 г.

Наллананието що почне отъ оцЬнкяти. Жела- . въ полза на Станю Марковъ отъ гр. Добрнчъ, иро- 
ющптЬ яогхтъ да се янянатъ въ канцеларията нъ '■ тивъ Мнхалъ Василевъ отъ гр. Добрнчъ, забОл.,

обявявалъ. че отъ 8 Аирнлъ до 8 Май 1502 юд. 
чаен до 4 слЬлъ обЬдъ н иослЬ нравояаддааааае 

I Схд. Прнставъ: Пняпевъ | 5 па сто на слЬдующяя день въ кавцедараята са
нъ гр. Добрнчъ ще нро .аваяъ слЬдующяя д.тъжян-

Наддаваааето ще поче отъ оцЬякати. Жела-
юппЬ яогхтъ да се явяватъ въ кнвцеляраята въ 
орпсхтственнгЪ днп н часове за надлквавне.

Гр. Добрнчъ. 2 Апрнлъ 1902 г.
I Схд. Прнставъ : И и и п е в ъ 

Д. Но. 1277|901 г.
■

0 В Я И Л Е Н 11 Е 
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Съобразно нснълннтелннй лясть Но. 3683 яз- | 
гаденъ огь II Добрячскяй Мнровнй Схлня на 23 
Август* 1901 г. въ полза иа Христо Ив. Узуновъ I
отъ е. Пчеларово, иротнвъ Христо Ив. Шоиовъ ; ОКИВЛЕНИЕ ; Бовъ нелвожаяъ ияотъ нахолящъ се въ зеялящето
птъ с. Пчеларово, за 144 лева 20 ст., обнвявалъ. ; Но. 1143 на гр. Добрнчъ няевно: 1) Нраздно иТ.ето 1 участ,
че отъ 8 Апрнлъ до 8 Май 1902 г«л. часа до 5 I «Съобразно нспълнятелпнй лнсть ЛЗ 5570 яз- огь 480 кв. яетра. съ гранат : Улица. Васялъ
л Ьдъ об1;дъ н поел* яравонадлаваипс 5 на ето на ладеиъ отъ II Добрнчсквй Мнр»квн Схлня на 7 Георгяевъ, Нетръ Ханлжнекъ в Ангелъ Коясуловъ
лЬлующнн лени въ кинцеларнята си вч> гр. До- Декеявр. 9хЮ год., нъ полза па Вр. Неврознановн оцЬнено за 80 лева.

брнчъ ще продаваяъ едЬлуютвтЬ длъжни кови нед- отъ с. Мусу Вей. за 335 лева, обявивяяъ, че отъ 
«нжннн няотн НВХ01ЯЩН се вл> зеялящето пц с. IIче- ; 8 Апрнлъ до н Май 1902 г. часа до 5 сл- обЬдъ ! мшитЬ яогхтъ ла се явяватъ въ канцелярвята въ
ирово, вяенно : 1) Нива „Кьоръ Ком' 011, 23.3 и поел); нранояаллавапяе 5 на сто ни слЬдуюшня присжтеткевитЬ див я часове за наддаваше. *
зра оценена 46.60 лева: 2) Нива „На Возлука“ I день въ канцеларията сн въ гр. Добрнчъ щс иро-
тъ 27 дек. 3 ара оценена 54.60 лева. | даваяъ олЬлующитЬ длъжинкови иелвижпяп няотн

Наддаваннето ще иочве огь оценката. Жела- I иахоляшн се въ землището иа с. Мусу Вей няенно:
ццнтЬ яогхтъ ла се явяватъ вь канцеларията въ 1) *' отъ една кжша съ 4 отдЬлеинн иостроеяа |
рпсхтстпеннтЬ дни в часове за наддаванне. отъ керинчъ съ пръстъ съ дноръ, отъ 5 декара

; нрп дьлжнна 10 метра ширина 4.50 яетра и внео-
чпиа 2-70 яетра оценена за 20 лева: 2) '/, отъ 

; нивата „Порхзскп Сяворъ“ огь 48 декара 4 ара 
О Г II II I Г н II Г \ °8*иева 1:1 24 лв. 20 ет.: 3) 1 , отъ явната „Ме-

^ 1Н1Ю * шели Алча“ 8 декара 1 аръ оцъисна за 4.05 лв.
Съобразно определението Но. 200 нздаденъ ■*> ‘ отьн "ивата пКараагекн нхть“ отъ 12 дек.

гь Варненски Окрхженъ Схд* иа 1 Февртнрнй 1 ,а1'а ла “ л;‘ва 10 ст- 8»> 7. огь нивата нравонаддаванне 5 на сто на слЬдующия День въ
1900 г.. за нро.аванве иедвнжняпгЬ няотн на по- . -Янхк* 1арла- огь 49 декара . ара оцЬнена за канцеларията си въ гр. Добрнчъ щс продам» слЬ-
койння Гафаръ Татаръ отъ с. Хонгь Кадеяъ. обя- | 24.Л. лена : 6) огь нивата Добрнчски нхть“ < Д>»ншт* длъжинкови незнижвми няотн нвходяин
пнаяъ, че отъ 8 Апрнлъ до 8 Май 1902 г.. часа «*** аа Ь л“ва 1;> ст* „ ...

... 5 слЬгь обЬдъ в иослЬ нравонад.аваин- 5 иа Наддаваннето щс почне отъ оцЬиката. Ан
ето на е.тЬнющпя день въ канцеларията с. въ гр. I *“»«■"* *» « яюать въ канцелярвята въ

• 1 прасхтсткенвтЬ дни п часове за нниаваиш-.
Гр. Добрнчъ. 2" Мартъ 19(12 г.

1 Схд. Прнставъ: Ннппевъ 
Д. Но. 37|1902 год.

: нрисхтственнгГ. лян а часове за налдяванне. 
Гр. Добрнчъ. 20 Мартъ 1902 г. '

Д. Но. 1808|1900 год. !

Наддаваннето ще иочне огь оцЬиката. Жеда-

Гр. Добрнчъ, 20 Мартъ 1902 год.
1 Схд. Прнставъ: Пяниекъ 

Д. Но. 1729 1900 г.
0 К Н В Л Е Н И Е 
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Съобразно ненълнителннй лнсть ЛЬ 5227 «з- 

ладенъ отъ II Добрнчскпй Мнроннй Схдяя яв 10 
Ноеяврвй 900 г. въ полза па Доянтръ Ангеловъ 
огь гр. Добрнчъ, аротивъ Нею Колевъ отъ с. Кз- 
ралий. за 45.84 лева, обнвяваяъ. че отъ 8 Аирнлъ до 
8 Май 1902 год. часа до о слЬдъ обЬдъ и носл Ь

Гр. Добрнчъ. 2 Аирнлъ 1902 го 1.
I Схд. Прнставъ : II п н н е в ъ 

Д. Но. 373 1901 год.

:

се въ зеяаището на с. Каралий, няенно: 1) Гра
дина .До рЬката“, отъ 8 ара. до съсЬдятЬ: Нхть, 
Христо НЬЙчевъ и ркка, оцГ.и. за 20 л.; 2) Хар
ман ь. отъ 8 ара. до съгЬднгЬ: Лико Вълковъ, 
Днвнгръ Стонновъ, Ьавръ н Еозлукъ оц&неиа за 
20 лева.

Добрнчъ ще прошвамъ елТ.луюшптГ. ллъжннковп 
иелвнжняп няотн нахошщн ее кь зсялището на е. 
Хошъ Калеяъ, пчелно: II Нвна „Кнрезлакъ- 11 
ч*к. 7 ара оц-Ьнена 47 лв.; 2) Нина СрЬщу село* 
21 дек. 8 ара оцЪнена 87 лева: 3' Нвва „Тевие- 
'нкъ“ 17 дек. 2 ара, оцЬвеиа 69 лева; 4‘ Нива 
.. Гекиелнкъ“ 18 декара 3 ара, оцЬнена 7.3 лена; 
|| Нива „Кладеячето“ 19 декара - ара, оцЬаена 
77 лева.

Надлананието ще почне огь очЬнкати. Жела-
(» ЬЯ В Л Е Н II Е 
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нццитЬ яогхгь да се нвннатъ въ канцелярвята въ 
ирнсхтсгвеннгЬ днп а часове за наддаванне.

Гр. Добрнчъ, 20 Мартъ 1902 г.
I Схд. Прнставъ: II и и и е в ъ 

Д. ЛЗ 991 1899 год.

Съобразно нецълнителвай лнсть ЛЗ 96 нзта- 
I день огь I Добрнчской Мнровнй Схлин па 8|1(902 
I год., въ иолза иа Иванъ Г. Сараядовъ отъ гр. До-

Нахлаванието ще почне огь оцЬиката. Жела- ' “Р'™ ,;ркт7ъ Хаднловъ. огь гр. До-
оричъ. за 1г>9 дева. обнвяваяъ. че отъ 8 Апрнлъ
ло 8 Май 1902 г. часа до 3 елбдъ обЬлъ иносл Ь

0БШ11ЕННЕ 
ЛЗ 1293

Съобразно нспълнит) липа лнсть М 2743 
иравонадааваняе 5 иа сто на сл-Ьдующня день въ нздатенъ отъ I Добрнчскпй Мнровнй Схлня иа 
канцеларията са въ гр. Добрнчъ ще продаваяъ "1 1' 1899 год. въ иолза иа Тоюръ Хрястовь, 
е.гЬлующпгЬ ллъжнпковп ве 1впжаяа ачоти находя- отъ гр. Добрнчъ за 360 лв. обнвяваяъ, че огь 8 
щп се зъ зеялището ни гр. Добричь, няенно : I) Апрнлъ до 8 Май 1902 часа до 5 слЬдъ об-Ьдъ 
Нива „Кара Сонукъ“ 4)1.7 лек.. оцЬнена 92.70.1.; . и иго-дЬ правонадаананое 5 на ето на едЬдуюшяя 
2) Нива .Ннакларъ Тарла* 27.2 дек.. оц1;и. 54.20 день нъ канцеларията <-и въ гр. Добрмчь ще про- 
л*-на: 3) Нина „Кара Сйнанъ Нолу“ 20.2 лек. оць- дакамъ 1-.гЬ -.уницил длъжниковъ нелвнжняъ яяотъ

иаеяъ отъ II Добрнчски Мпрокнп Схлин иа :>-н ! цена 40.20 лева; 4) Нина „Еквнлв И«лу“ 36.9 1. начоднщъ ее въ зеялището на гр. Добрнчъ, яяеняо,
Пееявр. 1898, въ иолза па Коста.шиъ II. Кръчяа- оцЬнена 72.90 д. н 5) Нива „Схртъ Тар.ш* 29.6 | Е дни кхща въ гр. Добрнчъ I участъкъ полъ отъ
Р<>в*ь отъ Добрнчъ. иротнвъ Иванъ Хростовъ отъ лек., оцЬнена 58.60 л. ' 645. състояща отъ - <-тан н яааза построена ЛЗ
-. Пчеларово, за 386 лева зл., обявявахъ,^ че огь Налдаваннето ще почне отъ оцЬиката. Жела- ; нросгь дървенъ яатернялъ иокрига съ керсяидн,
' Апрнлъ до 8 Май 19(12 гол. часа до :> ед-Ьлъ цицитЬ яогхтъ ла ее явяватъ нъ кашо-лярннти въ ири дължина Ю я. инсочина 2-80 я. ншрочпна 
- Ьдъ н пос.тЬ правоналданаиие 5 на ето на слЬ- 
.пющнн леш. въ канцеларията еп нъ гр. Добричь 
ш>- иродаваяъ слЬлующигЬ ллъжнпковп нслинжияи 
птотн иахоляшн се нъ зеялището на е. Пчеларово 
а - иио: 1) Нина „Узлареки сьрть* отъ 21 дек. 3 

оцЬн. 41 лена 60 ет.: 2) Нива „Кьоръ Ком* 
дек. 9 ара оцЬнена за 33 лева НО ет.; 3) Нива 

-ьалчикски нхть“ отъ 33 лек. 9 ара опЬнеиа за 
|:7 лева 80 ст. ; 4) Нина „Глав. Кал-шкскн нхть“

* щягЬ яогхтъ ла се явяватъ нъ канцеларията въ | 
присхтетнепитЬ лвп н часове за наддаванне.

Гр. Добрпчъ, 2 Атгрнлъ 1902 г.
I Схл. Прнстанъ: Пннневъ 

Д. Но. 1793|898 гол.
О Б 1! В .1 Е Н II Е 
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Съобразно вспълянтелний лнсть Но. 5972 вз-

1-дната стая 5 9(1 м. а другата 4.35 я. до кхщата 
асма отъ нросгь дървенъ матсринлъ, иокрита съ 
перемили, >ълга 6 м. широчина 3*60 м. и кнеочиви 
2 я. н е 1ннъ дюгенъ по-троеиъ отъ нросгь дър-

нрп<-хтсгнсиптЬ дни п часове за налтаваиш-.
Гр. Добрнчъ, 2(> Мартъ 1902 г.

1 Схд. Прнставъ : II н н п н в ь 
Д. Но. 2309119011 г. IИ Г> И Н .1 И II II I. 

.V 1301
венъ яатернялъ покритъ съ керсяидн, при дължи
на 7 15 я. ишрочииа 5 м. и височина 2*70, ненчкн 

Съобразно непълните.!ний .пп-ть Но. 4662 нд- ] тЬзи постройки ее наяиратъ въ диороко я-Ьсто отъ 
лач-въ оть I Добрич. Мяровпй < хтия ва 22|Х1 8(К> кв. метра, нрп съ«гЬди: ЖелЪзко Хрястовь,
901 г.. въ полза на Халнлъ Мустафовъ отъ <-. Км- двЬгЬ страни нхть н Же.тЬзко Христовь, оцЬнена 

' г. 10 дек. 8 ара оцТ.яепа 21.60 лева : :>) Нина цел*-р'Ь. нротввъ Мустафа Мехясдовъ отъ ехщото ! за 300 лева.
* "РУ Нолу“ отъ 8 декара оцЬпена лева: село. за 850 лева. обявякавъ. че отъ 8 Аирнлъ до

Нява Добрячск, ПХТЬ“ отъ Ш декара 2 ара. м \|а|| 1902 го 1. часа ли 5 слЬлъ обьп, и ноелЬ ; вщнтб яогхтъ ла да се евннатъ въ каицеларяята
Ьнеиа 20.40 дева; 7) Нива „К>ргпчлерскн 1-аиръ' нравона иавание 5 на ето е.гЬлующоя леш. н-ь кан- ; въ ирнсхтстиеингЬ днп п часове за даддав&нне.

1Ч лекари 2 ара оцЬн. 36 лева 40 ст. н 8 Лозе целирняти еп въ гр. Добрпчъ ще пролавамъ елЬ- 
><ь 1 и половина дек. оц-Ья. за 15 лева.

Налдававяето щс почне отъ оцЬиката. Же.та-

. Надлаваивсго ще почне «гь оцЬиката. 'Жела-
I

■ Гр. Добрнчъ 2 IV 1902 год.
1 Гхдсбевъ Прнстанъ Ннппевъ.

Д. Но. 1347—1901 год. 
ОНННЛКНИК 
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дующигЬ длъжинкови иелвнжиян няотн иахолящи 
ее нъ зен.тпщето на с. Кмпелеръ именно: 1) Нива 

шгЬ яогхтъ ла се янинатч, въ канц*-.1 арията нь „Нозъ Кшнннла Коетаиъ Паргаех*. огь 7 лек. 2 
И асжтственягЬ дни п часове за наддаьаипе. | а,,а за 7 л,.ва 20 ст.; 2) Нива „Юкъ Арка.-х*.

Гр. Добрнчъ, 2 Аирнлъ 1902 г. 12 д*-к. за 12 лева; 3) Нива „Нозъ Каишада“, 12 Съобразно иенъннтелняй лнсть Но. 1338
I Схд. Нрвставъ: Пвнпенъ декара за 12 л.; 4) Нпва „НИгъ Аркасхнда*. 12 нздрдеиъ «тъ II Добри-к-кий МировнА Схдня на

Д. Но. 14б2|901 г. лек. за 12 д : 5) Нина „Схртъ Юстю“, 15.<> дек. 7 Аирнлъ 901 год. въ полза на Навлп Тодоровь 
за 15 60 д.; 6) Нива „Мешеликъ“, 12 декара за ; олъ гр. Добрнчъ ирошвъ Дниитрь Ст. Гайдар- 
12 л.; 7) Нива „Мезарлхкъ Наши“ 30 . ес. за 3!) лжпевъ о!ъ село Каралий за 348 лева обнвнвачъ 
лева: 8, Нина „Юкъ Юстюнлс*. 67.2 лек. за 67 20 ; ч« отъ 8 Апрнлъ до 8 Май 1902 год. часа до 
лева; 9) Нпва „Гсрзаларскн нхть“.. 190.8 дек. за , 5 сдТ.дъ об-Ьдъ и поел* мравонаддаязннв о°/0на 
190.80 лева: Ю> Нива „Кьоръ Ксро“. 150 декара, ; сл-Ьлмощин день нъ канцеларията сн въ градъ

1 за 150 лева; II1 Нина „Арчутлу Тарла“, 15 лек.. | Добрнчъ ще пролавачъ елЪлукпцнтЪ длъжянковн
; за 150 лена: 12; Нива „Нолджукт Янхпла“, 160 ' недвижими им<ггн нахолшци со въ земавщего
) декара, за 150 дева; 13) Нива „Кама Тарлх“, огь нл с. Каралий именно, 1) Нива „Доброинрскн

48 декара, за 48 лева и 14) Нпва „Козъ Кашии- нхть“ отъ 8 декара оиЬнена за 16 лева 2) Навя
I /са“, 102 лек., оцЬвеиа за 102 лева. „НрЬстзка“ огь 8 декара оцЬнена 16 лв. 3) Нива

Нп 1 гавяннето гце иочне огь оцЬиката. Жела- \ „Бостапчето“ с.п. 6 декара оцЬнена 12 лева
4( Нива „Слраджангкн нхть“ 5 декара оцЬнаяа 
10 лева 5< Нива „Сараджанскн нхть'1 6 декара 
оцЬнена 12 лева 6) Пива „Дърпай Бою“ отъ 
20 декара оцЬнена 40 леи 8) Нива „Баба Кула“

О Г. И И ЛЕНИ Е 
-х. И46

Съобразно псиълнптелннй лнсть Но. 6*77 из- 
|'-нъ отъ II Добрнчсквй Мнровнй Схлин на 12 
ъ-яврвй 1901 г.. нъ полза иа Георги II. Каса

■ ь, огь гр. Добрпчъ, яротявъ Феридъ Смлм.ма-
■ ь, огь с. Касаялия, за 34 лева, обявяваяъ. че 
и. 8 Аирнлъ до 8 Май 1902 г. часа до 5 слЬдъ 
й: д-ь о послЬ праиоиаддаваипе 5 па сто иа с.гЬ- 
(-тиня день нъ канцеларвита си въ гр. Добрнчъ 
- продавай* с.гЬпющпя ллъжниконъ пелвпжпяь 
> ъ нахолящъ сс въ 31-ялпщсто на •*. Касаплий,
именно : Една кхща въ с. Касаплий, огь 2 от- 

1'Ь-вня, иосгроеиа отъ кнрничъ, покрита съ ке-

!

:

ющитЬ яогхтъ ла се явяватъ въ канцеларията въ 
присхтетвенитЬ див и часове за наддаваше.

Гр. Добрнчъ, 2 Апрнлъ 1902 год.
1 Схд. Нрвставъ: II и п и е в ъ
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гп илть“ 50 де*, а* 100 де*» 4) Ни»* Иердгго* 18 ли. 
8 ара 2660 леш» 5/ Н*аа „Кюстечялерскм п»ть* 164 дек. 
а* 32 80 лява. 6: Нива „Гераал- ип пан.“ 16.1 де*, за 82 > 
лена Т) Нина „Юртлукъ огъ 20 * декара аа 59.40 лева «. 
Мина „Каръл-еекп пан.“ 10 5 де* на 21 левъ 0) Нина .1.' 
ванллкъ сл.ргл* 20.9 декара аа 41-20 дена Ю| Мин- . К 
ш>-то“ 0.4 1ек. аа 1в.1н лева II) Нина .Мошм < 1.о»у“ 2*. I 
дек 5280 л-‘ва и) Нива „Чешко поду“ 15 е-кар» за Ни • 
131 Нина „Квиисго“ в декара да 10 дена 1 47 Пипа .Каза *. 
иолу" 01-1. 7'7 декара 15-40 лена »5> Нпча 
отъ 7 .»* дра да 1» дева м'.| Нина „Езибейското“ !“.« д. 
аа 25 2 > лева 177 Мина Еапбейското“ Ю-Я дкар. аа 2".;. 

17 Нина „Калчпкский плть“ 117 дек. на гЯЧолгч

ОБЯВЛЕНИЕ 
Но. 1151

Съобразно иенаинптелний листи Н ЗовО пададеиъ 
II Добричекнй 71пропий Сл. (пя на |о \*11 10**1 г. на, 

на Минчо Дакова, ота. е. Дели ||еу+ъ-Кутсу. 
претина, покойния II Г.йао Мигеиъогь е. Дели Неук, Куи.еу

14 дер.а 12) Нива ,Огр.1 1>\-рут.“, ОП. 21 ДР-. ' а а ''00 д-на обявявам ь. че ота. в Лнрч.н до в Май чаеа )
| (о 5 ед1;да. пОД. Сь и поедК ераноиа ц.аианне 5 на ет*» па ’

* д1*д »• ноция к-ш. па. канцеларията ей и- гр. Добрича. ще | 
нродачамъ елД.дунчцнгВ дч.жниковн недвижими пмоги

Дели Цеуеа. Куки:у ;

10 декара оц-Ънеиа 20 лева 8) Нива „Чал*. Кулака.“ ! 
о-п. 24 де.вара ои-Ьнена'аа 48 лева 0) Нива „Ча
ла. Кула.-»“, оть I» лекар» оцЪиина 12 лова 10) . 
Нива „Чяздь Кулам.“, огъ 7 лекаря за 11 лева 
117 Нива „Попанчего“ оп» 7 докара оцкиена

ога.
иолла

оц-Кнена 48 лева.
1,'яалиъ но * ■ОГЬ ПЦ+.НКЯТЯ.Наддаванието що поене 

1К»‘Лзнчщп 7. моглл-ъ да ге »вина и. въ кавцедя- 
рияда въ приел.те гвенигЬ дии 
да вя ние.

Гр. ДоОрпп-ь, 20 .Чяртъ 1002 год.
1 С&.ясбиъ Ирис-тяв-ь- ПИППБШ.

Д. Но. 572 1901 ге».

ИЛХО 1:1111 И СЧ* !»Ь 11 Ч.11Ч1И*Т0 11% «
пчгмнп: 1и часов*- ая над дава

ГД, Нина „Добрпчгки илть* 8.1 дек. аа 1420 дена 8о] Пи \ 
.Добрнчекнй ндть“ 28.0 за 4700 леяз 2*1 Нивя „Кладен- 
гето“ 15 дек. 7 ара за 81.40 лева 22} Нива „Балчик*™ 
п*ть“ 1о дек. аа 20 лева II Имота на Двиитръ Паскал:и.
I) Селище Юртдукъ оп. 900 кв. метра за 30 лева 27 Ни» 
„Юртлукъ“ 7.3 аа 14 60 лева 8) Нива „МогилиН*“ 5.5 ». е. 
за II дена 4) Нива „МогидптК“ 21 8 дек. за 48.60 левз ' 
Нива „МогилмтК“ 15.3 дек. за 30-40 лека в) Нова „Ге**. 
залекн* нать Н'0 декара за 17*80 лева 7) Нива „Терзал*-*:;* 
нжть“ 10.7 дек. аа 21.40 лева 3) Нива „Герзалареки пат 
37.3 декара аа 74 6" лева 9) Нива „Пердето“. 9 декара г 
18 лева 107 Нива „Герзалареки илть“ в декара за 16 л. *
II) Нива „Юртлукъ“ 17 декара 3 ара за 34-60 лева 121 Ни *
„Книието“ 0-8 декар» за 13.20: 137 Нива „Карадезеки н*- ’ 
14-1 декара за 28.20 лена 14|Нива „Напреки нать“ 6.0 д ъ 
13.20 лева 15) Нина „Напреки плть“ 5.2 дек. за 10.40 *,
107 Папа „Напреки пан.“ 25-4 дек. за 50-80 лева 17) Пии.» 
„Кюшето“ 14.0 декара, за 29-20 лева 18) Нива „Кюшет - 
Ю декара аа 20 лева 19, Нива „Чешче иолу“ огь 04-2 д. к 
за 12в.4о лева 20) Нива „Кюшето“ 4 декара 3 ара за в»

211 Нина „Чешме иолу“ в-9 дек. за 17-80 лева 2“ 
Нива „К.1В1НКОВИТ** 32.0 дек.' аа 05-20 лева 23) Нива „Е. з* 
бейекотп“ 0-7 декар» 13-40 лева 24) Нина „Отдолу друм;- 
9 2 декара за 18.40 лева 25) Нина „До гробищата“ 1> 7 

37-40 лена 26) Нивя „ПетиИ 11.1нзиргки път-.

1) Нива „До Пмълд.кв“ огь в декора за 8 лв 2 : 
Мина „Пмллжка“ 8 декара, за 8 дена. 3) Нивя „Зад-ь 
Нмздлкл* 24 декара за 24 лева. 4) Нива „Лиллк»". о дек. 
за 0 лева 5) Нина „Дара, Г.уа.ть“ ота. 0 Дек. за 6 лева, 07

.'ч лена 7) НинаМина „Наталч. Орманъ Ю декяря за 
„Натад-Ь Орманъ“ 40 докара за 40 д*’нз. 8) Нина „Чаталъ- 

1 Орманъ“ 32 декара, зя 32 лека. 9) Нива „Чаталъ Орманъ“ 
огъ 10 лекаря, за 10 лепя. 107 Нина „При Ч.аиръ“ 5 дек.
.а 5 лена II: Нина „При Чаирь“ Ю дек. за 10 лева 12; | 
Нива Мри Чяир-ь“ 7 деь. а.а 7 лева. 13/ Нина „Карали ; 

I Йската“ ота. 10 дек. за 16 дева 14{ Нина „Гьолджу Ормам-ь“ . 
48 дек. з.ч 48 дева 15 Нина „БаОището“ оп. 0 дек. |

О Б 11 В .1 Е II II Е
Но 1147

С-ьобразио испъднителний дисть По. 59/7 издадеш, 
оп. II Добричекнй Мировий С.т.дия из 3 XI /898 год въ 
полза на Сана Славов», от-ь е. Деди Неуоъ К\в*еу иротпвъ 
Георги Моненъ оть са тото еело за 54 30 ет оОявявам-ь, 
че огь 8 Април *, до 8 Май чаеа до 5 сдТ.дъ об);дъ и ноель 
прявонаддавапие 5* „ иа .-лТ.ду винин день въ к-тмплдарията аа й л, |1Я цана „Добричекнй 11*гь“ 48 дек. за 48 лева | 
еи въ гр. Добрич-ь ще продаващ. гдЪдукнннн .мъжииконъ : 1у) ц„ва _д0 Гробищата“ 12 декара, аа 12 лена I“ Нива ; 
недвижнчъ ичоп. находишъ е*: иъ землището иа е. Дели- | ^д^дтото Колаче" 5 декзраза 5 леш*. 191 Нина „Мавланъ“ , 
Пеу+ъ Куюеу, а ичено: Кана елша въ *-. Деди 1!су*ъ Куюеу огь д де|; ара 4:, д-до д,.ва. 20| Нива „Мавданъ“ огь 7 5 
гъ ди1. отделение за :кпв1.ени, построена оть керничъ и | дек. за 7.59 лена. 21» Нива „Мавданъ" 11 5 дек. :*а 11 5"

лева 22 Нина „До еело“ пи. 8 о декара аа к-5*» лена 23 г 
Мина „Мап> »'*-ло“ 11 декара за II дена. 24 Нина „Надг

от *

.проеть дървенъ материядт. еъ иокриьъ к.-ремиденъ мри 
дължина 9 м. шпрз. 5 ч. и височина 2.50 м. еъ . поре но
нроетаивего оть около ЗООИ кн. метра. *1. граници: Бзиръ ] д ?, х,.Кяра за 4'5о и 25 Нина „Мерата* оп. 0 декара
Стов* Пвановъ илть Бр. Нечеьи и ч1*ра оц-Ънеиа Л*0 дена.

Наддаванието ни- почне отъ онТ.нкатз. 7Кедав>шитТ. 
могли, да ге яннватъ въ каннедарията вт. ирнелтетвенитГ.

1
1

за 0 д-в*.
Нз.иаваинето ще почне оп. оцЪнката" 7Кедав>щиг1. | 

чоглгь да ее е ни вя гь нъ капнедарнита въ нрнелгетвеинн- |

дена

дни и часове аа налдавание.
Гр. Добрич!.. 24 Мартъ 1902 год-

тТ. дни и чаеопе за няцавание.
Гр. Добричъ 2*1 III 19**2 година. декара аа

10.8 дек. зя 2!’0О лева 27* Нива „На друма“ 7 5 дек. аа 17 
28) Нива „Иетпй ианаиреки н.ьть 9-9 декара аа 19 !•* 
89) Нива „ОтгорТ. друма“ 10*1 декара за 20'20 лев» 

30* Нива „Довнев.“ 7-4 декара зя 14.89 лева 311 Кпъчв» 
отъ 5 отдЪления и единъ дачъ огь Керничъ и

I ^'ь.и-бенъ *1гнегавъ: Ниииент.
„». Но. 57/ 1991 год.

I Сждебенч. Нриегавъ Пиииевъ 
Д. Но 419 1991 год. лена

лева°РЯноЛт“ обявление

*,тъ „ хг:.1*?■
нъ полза иа Сана Славовъ отъ е. Дели Неуоь Куюеу иро- | " Д»Лрочекий Мирот.1, « лдт. на 2 \ »*«» '•«; »“ I
тпвъ Динко Димитро нъ оп. е. Дели 11еу*ъ Куюеу аа /89 | »»*••« «» "знтид.й Дпмит^ъ е Нлз.млиъ 
дена 30 ет.. обавивачъ. че оп. 8 Април .. до 8 Май /9*.2 г. 1 »«** Пцрг'«‘ВЪ отъ .* Илаидлкъ зя -"“Г“ поел!. I 
часа до 5 елЪдъ оОЬдъ и иоед1. иравчва.ия.иание 5 ва | ««- н « •* Май чаеа до .. » № и* лГ.
елЪдуюи1ии    въ канцеларията си нъ гр. Добричъ ще ‘а-« « "у "иГшЪ I

.....................
Г Каша огь 2 отдЪлеиик построена оп. из.и. и проеть » «» <• Нданллкч. имеиоо. 1 Една ,
дървенъ материала, измазана еъ к.алъ. покрита еъ слама широчина, 1‘» м дължина п - м. ригоч , - • -
„ дачъ „оетроенъ оп. елшнй материялъ еъ покрива, ела- ^ м* •'“Ропо "Рострянетво отъ 8 5е . нзирз,

.. _ на от*ь . . покпита гъ кс*|м*»тд||. иъ с. 11.1Л1ЛАК1ч п»
менъ и V, вдадеиеиъ. ноетроевп въ дирено нроертанетво Гнйиов!. Мивка   въ Мат.. .. Г.оадукъ
огь 25.8. кв. метра оиЪнена за 50 лева 21 Нива „Нъ че.не- раиини. » в. '•*'"* “' ' " *•
лика“ оп. 3 декара 5 ара о„*иена 3.50 дева 3, Нивя „Нъ »»**•"* ™ „„Дн 9 д 4 тивъ
мешелика“ отъ 7 дек. 8 ара оиЪиена /.волева 41 Нива „До ' Ла‘11Я,к теш снЪ*. * ... 5 //....а Суетсъ К.1. вявамъ. че
границата“ оп. 5 текара оцЪиена 5 лева 51 Мина „Мъ че- • “ • _ о л ^ . тч-усъ Кьойеки нлть и ноедЪ празонг.ддаванпе 5'/ на елЪдуюши» деиъ въ ка
телиха“ оп. 3 декара 7 ага оибиена 3.70 лева 07 „ГрКдинй ' ’ - 'н щмутлукъ «-.ьрга“ **• дек. цедароята гн иъ гр. Добричъ ще нродавамъ слИдуюшг
бурунъ“ огь 6 декара оцКиеьа 0 депа 77 Мива -Татарски н^Гкв.пеГевоЧжете“-!, 9-к .... 31ли. длъжникови недвижими ичотн наводяши ее въземлнщ-
пать“ 5.8 декара опИменв 5 80 давя 81 Нива „Ил ува /а ^ ‘ ^ Муняргк.. ньт..“ М р-в онЬи 24 ди. 19. ! нае. Карали* именно. 1/ Пяха „Добромирови нать 1
декара 0|Гки./.60 лева 91 Инва Мушията / декяръ оц»н. * " ^ ||,.г,.^/ »еь- о.Ч,... 21 дв. II. Жива „п,.та.) декара 7 ара о.Цщена ?х 79 депа 2 Нина „Коиакъ в.*ъ.
/ левъ /01 Пива „Мешедпка“ . декара оп«иеиа 7 лева •» м““е*и Гпнор^ь“ >1 дек оиИн 21 л-в-ь. 12. /Учиа „Юртдукъ | декара 6 яра о.Чиеиа за 8-6*. де..з 3) Нива „Сар*;жае.< 
Ниш. „Черкеза“ отъ 5 3 декара о.,1*..ена 5-39 дева 1| Мина ■ т',рлл-',п „,к ,6 Д4.Н!| „ |:: Маия „Кв-етекчилер- : или.“ 5 дек. 9 зра опИнена |о 99 дева 4! Нива „Кидиь.
„Мешедпка“ отъ 2 декара ои1*чена па 2 лева 13) Лозе въ > ... . I *. ..-кара 9 ара оиТ-нсиа 18-90 лева 5) Мива „Чаллл. ку п
мътвоетьта „Лозята“ оп. 2 дек. оиТ.пен.. за 2 дева. | ‘ „ва11Вет0 ще огь оиЧшката. Жедав.ншН. чаорл“ 15 декара онТ.нена 30 дева 0) Нива „Орта буруь.

Наддаванието ще почне отъ оШшклта. Жгд.в.щвгК ' ,.пяпягь въ ка„1иияроата нъ приелтетнениа- 2 декара I ар.. оцЪнена 410 лева . , Нина „Чаллл ку ла
ногата, да ее евяяап. ш. канцеларията нъ ..рислтстоеиипГЬ ^ ( и час01)0 нвддан1,ш„. | 9 декара оЩшепа 18 лева.

Наддавам пето шр почяе отъ оцтнкята. /Ьедаюшит 
могат», да гр явяватъ въ канцелария!а въ прпелтетненит 

I *’АДеГч»иъ 11ри'*там». Ипплевъ» ; днц ц члеове а» наддаваине. (
Д. Но 13» 1У*»0 гид*

кач»
о'л!;н. ла 400 лша.

Нл.тдаиаипето ще почне отъ окФивата. Желав»шпА 
могат!» да с«* явнвагъ въ каицедарпита въ нриоАтгтвеннп 
дни п часове на наддавайис.:

Гр. Добричъ, 20 Мартъ 1902 год.
Слдебеиъ Иригтавъ : Ципи. .! 

Д1 Но. 1739-9.81 годI ОБЯВЛЕНИЕ 
М 1444

Съобразно пепълинтедний л.х-т>. Но. 4414 нададен* 
II Добрнчекм .Мирови*. Съдии на 29 Сейте мери й Г.-*отъ

го», въ полза на Дпмитръ Ангеловъ огь гр. Добричъ ..|>е 
Кодв* Ненчевъ отъ е. Каралий аз 134 лева 40 ет. об» 

отъ н Анрплъ до 8 Май чаеа до 5 глЪдъ об1:

;

дии и часове за надавани*’.
Гр. Добричъ. 20 Мяртъ 1902 гол. Гр. Добричъ 20 III 19**2 год.

1 Седебеиъ Пристан-ь • Ниппевъ 
Д. Но. 795 1991 го» Гр. Добричъ. 20 Марть 1902 год.

ОБЯВЛЕНИЕ I Слдебеиъ Ириставъ: Иии.-е.
Д. Но. 1189 1991 ге»

ОБ11П.1К11ПК 
Но. 130311о. 1154

Съобразно иепълиителни* д и *-т., Но. 2553 издадеш, ! Съобразно есиълннтслмий лиеть //•*■- 4283 пзлчдечъ оп. | О Б II ИЛ Е II II Е
II Добричекнй Мировий Слят. на 4 1<>ний 1901 >■ иъ Ц Добри-.екни Мвровнй Галия ня II IX 19<>о г. *п. полза • Но. 1145

Ангалтъ. иротпвъ „п Георги II. Каеябовъ оаъ гр Добричъ иротгв-* Нагнлъ . Стобразио «епъл.Гптелинй лист.. Но. 2737 издаде
Дойчо Гуееевъ отъ е Александрии, зз 435 лева обяви- | Димптровъ оп. е. „Пяшъ Нуваръ“ за 5-.Ч) лева- обяпввамъ. I Добричекнй Мир. Слдии на 9 VII 1101 год. иъ нодз: 
вачъ. че ои. 8 Лнрилъ до 8 Мяй чаеа до 5 елЪдъ обТ.дъ и , о»ъ н Апридъ до 8 Май 19»*2 год чагз .»*• “■ едр»!. ! Георги II. Кяеабавъ отъ гр. Добричъ п|*оти..ъ Петко Ни
поел У. нравоиаллаилщ.е 5 ° на <-л1; .униния день въ кан 1 об-рдъ и «оелЬ пранонп.иапание 5 из сто из с..вд* воини , цопъ ковачъ отъ гр Добричъ за 102 лева обнвянлнъ
пеларинта *-и въ гр. Добричъ ще продзкачч. елДиувоннтЪ де»., въ кявиедарнята >ч* ьъ гр Добричь .-.*• иродлвямъ ои. 8 Лнрилъ до 8 Мзй 1992 год. чяеа до 5 ед1*дъ обьдъ
длъжникови имот», находя»*., ее въ землището на е. Адек едУдувоиит* длъжников» недвижими шини иадодяи... се ио.-дГ, яравоивддавание 5“ нч елУдую.ния деьь въ

Една воденица въ МетМЯШ „КАШЛЯ \ въ землището из е. ..Г>ята. Пунаръ“ ВМенъО: | .(..дарията ен нъ гр. Добрич-.. ...е иродвизмъ ед-Клукч.
1. /Нина „Иданл.ькъ Слртл“ отъ 17 дек 4 яра. за | -,.и жникегн медвижвми имоти няаодяши се въ аендлшг

51 .»■ чъ 2<> ет. 2. //....а „Кораачллкъ“ ега й. декара 2 ара на Пчеларово именно: 1| чаеть отъ една клша г:ч
о.гЬн. за 30 дв. Оо ет. 3. /Урва ..Дамян-.:- отъ /3 дек. бара , * чаеть отъ в ла денеш, иъ е. Пчеларово, *п. дворъ 7 .<
оц1.н. за 4о д. 8о ет 4. Напя ..Лечат- " *пъ 9 д< к. 3 ар:., | клпипа еъ мааиа. *-ъ 0 отд-Ъления. направени оп. кер. п
опТ.н. 33 27 дв 90 ет. 5 //...*а ..Дв.д» К-*в. Алчна“ отъ 7 дек. ' „ пърди, покрити <ъ керемиди, кж.пата при дължии-» ! '.
3 ара за 2/дева 9о ет. 0 7/ива . Дерченъ ||олу“ 8 декар * широчина 7-49 ч в височина 2 09 ч. съседи. X. К* г.
за 24 дева, 7 Гива „Караачдлкъ »-*рт»-- оп. 9 дека* а ,Ниъ X «'даиковъ. улица и илть оцкиена 40 лев» 2
4 ара. оцт.11 за 28 лена 29 гт. » / ива „Куртъ Иолу" * гъ 1 отъ ни ката „Балчвкекн илть* 19-7 дек. ои1.иена 49.25 .**-
0 дек 5 г.ра, ои1*и. за 2о-7*. дена 9. ||вва ,.К-ор. Кув>“. | X, отъ нивата „КяеаплиПеки онноръ* 14.9 декара е*й
8 де*., за 24 ЛВ- ГО ет. /*'. / ива „Кьоръ I. у в " 4 л к ара 37.25 лена 41 1 . отъ нивата „Харман, свворъ“. 61 Д< к>
/2 лева 00 ет. /'. / киа ..Кирезлпкъ“ огь 3 декара I ара о.|У.не«а 102 лева 61 1
аа 40 лв. О ет. 12. 1 ива ,.|>оявл*щ. * оп. /о д»-к 8 ара декар.! оцУ.цена 33-25 лева 6!
за 3.'дева 40 ет. /3 / ива „Кавариенеки глтъ“ '0 дек. ■ 4 декара онТ.н. 122.59 дева 7)
2 ара. за 30*60 дв и /4 Каша въ селото до не**

огъ
Н0ДЗЗ 1*3 МИ Ц..1КО Николов!, отъ е.

I

еандрня именно 
Кулаа“. при антаатекага рУ.ка еъ една стая :■» жнвУ.нпе еъ 
единъ кам.ткь и едивъ удукъ. елши. додаиъ желУаенъ и 
дннгидя железеш. „Улука дт.лъкь 7-зо м., а шврокъ 49 ! 
е. м. Мзирднена огъ камачъ и покрита *-ъ керемиди при 
дължина 13 м. IIIиръ 4-70 метра и ипеочпиа 2 метра, гъ | 
граници: Нлтъ, И>р. Тодоровъ Притежателя и горя и I 
Юрукъ Ариоъ. оцУиУна за 2«0 дева.

2) Градина щ. мГггноетьта „Антаатекага Кл.шла
|1*п., рУк.*. чешма

I
Кулла“ ои. оо декара, еъ граниш*: 
моегъ п Юрукъ Арн*ъ. оиЪиеил за 309 лева.

Наддаванието ще почне оп. опУ.нката. ЖедавниптТ, 
могат!, да ее евпнатъ въ канпеларията въ приеьтегвенитУ.

отъ нивата „Харман, синор!.“ 1 
отъ нивата „Кунанд*
. отъ нивата „Моги,* *

. отъ нивата „Км 
1 , шъ нивата „7о

дни и часове за налдавание.
Гр. Добричъ. 2" III 19*2 год.

I Слдебеиъ Ириставъ Ииневъ
Д. Но. 893 19**9 год.

19.8 декара оп Виена 49 /0 дева 8!
направени ог» пръти покрита еъ керемиди опън. за 77*0 | Кун*“ * - К- «вТ.вева 32 75 дева 9

дамски сииеръ“ 19 6 д< кара онТнсна 26-50 лева I"' 
„МлтлАмеви ерноръ“ 25.3 декара оцТ.н 0 25

и д:.чъ

II Продажба дева.
//аддачанието ще почне оп. онКиката. 5Келавчцвт1* I 

могатъ I» ее еннватъ въ капнедаринта |гь ириелтетвени- 
</> дни и часове за вяддаиаиие.

м Б II ИЛ Е 11 II Е огь нивата
III * оп. нивата „Гробищата“ 7 5 декара оцТ.и. 18.7в /- 

огъ ннаята „Горски илть“ 19.2 дек. ои1>и. 4* 
ои. нивата „Узлареки еииоръ* 19"1 дек. оп*'**

По. 1149
Съобразно непълнителний лиеть V. 413:1 издадеш, 

оп. II Добричекнй Миров. Слдии на 29 VII 99 год въ 
полза на Стов. Добре**!, отъ е. Ботева, иротпвъ Слани 
Славно въ, отъ е. Дол. Сараджа. за 204 лева 
че оп. 8 Анрплъ до 8 Май чаеа до 5 ел1.дъ обТдъ и поел!, 
иравонаддаванве 5 па сто иа едТ,дувч: ля день въ ктнпс 
дарията еи въ гр. Добричь ше продавачъ ел1пув>1И11тТ. , 
длъжникови недвижими имоти нзходищн ее нъ з-чант*-- 
то на т. Долна Сараджа. а именно: 1) иинз „Коджз Тярла“ • 
18 дек. 2 нива „Ннлже Парче“, 3 дек.. 3 Пива „Съиъръ ’ 
!Сдзз.1 8 дек.

Наддаванието ще почне огь цТ.ната. които даде I | 
явившъ ее кунувачъ. ЖедавзщртЬ моглтъ да ее свиван, нъ 1 
канцеларията въ нрисжгственитЪ див и часове *а на ца- 
нание.

; **!
Гр. Добричъ, 2 П* 1902 год. ! ' .. _ __ „

I Слдебеиъ Иригтавъ Пнниепъ I 47 75 ден:. 14; * , отъ нивата „> здареки еииоръ. ЛМ
опън. 51-5*1 лева 15] отъ нивата „Н*чъ-гВ*лджи«Ъ" 3 

„I. Но. 2298 19**1 год. | д№ онТ.нена '. 2 ’Л лева ’0) 1 отъ нивата „Клел бов 1 
дек. оиИнеиа 28-25 дева 17) ' . огь нивата „Могилат*" 
декара оиИнена 25 лева.

Наддаванието що попе огь онИнкат» Желагн 
оп. 1 Добрнчекпй Мировий С.ьдин на 29 I 992 год, нъ полза могжт1. 1а се явяватъ въ канцеларията въ присатсти ч» 
на II. Щаадекеръ одъ гр. Варна нрогивь Стов» Колевъ отъ 
Гединджикъ за 880 лева 34 *-т. обявивзчъ, че отъ 8 Анрплъ 
до 8 Май 19*2 год. часа до 5 елТиъ оОЪдъ и поедТ. право

иа елЪдувниня р-иь въ канцеларията еи |

обявя нлмъ.

О Б НИЛЕ II II Е
Но. 13**2

1'ьобразно непълните.!чий лиеть Но 50*> издадеш.

дни и часове за налдавание.
Гр. Добричъ. 29 Март. 1992 год.

1 Слдебеиъ Прпетавъ : П»чн8
из г»! вани.- 5
въ гр. Добричъ ще нродавамъ гд1*дуюиттК длъжникови 

имоти НЧХ01ЯЩИ се нъ з чдишето на е. Гелин- Отговйренъ |>в1*1гторт« С. И. Дянковт» 
Печатни* ня Хр. Н. Вейтноп - Варна.

недвижими
джикъ именно: I Имота на Стов* Кодевъ е. Гединджикъ . 
1] Селище * Юро-лткъ! огь 4009 ки метра за 59 депа. 21 | 
Пива „Лозята“ 14 1 дек. 28-20 лева :! Нива „Кюетскчилер- 1

Гр. Добричъ. 29 III. 1908 год.
‘ Слдебеиъ Пристав*. Ниппевъ 

Д. По. 1065 1990 год.

I



Годма. I Гр. Дйркп, 21 Алрим* 1902 г. Крей >7

ДОБРГДЖШЦЪ
ОРГАНЪ НА НАРОДНАТА ПАРТИЯ ( I

__ ___________»» Щ
годишния абонамкнтъ ТТЛТТГ™^^

1.4 вестника е: 6 лм полугодишно 3‘ л. 1Ввва*Л ШП ла втиаов дн в1я1ИПаг
___  • I ! се адресира до редакцията иу, и гр.

3» гь етрвясп» годишно 10 лев* ;; ДоЯринъ. улици .Тетово*.

ИЗЛИЗА ЕДНЛЖЪ 1П. СЕДМИЦАТА.ЛПонорамио Я«:гь пр-Кхплага нТ.яя 
да се у дожа но.

ТАКСИ ЗЛ ПУБЛИКАЦИИ 
и каад. с/и ил 1 етр. ... 10 ст.

. . А ет.
I

. . «V .
I За пристааеии оЛавлемаа 

на III и IV стр но Зет. на V и VI но 
Г , от. на дуиа

Неплатени пития не ее ирпеиатъ, 
равнинен не ее врататъ. Е«ть брой 15 ст. Едииъ броД 1$ ст.

а.
I .воощавпм* мп г. к пбомптнпиь см, чс 

<>тя 41. Добрнчл е
1мннчетратот мп впзггника мм 'Гои е ми- ».

Ч*нъ да събира абонамента и замие- , К“ра, Ь03И’ “Р*™060*»’ СоЛ"ни ■ пж^*ъ па именния си день 23 тото. в*иа да пра
но*. абонати. М,,,„м, абонати т„, см “Р*”""’ *"ПаГИ С* "аяИРа п ™Р»««<-киатъ ** погЪинч.ия.

ли мага-ших. находящч. се на шадраванскня „ , , _
площадь, при ц-ь пи най-угЬрени. г* Л°’1'и,ъ Априлий 1902 год.

Георги К. •Ьмфировькнчо Ив. Опъдченовъ
1Ц/

' '/м<1ч и окч.тита, до мц а нсп.ипнт.
• — —

Гр. Добричъ, 28 Мяргь 1902 г.

Драгни Костадиновъ
ЯВНА БААГОДАРНОСТЬ. Шуменска бира.2—3Църковното Настоятелство на ('евилъ-Алаи- 

юа църква „Возиесенис N рветово“. некллиа своята 
>!' |счва олаголарвость на Вратня Юр .няъв Сганю I 
мнрве. < тъ с. Г.алдхджа, за гд-Ьто имаха добрата I
м да цодарятъ на църквата ин едипъ чифтъ Отговорния ни редачторъ г-нъ С Ив

пян (йпн/1гц,1} отъ червенъ-.укненъ шаревъ Дямиовъ издаде нзъ селата на околията ии да 
гь иа стойность 100 лева. събира абонамента и записва нови абонати.

Дано тТхпня првнЪръ б*ле иоелг.дваиъ н отъ Умолявам* прилтелитЬ и псддъвжатвлидк см, 
ип благочестиви християни, на конто църквата А* *У *•' наплатягь и *)ГвиазпД\Д|^й|ЛИ* ' 

вала Пхнитв писва на вкчвоеть. съдействие Сркщу всЬна събрана сума. той * — 3
ще издава мужднитк квитанции подписани отъ ___
него и подпечатани съ печата на редакция 
та ни.

Въ бутилки—СКС|10| ТЪ, НВ ЧВ1Ш1 ОТЪ бЪ- 
чонки и др. добри иапвткв. се иамиратъ' нт. 
бюфета при градската градина, при цкни както 
вь всичкнгЬ питейни заведения изъ градътъ.

За чяого ипсЪтителч умоляван,.
1

гМ?*Чя™аь: ...
К СВИНАРОВЪ

къшъ дбонатит* ни.

с. Севи.ъ-Алк, 12 амрвлъ 1902 год.

За Църков. Настоятелетло, 
НрЬдеЬдатель: Сняш.. Л. ЯВНА ШГОДШОСГЬI

* 0~ Л« М. е н ч -•. у „| и ч я го.
:

!|олице.ц||ПЪ еъ н .гтомшето изказваме 
е воя ю благо <;1рнп<ть на търгояскати къща 
1*>}гмг & < V.-, ля г'Ъю ее снижи и ос|||1Я1ца свой 
си» ц. ялень нехянек'1. Пя. .I.пост-цкд/моге, да поц- 
рае.я орпла .еия .Ъ огъ нея иегииеги ( цип рови 
машини ла шенъ.

Л бе гени г ь грабноен.га и Н| Ъкъеходнотн 
нмь ьа-н-егво не и. н.-нчки до се1 а употребявани 
огъ на.ъ о. ь други системи машини, завнмваме, 
ч • сме нл11ь.1Н<> благо .яреи удовлетосени огъ 
м нр.-1Н.-1пЪ, нслЪц-гвис на което мяш• ннлЪ ра- 
б >гн.а. беи. ралдикя отт. нови. за коото ее и 
во ш. еиаме:

ВАЖНО
ЗА ПИТИЕПРОДАВЦИТ-Ь.

Сьоощецие.
ОПрьщам: вия«ллота и. .лип.-ре* 

совлияп, че за мапрЪд-ъ, наЬааплпа 
С-лтЬ мп чаешит-к обяплекмр 
ЧЬча. На арЕд.тптпвяагХ мм абок.т-.:, яз
*ПОр (1{3 Ш.1Л11-
гсЯМИ ОГСГЛП1.Я.

▼ яв
на пчявяси •ПадпиеанигЛ са настоящето си имаме чести да оое- 

I V* «а ракиената ни фаирина. нляпднща се ел ер. Добрине,
1' «сме на едро. разни спиртни напитки по дояоизееменшпЬ

/. Чисти рафиниране саи/нпе оте )в градуса гюлеса 
^и китара г.о 2 е. 05 ст. со.

2. Шидренна ракия опи 18 градуса, китена; 00 ст. —
1'«| / л. 15 ст.

3. Ооимноаенна рпкия см1се 25- йтио. а зтъП гр. 
к | 80 ст,- оката. 1 к. 05 ст

*• Оо«*"ае*ннп ракия см1се 5 джибра от-. 17 град. ЦоД|1||Г;| 1ПП1; обяВНКаЧе. це ЦроТав Че
Р;-.: 70 ст,- оката 90 ст. 1

5. Иаи-доброкачестоене роме китра 75 ст. оката ПИДИПЖИМНТ Ь РИ ИМОТИ НаХОДЖЦИ Се |Г|. С.
Орманджакт. Валчнкско, г*.стояи1й се ип. 2700

6. Ощипл огпе най добро нячостоопо 20 ст катъра ........... . . ....
Тъй сащо продаваме: Лонпм*. Лпсентл, натурални В р- НИНИ. Д**Ьйр«?. ГО|*Я1 0Т'{» 1

1С- / вина. черни и оЪли. се на;, и гноени цВни. ДеКарИ; 2 1 КдаДеИеЦа: Е*ЩЗ СЪ НСТЬ оТД I.-
Йото имате прЬдъ шидь *арЬпонпзанитЬ ни износни ц2.ни. .

л чд удостоете ни сл порлчнитЬ си. .1**НИЯ, ДИМ I» И I ОВ^ЖДй СЯЛ. оЛ М^НН»'
Гр. Добрине. 27 Марте 1902 год. ИрИТеЖаТе.ЮГЬ 1П. СОЛО 1»рЧ;Ш 1ЖН1Л ". НеНКО

X. Гунчевъ и Гунчо Ненковъ.
с. '>рмандасикъ, 1* Мартъ 1902 г.

I
ОЩС 15» знача»*

( ДДМ1Ш1К Г|>ЛЦ1!:||Л

Обикленио
I бричь 10 Анри .лй 1^02 го-.I

I. Лк-гншнгнт., // Ппип.нт,, /н.юо Пснкчяь.
Ин. ///Ч‘01 ЧгЧ7., !*. ( . I/П.>I(/>(.«7, I пщичи /иДсснт,, 
1 II. Кч.сгче. /|. /н.и ЧГрчвТ; .|я.. пот. Мпн.зь, Пи 1*1 
II. Ичер.н- кч, //«. I и/гфчпопе. А/инч /'. Д/п/теч. 
Пи. Мч/ппсп' . //. /(/11/М1Я1. /’. I'ючченг., /|‘, 1 пч-
1Ш/М1ЯЯ. А/1. 1’г.фчи >нь. II 1‘ч.1- гь, .1/. г/. ,1ч< кч- 
.1ЧНТ. Г1 I{. М, /Ч1.1ЧЯП.

Г/>. г Г"~'/тмъ. 22 .1и/т.1ъ /НО‘2

Пърното полугодие ла бюджетната 
1902 фипанеона година почти изтече, а 
държавната машина е осл.деиа да работи 
бе.п, компасъ—да минава безъ котиранъ 
еиоредт. чуждит-Ь и при хол ат I; бюджетъ. 
'Ониамсокото и политическото положение

Съ почитание: >.
АТАНАСЬ ПАЧЕВЪ и СИНЪ. 3 3I !

В А Ш Н 0 Бина натурални.
V У ГГ ТТ V 'О Хе ТТ *у Г V *3 Г Р * а

** ' 11<» глучай Великденските ирилдпицн, до-
Въ колониалпия ни яигалинъ. при дру- ставихъ и распродавамъ ни едро и ДребкО 

с пи колониални стоки, се наипритъ за черни сух и идол ски натуралпл вина първо ка- 
^ишъ разпи добр-Ь изработени кожи. като:
яракииъ, Бланкъ. Юфтъ, СаФтиянъ и
“ни иешини съ ннй-нзносип цкпп.

Гр. Добричъ. 27 Маргь 1У02 г.

Атаиасъ Лачевъ и Сииъ. ; 2—3

въ етрлнагл аи ее намиран, вч. плачевно 
състояние и плуватт, вч. веизнкстпосгьта. 

чество и много по-добри отъ Варненските и | Чьрпн облаци еж надвесени надъ нолити- 
прочути но вкусъ и трайность, вч. собствен-
ИПЯ СП ДЮГ1 нъ.

I ческня пи хоризоитъ. ЬългиркгЬ въ Маке
дония и одринско ги колягь. нстезаватъ и 
затварят).: Бьлгарекнт-Ь владици се взе- 
матъ от в м естата нмъ и се ижлятч», и на 

Иасилъ Павловъ. ткхннгГ. мкета

Гр. Добричъ, 8 Априлъ 1902 година.
3 - се посташггь такива отъ
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с& изв"Ьс- I какъ не аявЪреяв отъ Кметството; 30 — «:т 
' рев» ив 5 Април» 1!Ю1 год.; 7 завТрена иа !:; 

Нвуарий 1899 год. ; и 12 зявЪревн. но не и-.д- 
иечатяии съ петата нв кметството на 1-й Ян\»

балканит+.,
народъ. А наетоява- 

нието па русквя поеланикъ г. Линовеева 
вт. Цариградъ да Фирмплиааов«<то рл»ко- ; р„,д 1900 година. (Подпвса-и). Председател н;

означава?! Ами искан вето : Комисията И. Д. Добрнчский Околийски Начал
нит.: Тумп.тровъ ; Членове: Фииансовъ Агепц 
('дави Еневъ и члена пра тричленната >с»омтл 
Ст. К. Лавчнево.

Подмисалъ бившвй Кметъ: Т. Ивановъ

други народности, бс.п> папетво : а пр+.зъ (статуквото) въ 
това нрТ.ме едни огь пр-ЬдставителитЬ на тни на целил 
правителството на злощастна България 
др1;.мятъ, а други пжтуватъ, или пътуваха 
за развлечение ... на държавенъ ечотч». полагапие що 

На всФ.кимV почти е вече* иопятно, отд. Русия да се 
чо т. г. финансова година, гце се прнклю- ! свия копитетъ!! . 
чп сд. големи дефицити: а правителството
на г-нъ Д-ръ Давена, пищо не върви* аа активната политика; 
да отстрани маишотийтЬ. и пор рани поло- ството 
жението. То ре свикна народното събра
ние о вр+.мс, за гласуван не бюджетът», а 
при това н никаква .тЬяте.шостъ, не упраж
нява за събирание дл.ржавпнгЬ данъци.
Всичко това е обяснимо, -^правителство
то не- се р+.шава на работа, защото не се 
ус+.ща доста пълно силно. То не разчита 
на нуждното число народни избраници 
(както постоянно се хвали .. .) за да функ
ционира п нарежда закони и правилници 
по управление па страната ни, споредъ 
прогресивната си програма, а чака и вее 
чака иуждиата протекция.
1Ч.НКЧ >1 «НГпКО . . . Правителството ОСВ+.НД- нацепения оа сторени л ~ гятъ помогна никому; още но-мече,

тона нъма И изработен!» планъ на финап- 1ваяъ нчер:, еме ее отърМЛВ, лзематг. на ново ммегттвото (ЪраННТЪ оерИИ К|И.ННННа ОГЬ «ДНЛ книга,
совата си политика, а нъкъ му сд» гол!;- ;««;•*"/>•»««««»* » | „ужи вь скотобойната за заиисванив заклан

пшшршфнш *тъ 4 годиш меамъ ... добигьк ь и шкапва една суми* отъ Н73
ми желанията да си има. »V*“ ?ХТ» ст. бе*», обаче да вземе въ съображение, че и

ДвТ> години вече работи, върху СЪ- ; Л скотобойвата се гЬглягъ дрИбивгЪ добит, ,|

разтуря Македоно-Одрин- !

Споредд» наел.. не е този и.кгьтъ на
не топа е правител- 

нуждно днес», за България. Аа това 
на представителите на народа, се 
евещеяъ лл.лп». въ тия тежки времена за 
България, да вземан» отъ рдлгЬгЬ иа това 
кекаво правителство дд.ржавиата
н я повЪрятъ на по-изпитани и на.гЬждЯП сяига за ириглежлание сметките на бивша 
ол.цГ. и паче и политически и финапемаляо 1 Деловодител»* I при руеуиатното отдел., п
сме Съсипани и раз.....«ни. I. №ттк които се Р««*«дап, на тоя и

1 ловодигель требваше дя ее прегледат». вь ирис »•
на самия дЬловолитель Тома Даскале :

съдържание:
При оетбно мнение, което съчъ нанос д 

и иеклмъ да б.ьде приложено ьд.мъ настояп ц 
Ачтъ, сжщо и при описа и четири лнста е 
разни яумера. — Его и Тяшовото ОСВбнВ Мч« 
ние : Цдъ би ниши Добрнчский Грах Обшвп ц 
Кметъ Т. Ивановъ, по съставений, огь коч*

налага

машина

; е гвието
, кой го щеше да дава но всяко перо обяснен 1.
I защото тая Комисии неи]1авилно счита, че сп и 

ватите огъ него супин еж яевнеееов, 
вече че това е било преда репични га иаирав< и 
огь Финан. Иисоекторъ г. Диматровъ за коат 
и е съставилъ актъ.

II. Комисията правя своята сметка отд. п
КО.!Г

Обиралничеетво още

ПрЪдъ •мг* на гопа. не трЪЛва га ее иеиуева 
шит, н7>нй ШИЛ ось някого тоя мом чгтъ. -13111»го слЪдъ избора, никакви

грТшки, п.1И нераябираиия ис мо 
като тия. оп. които

!етавяието бюджета, но не се намери единъ 
поне отд. мипистритЬ, който да покаже 
способност!, и напише поне нещичко на 
книга по тоя толкова важенд. вд.прогь.— 
За финансова нннистръ. не е ясно още, 
съ монополд. ли на ткнюнигЬ ще достави 
потр+.бнитТ. средства, иа фпска, или пъкд» 
чрТ.зд. увеличение на иоземелния данъкд. 
ала Радоеаавовд. и Каравеловъ. Той вижда ! 
ее. с*е е стрестналъ отд. остановдението че 
и т. г. бег.шкп едвамъ ще дало иодовина-

заедно съ главитЪ и кожата, за които ием< * 
да се вземе никаква берин.

III. Комисията вь Акга и нрави смЪгки
Симеонь Колен

Гсаори се като из иоложигезво, че оп с.нншнн |
I оощниеки еъвЪгь ияало куит. .злоупвтрКГ.-е ния. оеоОеяо въ 
| иитиляпа. гдЪто липсвали еаяо яя едия година десен, ги 

лома Н|ПШШ евидЪтелетва: повикаш, г.илг. иГ.колко 
ижти г.ившия кя>п. То», отъ връченият к-чи.ия. ла ричии, понеже откроада е унвчгожена още при
мЪкой рлляенения но шя алоуиотрЪвления, ио Гашо ме МЪССЦЪ НнуарИЙ 1900 ГОД. СЪ З.зКОНЪ.

ее ЯВИ: калватъ. че той ще г, де приведеш. (

.
нТз.аьви куш ни кочани од ь 
Октроа и гранзи1нк лшетове. които сж безъ и

1\. Неправилни обвинява ложе въ акта ш 
че липсва една книга за записван! 

доби гькь за 1901 год. въ сьотобойн.и 
изискана и взета отъ скогобоПнл

Плаговолилъ да 
въ комисиям чрЪзъ полицейска гида. мисията,

закл.ччъ. * »
защото тя е 
за едва справка по нрЪииека съ Окр. Ветер

Зм, ятъ еъграждаиитЪ ни. че нрЪаъ ПИК* г. тога- 
ьашиий чпиисг,п. на народиото ирогвКшенпн г. Пачевъ, 
поевти градлзъ ии и огъ страна ма оПщпн. кото управле ЛЪКВОВ И при НрЬдаваивеТО На КМетеГВОГО, )

Гг^и?»Го«^а“ ГГГв“ъ"И». гъ дру.итЬ книги и „Ъщи се иръдаде .
1 ее нильягъолщпн на грвчленнага комисии, за коего и е <ъс.гавч

ние яу еета отъ което даде лави, но причина смърт
ността по овцюТ.: а пъкд» унелнчешпЬ

<ЩУКТ0(«Ъ
^Миръ“ .1.*» тона оГктопеЛетш»,

разходи, за измислен ни нужди и тържее-
тва ОТЪ другарит+, му, ще по-вече забд.р- | ;.И|,Ш1.,.пюто. < .та оГ.аче палила това. коего ее писа още
кватъ II ТЪП замутанпя фчнаисисть Г-НЪ гш-ава въ в. .Миръ . Т‘ г“-""ок»о и “че. ‘ : рлетодвало ла това иоерЪщение около ."О л. иа. и
Сарафова. С.ДЪДД. като се лута СТО вече : оиравдат. лнпт* юкументи ст Л11 още въ гря г клеа. като
толкова месени несполучливо, да оамФри »» ли«<* »«•"- ,''|,10Т0 ‘ ия'«ш«1ъ'тч-"ш*"ми“* икомевъ и прчииленъ нанравейив ралходъ ая вино. ели
развнзкатп на всичката тая СПЛТ.ТНЯ и не Г0|,и. ядеше И пр. ир Ини чиелияъ. че сегашната кочи
сполучи, то правителството Даиевъ се втур- ^ ’-ии”^ ^Геъ\Л»иГГ^р.И,,ччГгГ^ш^ 
па на ЗаеУПГЬ. И ТО. не толкова за изпла- отввшъ раГ,огит1?«Лкога въ градската ни кагя ще игра

; ВГЪ мишкиПч както е сега, че нЪча ни 2" лева въ нея. 
а ее аоде. че иризоднн» ни йщдямтъ е около 2чо..вИ> л.

«. .ДоГ.р> джлн^цъ-

К:»К1.
ак 1 ъ.

V. Комисията вь акта (1 казва, 
не низарани кочани, които со намЪрили I

еж, им>1

на че имл;

сандъка на дЬ.юмо тятелн ; да тия 
но, коъчиитЬ, купени одъ Симиоиъ Колева. 
К..ИТО е със завет, и оппсь. оодииеанъ отъ пш 
Кмета Ив. Сараи |овъ и които не еж уиотрМ 
вини по уначтожаваиве на окгроа га.

VI. РуеуматекигЪ свид1зтвлева
че липсвали 1 кочана, се в

1
отъ кей

комисията изкарва 
мпрадь въ Общ. Управление, за които е еъ«-г 
венъ описъ отъ делегирания тогава старши 
сарь Ст. Кожухаровь, който описъ макаръ и 
завДзрснь трьбиа да ее приложи кт.чь акта, •> 
щото вь него е наглЪдио, че всички 
1900 и 1901 го.т. еж па лице.

VII. 11ь акта ей комисията казва, че 
съмъ биль казвал ь : че имало повече кочани .и 
руеуматекн свидЪгедсгва това мисля съвсЪмъ I 
е ма мЬсто,
иай-добрТ. ще бжде, да ее приложи при 
описа, находи1ць со иъ Общин. У иравленис 
ценчки кочани 
Енева, ексидоататора на грах берии ирЪеЪ I'
ГОД. 
счита
г.1 Т. га смГ.гкитЬ на дЪловодителя на нова си м 
и то непременно вь негово ириежтетвие.

щаппо л1'.тящит4 дд»лгпве, колкото за по- 
крнванис дефицнтигЬ. Ги разбра, 
че всички узнаха неговата ела- 
бость и кскавогть да управлява дд.ржака 
а фииапени, и. за да отбие взр*йието иа 
обществото вд. стъпкит!-. му папослЬдд.кд.. 
си зададе задача да отбие вниманието, па 
л+.гко«+.рпото споредъ него. българско об-

I

! кочани'Продължение огъ Г.р. 36 и ЗЯ..

II така огь всичко гореизложен.. низи, 
1V По ненктъ 1-ин, 

еъ деФипнтъ >>лъ 8Гм лева 9.
че комисията намира:
деловодителя е 
« т. ; 21 По вуикгь 2-ий еъ дсфинитъ .462з . *• ’ < 
15 ет., а всичко дсфниит ь 4502 лева 12 ег.;' ) 
3, |{(. линевагь 5848 безталоинч балети оп. 

стойности и че но прихода отд. пое»Да

но за да не ее поражда еъмиени
ществоу та се виустна иа делечеиъ пд»ть 
до Петерсбурп» да прани визша политика, 
да даде да се разбере, че чр-Ьзъ Иетер- 
сбургд. вд. България ще додс много злато, 
ще се даде отъ тамл. свобода на Македо
ния и официална Руси» ще бд»де на го-
л1-.ми нраздненедва и тържества въ Г»д.л- Че лииев» елииь регвстръ
гарвя ... Тл.п се правялп всЬкога слаби цн за 1901 год., който не ее представлява отъ 
т1» правителства, не над+.вающецд. се па дЬловодпте.;я Iома II. Даекал. въ, за юпп. за ла
снойт* яма а прцбЬгватъ да външна по- и >"‘а,е «мисията да сравни запя сама Оше въ бре* 45-й косато почнахме д»СВОИТЪ СИЛИ, .» приоъгнатъ за външна по С|шат(| ,Н||1а и|11,ХОдъ кръвнвна за 1901 гол .съ 1И.„Ия иротоколъ. казахме, че н»
мощъ: ТЪП прави и правителството-Даневъ. Т))Я Ь.01|П, елЪдвало да ..остьнв, сорИзь в»А- “ Оставаха еднак. мп ия иа г^.ш,
Но, много ее мами въ тл-зп ем+,тка. .1аии чеСгвото на кмограммтЪ на заклания добитъкъ, нанпавиха никаква обстонгелсдье

1 вписани ьъ регипра: и 1) Че липеватъ 4 ко- 
билети «иъ ио 100 лоста.

акт.

останали и употрЪбенв оттразни
нидЬ. комисияла изказва своето силно егмн. ние 

одъ безконтролното му съ- 
дълово.штеля и на бнв-

— На тия основания. трЪбиа комиевят:. 
гоя си акгъ за недЪйп нителент. а п{

на злоу потрТ.бл» 
бира Ние отд. сгрява вя

Кмедъ Т»шо Ивановъ,

ни»

ТОЛКОСЬ повече, 
за заклани|Ъ добита-

шии

Бквим Добрич. Град. Кметъ: Т. Иьаи"|

накд. слипото казваше па народа чс ще 
доЙдатъ вд. България руски рубли и ш>-

см-Ьгка по всачкн постъпления ■ расходи: 5»Т 
име ио и иьЯ се ирисъсдании.тшс къмъ Таш.и: 
особно мневсе а желасмъ да се назнача лр* 
комисия, въ ириежтетвие па всички заввтер* 
вани, иа лаа;е и на 1Ъ\ни ирЪдставвтелг.

, иоиглЬда к»и-нш> всички всредовности, ааш»1
реявгЬ отъ комисията вь с.тндж га > иотребени и ^ е>> сям,, х,„ ддоупотребаенията взвьрш1

■ ‘ К(,ч*я“ н“' отъ лвЪ години, въ кметството нн.
Билети нТ.мило, кочани липсвали, ами 

**) Това гамо у Тома Дагка.тва. Ще печатаме и това НЯЛИ е ВсЬ обЩММСКа Нара . .
Д атеннтЪ от.гТлни актоке IX

чани росумапки
. . Ст мнението па комнсеята ям ялоуилтрЪб-

лове, конто още се чакать. 1ойпр1;но- лснив съ часть 0Гь ирохта вя беройнигъ би-
яъ липсата на 5848 

че огь намТ-
])д.чва тютюнева мопополеид. заемъ. че 
билъ иолитйчески—искапъ и паетояваид» 
оп. Истерсбургъ. тъй ще казва и сега.
Но който излд»ж« велнд.жь, не го в1;рватъ яе уиогрсбсии кочани се укаа ха:
другд» п.ъть. Не ще го повърна, както п 
никой не го иовФ.рва и за намесата на 
Русия пл» Македония, защото руската по
литика—сл» австрийското съглашение за

се осиовава ио самолети
билети, а и вт* това, най главно

1
*) Защо нс • п|>П! аТ.дааа Комисията смЪтк. 1*) Съмнение въ смТстаа ве Сива. аащото цпорага 

никога «е лжжягь, вт. гЬхъ в. Ьк.та 2: 3 еж равии на 4 р—. 1 само ма лЪюиодат. ля /!! р.
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Обичвме да вярваме, че где бждемъ чути | лучяля 31, 34 ■ 87 маса, сега пра мненъ ьодъ -етното, отъ си.-шилим лап>‘ яспратено да ръково-
)ясдво «гь Таша оть кадАто трЪбва, за назнача- , на довАряе подучиха 39 гласа. ,. Пакъ повга | деаие курса от» Мшстепството. Най ще аха да
ьм1зе на втора спецвадяа Концесия, я не само ! раче писаното огь нась по раяоиотоя въпросъ, ; потворигъ по него, въ и утая са брой. 
съндъвя да отваря на Тона Дясказевъ, за во- ; че новв въ тикнвато дружества партизански!а
гого т|»*бва да отговаря Общинския СъвАтт, а | страсти да нс бждать тъй разгорещя вани, отъ I

пронзлнзва само врАда на общвдА инт<
Завчера на тукашин» шзаръ за добитъгь

жители оть гр. Добричъ Алн Ахмедовъ изтър- 
валт> конь-тА на господари ся, онто Оялъ яд- 
кяралъ за нродань, и, тькмо иосрМъ чяоже- 
стяото ирАт ънкал ь 45 годашнвп българянъ II-

д.ч се оровАри асячко навършено въ мля юа- ; което 
д Р.-иннческа га епоха, вато се вместя гь. Осгаве- рген на акцяонеритА
нсгЬ бавадт. Османовн вари; дадеиитА на Арсе- Ако, вавто сегв се изучаваме, че махзар
н-ва гь повече 31Ю0 дева зя мТ.с гото, «>'нцян. 1 джинтА. на ново на 8 того накъ сл» се унитвалн
йвкъ кому в за колко е проладенъ. колко лева - да съборагь котвен за друга бля ми ни», ней в..нк съ •«•извАсгно бащино име н мЬсюжитсл-
ирав. данъци се платени огь общ. бе рая за Та- просто гн съжеляваме. I етвого, който тугаксн бядь закаран ь отъ поли
1Повп дългове, колко сума е раздадена оть То- > ината вь мАстиата болняца, за първа меднцан-

Общиисиато НИ упрмдвнив, съ обявле- ска помощь, ни слАдь 3 часа нещастния валът -
ниею сн огь 4 того подъ Ай -104, обявява, наль бвзъ да може да продума,
че избирателния сиисъкъ нс бндъ приключени !

! гще, и. кани нгтк" .«мф, което мигли, че има 
избиратели право и намАри нАкой нередовш ггм. 
откосите се до него лично, или до другите, 
може да нрн1лГ<да въ общин. канцелария н зааьв 
за упущ(ния'а или нередовност! А допи т наш 
вь него. Ср< ка за заивтенинга се приема гь до

обтян. унравл( ние що

м ега на весъществутщи вдовици в пр. и нр.... 
Та ше валАзс злоупотребена почетната гу-мицт 
|_'000 лева илв ♦»<НМ* гара грошове . . • •

< >бща хроники.
МЪСТ НИ

Правитедственния в) стнакъ въ Петербургь 
съобщава, че държавния секретари за Финлан- 
дия Фоиь Нлавс е бялъ кизначень за М-ръ на 
В.ьтрАшнвгА дт.ла.

Н. -Соигап!“ « е научава оп-с< риозень н;(- 
тотнньь. че прЪгоаормгЬ за чнрьтъ мАжду Аи 
1.1114.-1 ни и Пури, биле нрАгьсматн но причина на
и 1-'13ИИе ВЪЗМОЖНОСТ), Д!1 ев СЬГДЯСЯГЬ.

Н. ,/Ам>у МчИ~ ее научава относително 
ирАговори 11. за миръп. вь Иреторвя, че ЬуритА 
искали примирие. Нравите -отпито отказало абсо
лютно това и ска ние. Мшрга по биль ставали 
ньироеь да се взематъ кь съображения усло
вията на НуригЬ. Английското глАДИще е било, 
че се касаело само за условни конто да се ла- 
дьгъ щ1, иобЬднтель п.ч нобьденъ неприятели.

;
Отъ Цариградъ ини.ап. че Портата иска

ла огь Козар V:» повикван: сто на Митрополита 
( внегия »тъ Скоиие, заш го били намЪр! на пи
сма сь които гой съвАталь населеняето огь 
своита епархия да нрот «тара телеграонческн 
нрАдъ Султана. нро1инь ръконолатанието на 
Фпрмилиина ,н че решещи го на Фирмвлинноиия 
въпрос». язгдАжддлъ да е отложени за сега. Иъ- 
лиьии Везир ь 1 ат.-иь на 5 тото. че работата е 
била още на нзучванне.

Въ камарата на депутати-гА иь Лондояъ, 
трион .Под-ь на > ькровшието НалФург, з.тясиль 
че .1 н* п. Милнсръ е Гппзаль Киченерь сось- 
глагн ш Но п.-капигю на иурскшЬ доложи да 
у.«Ъсна гь едно еннж заиц<- мАжлу нрЬдстаиитедн 
на р.т и:пГ> Ьтрск I ь-< ММ1.Н. I). ць.и. да сс съ- 
нЬт.шгк ььрхг иодиасия) го. Вуреки 1"Ъ делегати 
з.тмьоали за >ая иДль о ь Пр<тири;. Ит.рвало
СС, че 1М.1НОННН.ТИ111-ТО », I ир1,1 пнор 111. ла мм-
рьгь ис е блл.» - |,.140*11 • |т пано прЬди Iри 
недЬли.

20 того, слЪ 1Ъ който 
прввлн>чи списъка и ше го исираш въ Отр. 
Постоянна Комисии и и (.ма Да има възможность

Едянъ тунашенъ търговецъ — джезе- 
пI-нъ на едъръ добит ьк-ь. който на послЪдькь 
Гшлъ закаралъ н-Ьколко огоени волове въ 11яри- 
грядъ зя нродаьъ нн ражлзва, че тямчмияч- за 
гТ. зургкн власти ол. -«скалп отъ него иятеигк 
тмо иродапачъ на воловетЬ сн.—Т> й. ако н ля 

настонвалъ на правото си. но тЬ нн то оста- веЪкъ уненравданъ ев яви и зашити своею 
вили на мира, я обиколили ст. него кълня Ца- право, защото, срока иропустнягь наирасио ще 
;ч’трад-ь. но разни кяннн-чаушкн и лр. на и ако.: бждатъ всЪкакви ебвинен'-в вь прие)расте отъ

когото и да биле.

■•-таван, никакви ноиравки слЪлъ 2К тою. 
Заиюто има много оп сътраждянитЪ ни. нс и- 
нисаии но ширЪио.а или но <р. причини, н ка

1 да го е нрвтружявалъ 1ан.-13инл на нашето 
гзмъ Агенство н то е Защнщтв.чль накь турнк- 
IТ. вземали огь пето 4 тур. лири, като н пя но- ! 
и- гранка и см+.ешецъ кяапали ний не призна па ме 
гукъ ни как г. и бътгарски аггнетв». А нашето 
II) тиителе гво лр-Ьме и не смЪс д.» откаже на 
много иеяякоии нскаипм, на турския въ С ■тия : 
в: ковекя комисар!. . . .

И втората наборна военна комисии свърши 
ва 11 того 1-в Й1-Ь дьй -гвив. Сн .рьдъ танго сл. 
узна, първата наборна 
младежи.’ които ще
нриморскин на Н. II. II. молив: а втората за 
7 Й рс*звриенъ иолкъ. Интагь се иЬкои нанннп 
граждани, зашо тая година два ид.ти идва и

Дъжд и !!я 9-й того въ градът ъ в околията заминава н- бърната комисия; и ний сд.-нч нд
тахме, н» като не получихме отговоръ, заклю-

комненя е н«имала 
иостьивятъ вь 8-й иЪши

«и валя цТ.ль леиь др- б< нь изобилепт. Аирндски 
п.ждеиъ, който разшиели всичко. За сега всички чяваме, ч«- ге,ча се върши «а екеномчн.

Ца 12 Гего и тн си Замяна за Иарн:.к-зъ псключенне зимни и нрод-Ьтни нос (ви се 
шчиратъ въ нрЪвъзхопю п.сто-. нис.

ГолЪма е надеждата на землегЪлцитТ. пъ 
г. плодородие. Дано г.ссвин няя запази ишТ, 
тЪ отъ нЬ;ой ствхвй. за дг стъиятъ малко

Водата изъ 1-рааекитк ни чешми д » пея 
: мон-Ърность е нам ■лена. да не клжсмь съвършено; 

имами ужъ чешмеджии, и вь • бщ. бн>дж<«1ь нсЪ1.л 
година нма нрьщидени доста крупни сумми за 
издържяино чсшмитЪ и ил.гишл1я. а въ другь 
не водя има,, не нЪкнй улици—главни се нонра- 
нятъ. Ний замолянлме 1'-нл ПрЬдсс«акмя на

а собствсин IЪ си крака зсм 1"д1ицитЬ, кьр.то ; 
тъ нЪколко години нодъ рЬдъ ни сж нпждали 
"бра щодородна година.—

Углавното ОТДАдение при Влрпененский тричленатя коммисия, да виме ст|ини мьрки и 
крЖДЯеиъ Сж.ть. ьт. еъетавъ Н| Т. !< Ълателству- го тнлмЪри кадЪ с* со ■ иди била НО дата. за- 
•Ч1ИЙ; Г-пъ Дчнчен-ь, члонсво: К Л. Оюйковт.

Нруталовъ и нрп замЪстн)кь оротурора Д ръ 
"чевъ, мри нодъ секретар» Пам-нъ Геневъ и 
частното на < .ьд< биитТ. здсЬдагели: Г. I'. Ди- 
■•яъ Цпгрчвь и Коли Пстроиоп. > тт- Шабла.
1пкола Шснонь огь Варна, и др. на 8 й того 
ь нсмЪшгиието на Градс ата пи библиотека 
отнп ртзгдТ.жлянисго угдяви е дЬ.ю Л/ 371 
"1, по описа на Варнсн. 0» р Гжзъ но обвине
ното на една залувена разбойническа шаЙ1 а 
Гиннясма въ убистно извършено въ с. Погда- 
"во па разни кражби ьъ г. Д< брич;; с. Айлтнъ 
Н1. е. Тсрсъ-кунду, с Кара-штлитг и друтадЬ. 
хзбойнтцитЪ со защищаваха отъ тукашни|Ъ 
дковатн Г. Г. Г||исарС1>с|.|| и Арссиииь Далото 
!■ ‘Дължи до 10 того въ «.ийю донь сд. 1.ч ир«»- 
ъ.ссе съща рело. кщнк и ■■■ л.ли Н|Ч1сгьоньцнгЬ 
ь зЬП. както слЪдв.т; 1> Ададашка глапаляря на 
ядката на 14 гот. тъмеиченъ яатворъ 2 АргФь 
л анонъ на 11 те у. 3 Георги >!>. Гагаузннл П 

4) Алн Хаеановъ У то |. но ьа ш малод-Ьпнъ 
»13аняпо му се н.-мллп па 3 ни. 5) Янки 
•М‘Овъ на 3 гол. В Возаджн Геджебъ на 1 гол.

Вошняьъ Псмьилъ 1 юд. и К Хю анъ Ахмс- 
| ь на 18 год като нп вегч п се зачита взлТ.- 

» ии имь с;• преднарятеленъ латтръ, пъ но 
е голини. С си дТ.1 ели по лЪлото смя ни около 
:» ДУШИ.

ВсичкитА «-Ж1ИЙ и зае Клатели на 12 тою 
Ратуваха за Варна.—

тото. ако сега ирТсть Аирилин имами бпвоше 
то вгКкн можи сн състави ионнтпе кяве.о ми- 
стане ирЪзъ Юдей о Августь 
мКссни.

н II жсжмиЪ

По СДучаЙ ПрЬдсТ1ИЩИт1» велик ниски пра 
нмци, ночтя нсТ»ка учаща сс младежъ г.ь Варна 
и другата.-К, с& с<- завърнали нриснонтг. роди
тели, на които ваканцията се сн. роша на 21 тот*. 
ьт. мйто девь всЪкъ трЪбвя да сс нзмЪрп ъъ 
училището си.

СпорАдъ Пловдивския иршр-свь< нъ ». 
.Граждан) ьт.". народното « ьбранве бил., лакъс- 
няло да сс открий до «•• «•. тр Ьд ь си..ь ьолпк н н- 
ски гЬ празници. Добра рсковандацяя и д» бр«
онравльнне.......... Снор-Ьдъ ст ши»
игЬдо било /а бд.дс ъткрвю н> ир< м< тт «у|| Ь 
па 2-н то г«. Ви до 1ШМ1.

Негово Царско Височество 1<м.ъ ап но 
насгъищемт. сс и; моря кь Гид кая Мянаниръ и 
сс н1-ръя, чо ла су I ръ .ас бд. н) иь фи.!.

СтудсчтитА ьъ ВЪ |радь. 11М;..1И НймЬрс- 
нпо за държагь «двик моппиь за да иротсстя- 
ратт- нро■ пиI, поиТ н нн! I I на Вт-иярия но д(,- 
30ТО Щ| <|>11рМ|1ЛНЯН», II » мрявн п-дс пот» имь 
»МК|,СТ идо.

Пя (‘-н югс, нолипи иа «абранилаеднама- 
п(Ф«с1.яиня нъ полза па рл кош д; ипнти на '1>ир- 
милион.*. 2'имз души минали игъ у.ицчгь кат 
||!яди 1 ръбската мина п пикали да жниТн; 
ъряля. Имал» си враждебни да Пългарин пикове.

I I.’‘рг- I- I I* I о

Сръбския Иралъ Александръ създаль 
1.'ра,|ши Драг», за 

( нил жени. конти г.ъ направили м-дутп на дър
жавата или Династиша.

едигь медал- на ичем» нн

СнА|Ъ. На 11-вй тою сутрсвъта наша въ 
гра.ътъ III! II ВЪ НЬКОЙ бдидкв сола ХаЛЪКЪ 1-01.гь: 
на 1* -й тою третия лсиъ и» -Въскр.-сспш- Хри
стово- започна къ а*

Освободиха Македония 1Н лгарскжа Т«*Л1- 
• раФн.. Агенииз, димна си .,а|а 7 того, че Г-пт. 
Д-ръ Давеното нравигедство ст каква коч-шикс 
о н.М|нт1ндо нь страиств.) цо Мзк»донския въ- 
пр.л-ъ. ,1'твтанки исЬко ривчли-ннонио движе
ние ьь Мавс.н ння онзетно. ъаъю за *'ьл1ар.т;»т 
насчлнис нъ гая сгранв, така и за интереситА 
»а 1!пяж« стното и за няниоиялнага българска 
ькуза. Княжеското нравиIслсгно огнряпи едно 
окра жно до езлщ-ь търГ1*нски агенти въ Тур
ция, съ което, като имь обръща нпимянисто

ча<-а сутрсвьтя ким солна 
бури. придружена съ едъръ ■•нЬкъ. които трая нЬль
донь:

Като гдАд-ашс чслов4къ какъ ншада одри 
парцали свАгь, прЪдстаилянашо си, че но ■• сега 
велнкъ донь, а 1’ожзеетво Христово.

ИрЬзт. цотьта на схшия дояъ кадя сигсоъ 
.тъжлъ цЬлата нощъ.

Въ броятъ СИ ОТЪ I ТОГО, Огхми уш>В1- 
в-ли за станалия . мяхз»рт „ пят. Хр. Пзтка- 
11 ь и Гтгрги Легстъ и Пе, го бламнраппе 

■анпя уираяичелепъ ожвАтт. за Содо- 
матовото Акционерно ;.| ужество -Съгласи-

• порЬдъ радказпт1; на но старитТ. зояледЪлпп,
гоя енТ.гь вЬха да причиня нпкакии покрт.зп на върху ьззанат# онаств-дси. и като иаь съобща- 

ни о принIно да упоьАст имъ, че вакто и носПвотЬ, а вапротввъ дъждътъ ш>- гв подобря. твърдото си рфшенле да нс допуска въ пр-А-
1'ме иредвизгли, еипнпкт! рнтЬ на Ямяхзарнк з-Клитй на Княжеството никакви д-Ьйствия имею-
1-с'ърпяха заглужшото имъ фияси : тъй като НагодкитА ии прАдставитеди. вчера за»и-

■)б|Ц0Т0 събрание станало нп 7 того но тАхно иаха чрАзъ Парна за София.
" шзвнкателс-тво, избраннтА но рано отъ ре
дното годашво събрание Г. Г. Кост а Пачепъ, На 16, 17 и 18-й того, въ салона при Град.
■*а Коквносъ и Д. Атавасовъ, които бАха нг- | Градива сс държа практически сурсъ по пчелар- двнлсмдтнчески агенти. Ссфснскии ьабинстъ ня-

• I а

щп пЬл. да ррсАшиикагъ смущешм нь съсед
ната Империя, кана 1И да съаЪтватъ българскою 
население въ Т\ рони да стоп спокойно: като 
взираща ьрЪиисъ оть това окръжа-- до снонтА

4



Бро! 87Стр. 4 ДОБРУДЖА НЕЦЪ

день). Вь този лень става г, размЪнявавмс на заминали отъ София за Парнжъ да урЪждать
яйцата цомкжту и етилени та православни хрис- заемъгь. Тк спорЪлъ българската телеграфна
тикни придружено съ потлрявдението „ ряетось атнния на 15 того (втория депь на велил -ден
Възкреси■* п „Наистина Христосъ Пъткрссо' Ма- | стг пали щ. Парнжъ. »•, сега трстнцатъ въя|« са
каръ употреблениегп на яйцата ля е. оетяпядъ за засмя наш. еъ сащат» Вчпцш- Лг Гаги к <1
обичай отъ лд.л •> врем*’ итъ вьзкресението на Ги у и Вая... Огь друга страна, нацоднвтЪ мре -
Исуса \ | ист.", »ла има си своето тайно еимвп- (мявятсля сутр1ь е- сьбирагь вь София: Да не н 
лическо значение. Пм‘ нн>: I; вллчтетята форма СараФовъ като отсл.тегвувзтъ, но веЬкя вероят
на яйцето нзобрджава Форм иа на земята. Чер- нчпь, камарата нТ.ма да се открие, до тЬхио I и
вената краска (бои) има цнкга ня иръньта и приетигание а оставялите изъ Со*ю прогр* -

мокрятяческя начала. както яйцето потопено вл. черпена боя се боя- сиьня евЬгела ще с* мъчатъ да кандьрдясвап.
Излязоха и ее получиха вл. редакцията ни лисна на всЪкжд-Ь, така и кръвьта на Спасителя сллбохарактерннтЬ динутати, да ся съставял ,

5, 6, 7 и 8 броеве отъ семейното списание е боядисала зенита, т. е., чо Пиеусъ Христосъ болпнкство. 1Це успт.ятъ лн ■ въ тая игра?!..
„Мода и домакинство“ сь слЬдунчцето сьдър- е стзналъ жертва за птички хора безъ разлика Близкото бжлжщс ни покаже,
жаине: Фалиментъ. драна отъ Бьпрнсоат. —Нова ,—щнп>% /мин че.е.*»мг»“ . . . Тона обаче което се знае е, че заенъ нймт
жена въ литературата, о'л. Л. Гозицка.—Хигие
на на кожата и хубостьт.ч нч жената огъ Д-ръ |.ал.гЬжи кл.мъ неолу ии в« нитЬ прТ.дметн: но кой 
Н. I».—Топла баня за болни—Семейния животъ. 1 не знае, че ако яйцето се тури при т .лвТо на тем- 
—ДЪцата и елутптЪ. Дома.спа градина.—1’азни пература, отъ него изляза жнвъ оргзиизмъ. А 
упльтвания за вл. кухнята.—1’ецетгги за постни еч. това се подтвържлаяя случая гь мъртвото ] 
ястията.—Домашни рецепти за чистени»-: постил- л Ьло на Спасителя, което би тръбвало да »-е .

тури въ гроба за ла възкръсне.
Па Изтокъ съществувало едно предание сь кей го Генерал ь Нановски се освобождава от ь

запазено въ единъ ръконисъ отъ библиотеката длъж нос тьта Министрл. на Просвещението по
здраво, ловни при пит, вл. която му се изказвал ь 
най сърдтчвятК благодарности ня Царя, за п - 
товнштьта му. да приеме, вонрт.ки нанркдналаз.ч

товарна тия иослЪдвит-Ь да обърнатъ внимание 
на подшия вшятЬ берлнискпй договоръ сили, че 
м-ЬркигЬ на българско ю о рак и телство за по дър
жание мирътъ и тишината ня балканеьий нолу- 
островъ. ще останитъ безл. послТ.тсгвве, до като 
не бълачъ взели мТ.рки за подобрение на поло
жението рл. Турция“.

На 19 того ще с“ олкрий кл. столицата 
конрресътъ на демократите, сь цйль да се консти
туира повя демократическа партия на чисто де*

I
■

2). Яйцето разгледано като врЪзметъ. при- безъ реална гаранция, безъ залагание ти.тюн
газъта и вь края на краищата опекунство «ч 
нзшитТ. Фанансни отъ „чиФутитЪ“.

,1», такова е последствието, отъ нрЪмедс.- 
нейната прогресивна политика на разходките и...

Правителственння Петерзбургскя вЪстнш 
на 12 того нуб.шкона едвнъ рескринтъ на Царкя, конрше ни нлагоие, сламени шапки, кухи. 

едмве и нр. — МоденI. отдТ.ль: Моденъ нр+.гдедл.
— Изкуство да се обличаме съ вкуеъ.-—8 табли- 
ци съдържащи: 125 отбрани образни за женски при Солунгквять мапястиръ „Св. Атана. ия“. Това 
и д-Ьтеки рокли, блузи, жекети, болера и др. съ предание било. че хрпстпянилТ» вземали този 
иодобнитЪ имъ описания и 5 язрЬзаия кройки зя: обичай—употрЪб.-' ннето па червени гЬ яйца оп. 
болеро. 2 модни яки и домашна прЪсилка за г-жи Мария Магдалина (■ лна огь женят* мироносяци). 
и г-ни; жекетк.л за малки момиченца и момченца, която елкдл. вл.зкртсенвело Христово е поднесла 
Поради праздницчт* изпраща гь се и па нпабона- 
тятй срйщу 2 лева и 40 ст.

На же.шЮ1ЦигЬ да се заишнатъ абонат.

1

си възрасти, л 13и текът, товарь.
До сегашния помощникъ на Министри н< 

просв+.щеивето Г. Снпгеръ е назиачеиъ зя уира- 
вляюшъ сдСщото министерство.

Българската телеграфна агенция съобща
ва, че на !б-й того мннистричЪ Г. Г. Даисвь 
РараФОвь биле приети на аудеикян отъ фраь- 
иузкия Мянястръ па НьншнятГ. д*ла г. Де л вас е 

Работата на статистиката. Ако се съби
раха въ с ша сахо ха. са двавадесегкхъ аиликн.- 
цигари, която человЬче. кин родъ изпушни на ден 
игЬта и нхатъ елянь гигантска, тнтавическн цвгарь 
• >гь 51<> хетра дължина—10 хегра иовен^^ъ 
фейвата кула, отъ 31 четра днахстръ ■ Тднаокое 
ность, която едвахъ 00 человбка ще яогхгъ да

едно черпено яГш« на Рнмскпятъ императоръ 
Тпберия и го поздравила с.ъ думалЪ „Христосъ 
Вьзкресе!“ ('ъ тьзи си постллпка Марин Магда- 

ако прЬдплатятъ годишния абонаментъ, пемена- линя е изказала своята радости прТ.дъ пмш ря- 
тнгЪ броеве се отдава гь дзроиъ свр. ще ние- тора, тъй както и у няеъ неоипссема е радость- 
тътъ още 9 л. 00 «т. и абонамента имь ще се га .... м ньп. ,/.Чзку» »»«.* Хрн. «очю“. 
счита отъ идушвгЬ броеве.

Ний би желали, щото нсТ.ко семейство ла

■

„Мисионеръ“.
Отъ Цариградъ линеал ъ, че пер гага нз- 

получава тоя ИОЛТ.зеиь жури лл.. огь който не дала заиовТ.Д!. на посланика си въ Парижл.. Мн>- 
малка полза може пеТ.ко сем Йотво да извлича ; ннръ Бей. и на турския гепераленъ п.нсулъ въ 
ио домашната хигиена, готв петвото. щиеиието женевз. дд иаправяп. всичко възможно, за да 
на разни дрТ.хи, тз штаниет на дЬцатв и нр.

А.1-
ее прЪпатстпх па на арменскилЪ студенти да дър- 
жагь конгреса си. Известието за този конгресъ 
произпело лошо впечатление

и пр. . . .
Получи се зъ редакцията ии .А/мнмвю

отчети“ з.| ;/ь/гшелп'к >пкга на це/нпмтапт чагго- 
тгжт»; п/т цп/щвнги ржно-пногтн.ш „игтрн н 
1/ав.1аа т «у,. Силапу«» за отчетната 1901 год. 
Вь него е напечатана равносметката на иасм.я-

л урски I ■Ь офи- ойгърватъ.вл.
Този гигантски цвгаръ. щЬие дакостува2 

хп.тнрш, което е равно на 176.064.000 обикв -
циалнн кул.юве.

— ПръснаI нзт. въ чужшя печатъ новини, 
чо руския иоелзпякъ Иияовневъ базъ забЪлЪ- вени отъ злаю цпгарв.

войска- Тня 12 хялвярда цпгарв, отъ конто всТк!залъ па портата, че усилвянисго на
та нь Македония, било отъ естество да увЬш- I гЬг.ш Г>—6 граха, ПрЯдставлявал ь, събрани въ едв 
чн брожението въ тая страна н че посланика ! егка гЬжееть отъ 55.572 тона. 1а да ее ирнне.е 
отложидъ замияававието .-и вл. отцускъ, за да ' по ресндтЬ, тая огрохна т!.ж. ст;., ще трЪбва едииг 

лена. Най-крупния приходи на църквата е про- | ложе да приготви езвнъ меморавлумъ, « ь кипи» | тревъ. емтав.нъ огь 5.557 вагона, плачеиъ оп 
дажбата на восъ .нитП св-Ьщн въ цъцква и иъ Се съветва Портата да въведе рсФорми вь (60 сялии доко«..тпвя. огь една дължана приелили- 
нейния притворъ, оть която продажба е полу
чено прпходъ 14,128 л. 36 сг. а ряехоаъ за лпв-
ннцана на свЪшвгЬ заедно съ купения восъ.мъ портата съ иамЬсвзнасто на Апетро Упг рия въ 
и др. разноски вьзинзатъ па 9493 л. 45 ст. т. Макеюиия и сь иамГсчанието на Гс-снн въ Ар- 
е. чиста печала 463-1 !К) ст. и отъ прпходъ менпа тъй е*що пе е била пД.рма. При все тона
на недвижими имоти: 2177 л. 35 ст. Ний като Диночиевъ. винаги е съвЪгвзль портата да >;■*.',<>.поо ....м цигари, всЬки часъ 285.500л.. 
нохналяваме Силистренското Църковно Настоя- наказва рязмирнитГ. елсцснти, но щади мирното корка секста Но лева ирибли.штсдно. А въ една 
телс-гво за неговата честна дТ.я гелнпель, но мо- население, за щото 1’уссвя и Австо-Унгория не секувта 5.5(Ю цигари се испушвагь.

искали да виждала, смушения въ Македонци. Тл й 
ни черковни иастоителя, да се сьглаеатъ и устро- . с.ьщо прЪ.ть нрГ.ме нл завч-ратна та си ар к и- сълдаването екбта. 565 челокбка б-Ьха започна ;я 
ягь една околийска лнвшша. въ която, осьЪ1П,,

телегвого. отъ която се виа да. че е имало при
хода» н разхода, огъ 21531 д. 02 гг„ при пали- 
ченъ капитала, сша къмь 1 Ннуарпй т. г 7147

телно 25 километра.
Гь котяптН иа ти.ч 12 хпдпярла иигяря, 

направя етянъ отъ 3 
Лоидояъ до Царяграгг..

Вср.кн денк по нашата зехя се разходва п

Македония, сл. биле лишени отл. всЪко 
ние. Новината, че г. Зяноввевь билъ ааизапнлъ

(сноза-
с<

хетра широчина иьть—огь

жемъ отъ да не пожелаемъ е на нашптТ. туклш- Но Т"»а не с всичко: ако въ яояеита и,.

цип, г нь Зиновнсвъ е сл • бщкидь на Гултаиа, 
направените гтъ Апсгро-Унгярия и огъ Гуччиа 
поелл.Иви нч. »‘.фиа, наяло и унЬссн1п'1 та, дадени

за иушатъ не пр1,ставно, денонощно, отъ хаесаи 
цигари, копто се изиушватъ вл. евкта за елвиъ ден , 
т'1; щТха да ншушатъ нослЪднпя си цпгаръ гь 
край тоя в1,къ.

Това «• хубава статистика!

че ще се нригоювлявать части восъчни 1-81.1111», 
но и ще се създаде добър», прихода, на цз.р-
квигТ, ии II н-Ьмя да се евсиаоптира съ нечие- ,п-ь българското нрапигелство и му прНюрд,чялл. 
титН 1'вТ.щн, пран» ни на всКкадГ. ... зя което 
и самия екзархийски уетавъ запращана тр-Ьнпе-

още еди нл. илль взема името на 1 нергочесви 
мЪрки противъ злодТ.йцяч1>. но I ьвЬт гно обнося- 
иис на невиинитТ,

— Консулски р-шорти отъ Македония < 1 - 
обща вал и, че тамкашнит-Ь търпя. »то сно наио 
слГ.дъкъ. дТ.пствуиалн заедно 1 ь и рскил Ь вля; ю 

сечно епвсанне. книжка N И, съ ел1;ду*>щето гъдър- : протевъ бтлгярнтЬ <-ь нядт.жда че шТ» -и .л пи - 
жапве: I КражбатЬ г.ъ горил Г. пи ; 2) Низкостъб-
ДеОо стопанство; !! По горитГ. въ Харманлийската [(а птв+отпи мЬсла вкр оди, че тома обгп-илед- 
Окодвя; 4 , Парната дъскорклняца п фабрика за 
прозорци, врати, паркети и др. иа Ил. Г. Кнселовъ 
въ е. Кригихъ; 5 Австрийската Кахсралиа такса 
и Юзедховия .тбсоустройствспъ сноеобъ; *» Разно.

Отговоръ платенъ. Четемъ нь н. „ПрЬно- 
репъ“: Г нь Б. Райновь, въ душата иа когото 
винаги е ир-Ьобладавадо недоволството, намТ.- 
рмлъ случай, отъ псчвтаннтЬ въ опиши вЪстиикъ
стагни за днешнитЬ министри и се е рззлвга- втгьтъ на хрнешвнекип. шипппии на о<« ипш.ги 
валъ пч. ногл-Ъднми бройна своя вЬстнпкъ „Гвебо- иЪмачи никаква граница РсФормйтЬ. които пр-Ь:н 
денъ Граждпнинь“ по адресI, н-* г Кярапедова. 23 ттпнч Квропа тържтстаено об; ща на Макс- 
Чудно му е нему, какъ г. Кяранед-ч.ъ е мпиис- допия и Армения игнорира:ъ се »чъ султана 
терствувалъ с.ъ такива несиособмисги к.пто Да- | ш» най бсчел.кКгень на шит., разбира се пяната 
нева. Ами какво да нрави да но миниетерс гкупа пада на мним.(Християнски гЪ чържзби въ Квро- , 
съ гТ.хъ, когато като дойде редъ г-нь Кчряш- на, особено па Германия, гоято дружи съ Тур- | 
ловъ та състави министерство. приятслиЪ па I пия: ьат<> помага да се развиватъ пот-нннтЪ н 
г-на Гайнова, 6/ь.со аащнгтлн к?..ч' лпшвщт ? сили и като изтръгва оть псе тьргоьски ползи I - 
б. н. р.! вч. Мчда Азия. Гсрмлнии въ сжщото вр-Ьме нод-

Значението на червенитЬ яйца. Кзпнстве- тиква Австрия къмъ Албимвя и Македония 
ьия денк. вь който у насъ се уногрЪбяватъ Пакт» прм ячйФутит%“. Г. Г. МинзсцитЬ
червена ннца е яВ*скрес*ние Лулнчмово“ ^Веливъ | Дяневъ и СараФосъ иа 12 того благоиохучно

. К .И1ТИ1) ЦИК"

то мп. вл. църква, по причина на своята нечи
стота. Ний що се занимаемь съ лози вънросъ довявхя.
И Другъ II д. II.

Сжщо получихме. Лесовъдска сбирка, х!.- . /е
/,с,).1птк/и; ни пп.тнчня г»/обруляганги

чеднтъ полпичесго и;, (мещис и < Iл. 1|ос.сЬт11ит1:. Въ брей 6 н иа в. „Добруджаиспъ", стр. < 
колона 2-ри, <Н;ше кпеяно н!.що за енвш*и учв 
лищенъ аиспекторл, Гоено шневъ. хкжду което о 
сиохенуваше за в1кйкънъ си „шкафъ“, че той и 
е заднтаалъ отъ училашиига инспекции. По 1- а 
въпресъ бай Гост- (ННовъ до сега въ никой (1 
ствикь ис писа, Пене два реда, за да отхвърли а 
обвииспии. Ний ьаиихъба! Геснедииовъ. да освЬ Л 

1 общсствевното тиГнпс, като какъ стои гози въпр- I 
и пъкъ нитахс неговото началство, заинтересов.:!1

стпо е по-скоро оп. рсгт-ство д.л в.е ши иол-.ж»- ■ 
поето етколчото да го подобри.

Турския султанъ продължава нълитпкатя, 
която жестоко ще ос.кдп ис само моралистътъ, 
но и всЬкъ и >.!П1»)ч* ски двплг-м.чтъ, който окон
чателно нс е нрикъстпалъ врт.скит-Ъ си сь морала, 
имуществата. человТческото достомвотво н жи-I

ли се •- по този въирось и Що е направило, из 
ако не се е заинтересувало, ис хне.тнли да се запи 

1 терееупа? ,
гр. Добричъ 10 Аирв.тий 19"2 гол.

>.
(Б. Р.) Не е здЬ, г. Д. Госиолпповъ да уд“к 

| летвори справезливото желание на г. У., коиуто >1 
удоволствие Ще ОТСГЪИИХЪ ЯЬсгм ВЪ вкстнмка Й
по иондигиатин вънросъ.

Омчшсреиъ резакторь С. И. Динко» ъ 
Печатница на Хр. И. Войааковъ Варил.
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'Vдаиданть
ОРГАНЪ НА НАРОДНАТА ПАРТИЯ 1^1 <т^щ%

1% ДОВПЧОКД ОХОЛ1Я [§ ж

_ л [ ** , . 1 Е ТТ. ^
ГОЛШИНИЯ АЬОНЛМЕНГЬ \ ‘.Т*1" ^

Всичко що се отнкса до .Хетник»,
се адресара до редакцията шу, п гр. 

Добрячъ, улица .Тотваа*.

; а нЮТншка е: в л., полугодишно 3' , л. 
Ил въ странство годишно М лева ;

ИЗЛИЗА ЕДНАЖЪ ПГ» СЕДМИЦАТА.ЛЛоииряние Пса-ь прТ>дплпта мХиа 
да се уважава.

ТАКСИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ: 
ва авад. с/ш на 1 стр. ... 10 ет.

. . й ст.I . .IV .

П За ириставски обявлениа 
на III п IV стр. по .Чет. на V и VI но 

IV. ст. на душа

Пеилатсна иисна не се иригиятъ, 
равописн не се нрашагъ. Еяжма. »вт. 19 ет.

А
И.РИЧСКО П\ ОШЦ. УПРАВЛЕНИЕ | ДОВРИЧСКО Г1*. ОВЩ. УПРАВЛЕНИЕ ?

ОБЯВЛЕНИЕ.
Д? 2310

I». Добрич!., 17 Анрилнй 1‘.Ш2 год.

ШПЬ аБСНдТИТ-5 ни.
Отговорния ни редакторъ г-иъ С. Ив 

Дянмовъ излЪзе изъ селата на околната ни да 
събира абонамента и записва ноаи абонати. 
Умоляваме приятелитб й поддържателитЪ си, 
да му се наплатятъ и му оиазватъ иуждиото 
съдействие Србщу всЪка събрана сума, той

ОБЯВЛЕНИЕ.
-А* 1808.

I

1

гр. Добричъ, 20 Мартъ 1902 г.
На основание решението иа Добрич- \ «4е издава нуждиитЪ квитанции, подписани отъ 

ский Градско <)б|цински с.ъв1;тъ оп. 9-й \нвг® и подпечатани съ печата иа редакция- 
Октпчнрвй 1901 година, подъ М 20 ста- та мм‘

I гия III, което с утвърдено съ прфдииса- 
: ние на Г-нъ Нарнсчскии Окр. Управител!., 
оп. З-й Ноемнрип с. г. иодъ М 10,606,
Общинското Управление има чссть да обя-

Добричското Градско Общинско У пра- | 
1С.1НС, съгласно списъка па нананритТ. и 
изрит!; въ Българин прФзъ 1901 год., 
наролвапт, въ Държавенъ ВФстникч. брой 
? 53, обявява за знайно, чс Добрнчскнй 
таиръ за колониялнн стоки, дребепь и 
ь)*ъ добитъкъ, ще. се открие тъкмо на 
1н Май т. г. и ще трае до 2-й Юнип 
г. включително.

ПрБдеЪдателъ: Г. II. Касабовь 

Сскретаръ: Ат. ИС. Лоловъ

I >гъ Л'\чиН1ь-7рацияга.

Съобщение.
ви на ксички лица, които докарай, доби- __Гф“ Овучцвше вившанвето ма аамитшм-
тапи въ градската мера но нр1>мв на ка- | кмаиктД, чв а» иапр-Ъд-ъ, иаматж 
шеринтГ., или но нр-фЦе панаира, че г1. *** мМааяамма ммммик
ще илащап. за правоиасснис (отлакч.) на спарааумаиаа^пршаЯимъ* м«М *1мГ^М^мм^ - - - 
всЬка глава е гърч, добитч.кч. по 2 лена, а 
на онци и кози но 80 стотинки.

:
ТМ-

ТСПИН ОТСГАПИН.1—3 АДМИНИСТРАЦИЯТА.

Ир+.дНЬдатель: Г. II. Касайот | 

Секретар!.: Ат. /УГ. .7о.н>вг, \ Вина натурални.ВАЖНО
ЗА ПИТИЕЛРОДАВЦИТЪ

1—3
- I Но случай В-иикденгкп?!; празтнвцн, до- 

ставнхч. п распродакаш. па едро и дрвбио 
черни сухиидолски натурални вина първо ка
чество и много но-добрп отъ Иариенскит1; и 
прочути но ввусъ в трпйность, въ собствен
ици си дюгенъ.

ОБЯВЛЕНИЕ.Подписаните сл настоящото си имат често да оба
ял ракиямата яи фабрика, клкодяща се ял гр Доброил, 

•заяат на ядро. разни спиртни напитки по долоизяошянитЬ
40

НзнТ.е.тнвлмь на шитерссуюшштЪ се, че про
давам ъ съборенимчъ си ханз., заедно съ вен-

’■ Чисто рофимиранл спирта отя 96 градуса гюлоса- 
ски китара по 2 ». 05 ст. ср.

2. Шибренно ракия отл 18 градуса, литлра: 90 ст. — ската улНИ* на Града.
9а споразумение до менз.

чкинть му матершадъ, находища. се ьъ ианянр-
Гр. Добрпчъ, 8 Априлъ 1902 година.

Васил* Павдовъ.
па 1 я. 15 ст.

3. Обиянооонма раниш см»сл 25''„ д ти Ора отл 17 гр.
Ч 80 ст,- оката. I л. 05 ст

4. Обиннонгнна ракия см$сл 5 йшибра отл 17 град. * 
»м: 70 ст, —оката: 90 ст.

5. Най-доброяачестоянл ромл литра 75 ст.—оката

2—3Т У С ч У X Ю 0 М Е И Ъ А
1-2г. Добричъ, 25 Април, 902 г.

■ Шуменекя бира.от
6. Оцетъ отъ най-добро начестшопа 20 ет. литъра 
Тъй сящо продай алт: Ноншнъ, Абсентъ. натурални 8<р- 

>- * шина. нерни и бЪли. съ най-износни цВни.
Нато имате прЬдъ еидъ горЬпоназанитЬ ни износни цВни, ‘ 

^ л удостоете ни съ пормчнитЬ си. •
Гр. Добричъ, 27 Мартъ 1902 год.

ОБЯВЛЕНИЕ. Бъ бутилки—експортъ, на чаша отъ бъ- 
чоики и др. добри наиитки, се пазпратъ въ 
бюфета ирн градската градина, при цЪии както 
въ нгичкит!; питейни заведения изъ градътъ.

За много посетители пюляяаяъ.
. Съдържател!.:

К. СВИНАРОВЪ

.НзвЪстпва се иа пнгересуиоцатВ, че се 
продава една калила състояща отъ 40 кила ни
ви. кзкща, сан и ир. ирвнадсЪжаща иа иокойний 
Дшмнтръ И. Ковачевъ. нлхелаща се въ селото 
Куру ъка-кьзип, Добршчска Околии.

За споразумение до редакцията.
I

г. Добричъ, 25 Апрллпб 1902 год.

Съ цочатаияе:
ЛТЛНЛСЪ ПЛЧЕВЪ и СИНЪ.- *

1—3

ВАЖНО 1-3 НРОДАВАМЪ: ятвдтрдджайехая г:ял*ь
Въ колониалния ни яагазипъ, при дрт-

1 ня кол°ннални стоки, се наяпратъ за Карагьози, ир^сносолв, солени в съвсЬяъ
разпи добр-Ь изработени кожи, като: арфетия, винаги се навира въ търговскиятъ 

гакииъ. Бдамкъ, Ю#тъ, Самтиянъ и | мп яагазинъ. иаходящъ се иа шадраванския 
я мегаинв съ иай-износни ц4по. илощадь, при ц-Ьин най-уя^рени.
Гр. Добричъ. 27 Маргъ 1902 г. Гр. д0брц,ъ, 28 Мартъ 1902 г.

Атаиасъ Пачввъ и Сннъ. 2—3 Драгни Костадинов*.

собствения си хлнъ съ всичкитЪ му перс- 
стройкн и матсриалъ, иаходящъ сс вч, гр. 
Добри чч, 2 \ частъкъ «V 617 ер!;щу град

ския "часови икч,.
За споразумение лично до менъ : 

Хаджи Ахмедъ Ефенди Салиевъ.
г. Добричъ, 24 Априлъ 1902 г.

■

4 ннъ

I

5 1—3!
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! прости огь разни професии въ иий-гнЪтлитТ. ! •' чилищенъ Пж-иекгоръ съ писмо огь 30 Юиан
за хреетпяипгЬ иразднвцп, папустналя селен- т- «юдъ М 2469 и съгласно предписание], 

г . .* , н" Министерство на ИътрЪишигЬ работя (т. е.
«мта сн и въ най-лошото вр-Ьле-въ гя*гъ, в> Радоода/овъ р) огь того подъ Л1 3691
кал. и дъхдъ дошли отъ такива далечни _ купуваме «тъ пълномощника на Владимирь 

, разстояния и то зищо I да научатъ яЪщо, Арсеневъ местото му <>п. 1616 кв. метра мКжл. 
за една ничтожна муха,—казватъ незаентир**- еьеЬнггЬ описани но гор%, съ иъна опръдълев*
сопанигЬ. С'ъ това вий иай-осезателно дока- оть гъв^та**) ио 8 л. оО сг. «ля 4040 лева, н.

когото се бронха 3000 лева, а остатъка ще м. 
се платя на 31 Докеяврий 1900 гол.

Сммксно чл. 09 отъ закона за отчуждава- 
д1;ли.‘Т0. Министерството за щастие ни из- | нп« недвжими имоти за дьркапча н обществениI

полза и тълкувани .то чу чадено сь нрЪднясаип ■ 
огь Министерството на К.кгрЬшннтЬ дЪла от . 
20 Анралий т. г. пор» .%! 1298, настоящнЛ д. • 
говори не нодзт.жн на Нотариална завЪрка, нвп 
нъкъ има нужда огь други актове за правосо* 
стаснносп. на продавача шритЪжатсдя) и остава 
вь архиви: Г» на общинското управление. (Оп, 

' това но отлично не може р.).
Добричската Градска Община остава . 

нлнрт.дъ пълна владетелка и собсгвсннина т

Пчеларския курсъ
Ми 16 т. л. въ градътъ нп се откри, 

както и оповестихме въ чинилия си брой 
курса по пчеларството, който трая три дни и 
на I* въ 61/а ч. слЪдъ об-Ьдъ, той биде за- 
критъ оА г-ва Бързакови инспекфоръ но зеч- 
лодЪлиетр въ Варнеиский окръп... като иро- <ахт'*- " «• то,,:‘ "апълио оправдахте жертви

т I; и над1;ждпт1. на министерството на зеяле-изнесе приблизително сл^дующага р+.чь :
■ * I

11пч1т<и ли шги<>.1" 1Л1 такн. е.тЬдъ три
дневно занимание но пчеларството, тъзп в«- 
черъ завършвало пчеларския курсъ: но прЪдп учители и нчеларъ въ гр. Орхание. Вий ви
да се разделили, на ли раи. за пуждно, да д1;хте. господа, неговата неизчерпаема «‘Нер
ви обърна впилапието съ няколко думици I гия и бързахте да а исаолзувати. Както нче- 
върху слЪдующето: През и врЬме па курса. лпгЬ ненропускатъ вр^че да пенолзунатъ цвЪ- 
лнозина отъ васъ изявиха ир+.дь ч«-не жела- та. така също и вий събрани сгъ разпи мне
ние, за съставянието на едно пчеларско дру- та, надпреварвахте <•<* единъ отъ други, да 
жество въ г. Добричъ, както чухте п сега иснолзуиате врЪлето съ вьиросигЬ си кияъ 
«*динъ отъ г-да слушателите публично нонди- • г-на Иаичевъ и да научите всичко но нч«*- 
гна този въпросъ, като изка още сега да се | ларствоти. Нпй давахме отдихъ прЬзь време 
състави такова дружество. Понеже, почитаеми на занятието ио 5—10 минути. Този отдихъ 
господа, времето е папреднало и мнозина огь не беше за ваел., защото оть слушане чоиЬкь 
далечни места изкать да се освободят!, и си толкова не се уморяка, отколкото при рабо-

прати за ръководител!, на курса младия и 
неуморимия уважаеми г-нъ Дилитръ Иаичевъ

горньето место.
Д)б|>ичъ, 29 Сентемврий 1900 год. 
дюли. пьл10М111Нпцкь на продавача .1 .

1 .1/М-14.ЧП.
Д(|б|>ичс..11й Г|«а (скя Общ. Кмоть (води. 

/.!»«>» 11ч1111'1пл кунопачь.
Добричекото Г|»а(. 0'«щ. Управление уло-

замннатъ. на и този въпросъ е отъ голели гение и затова този отдихъ се даиаше главно стонЪрявя, ч>: г«др1>ощ|саното аЬсго огь 1 6|>-
. метра о собегв* нич на Н(азн.мяръ Арс^аев!. 

купено огь Дьркапага на в блиддачГ гьрп. 
гр. Добричъ, 29 Сентемврий А9»СГ година, дюли 
Кмегъ: Тани» Нванопъ (под.) Секретари: Аз. 
Тодорова.

'

важноегн и изисква зркло и всестранно об- на г-нъ Панчевъ, ио вашата безгранична за-
лнслюване, азъ като благодари на у пазачите   дейности, пито единъ пъп. н«> допует-
тази прекрасна идея, моли ви, този въпросъ на, да се въсиолзува той отъ отдиха. Вий 
да остане за предяетъ на едно отделно сь- I постоянно го обсипвахте съ въпроси и той.
брание. За сега нека мн е позволено, да както въдехте, съ една любезности и резка
укажа тукъ своя възгледи върху тъзи пр!;- вещина задоволяваше съ отговора си всекиго.
красна идея. Съставянето на «-дпо ичлелар-
ско дружество, ще бъде даже необходимо и то добихте тука, да се усъвършеиствувагь
би требвало това предиачинаиие, да се :тод- съ но нататъшната вн практика и като из-
иологне отъ всекиго яилеющъ за народното казвали желапипе тото носледуюшнй пчелар-
ни благосъстояние. Отъ своя •:трапа, като ян- ски курсъ вместо сегашните 80 души слу- -1ч'чьл>клст: 1Ь гл.чвчогп Вярничвство .се
спекторъ по зелледелпето въ Варнеиский рай- шателп да се явятъ «800 души съ същата дгьж* 497 з. <о <т., а не >42 л. 24 ст., както

г г • о горната, смЬгка: загива огь осганълигЬ въолъ и представители въ случая на почптае- ; запитересованость, азъ пристъпвали да из- общ.пг-ъСга Паса 51' л. 24 ст. „озучихь още
лото млнистерство на земледелт-то и търго- ! пилия приятната сн длъжности, да изкажи д„„ 44 л. 4*< сг. сь «иатежна заповъдь Л4
винта, азъ вя обещавамъ, най-горещата си нредъ васч.. както на 1-на министри ни зел- | 147 огь чнеси я остава за изпращане въ Взр
ноддържка и тая па министерството за вре- леделието, така и моята благодарности за ншчсство само 494 л. 76 сг. (инсмо .V» 268'
успесаннето па зелледелпето. Че едно такова вниманието, което оказахте на неговия но- '*|’ъ *’ 1! о1 *°'и ДлГ,Р",,ъ 1:> И^ввй

7 , , 1901 год. (под.) пол уча този: .4.4. .4/н‘*14<««я.
дружество се явява като необходимо п, че то зпвъ, като дойдохте въ курса; благодаря и Вякто внждаТ1; ,.ЪгражданигТ. ни, младои-
ще принесе грамадна полза [на васъ лично, на Добричското общинско управленн.» за съ- дь.-ипть въ време властвуваивето сн. само едн.>
п общо на пчеларското де.т> въ този край, действието, което, ако и но длъжности, пи съ имали предъ яидь: .)« с« ц&патннап .
едва ли би имало нужда да се доказва. Нредъ : указа. Като се цолзувамъ отъ случая, да по-
васъ стоятъ купове уреди ио пчеларството, благодаря отъ ваша страни на вещая а пеу-
иекои отъ които требва да се нритежаватъ моримъ нчеларъ г-нъ Иаичевъ за любезность,-
отъ всеки нчеларъ. а други но своята си та, която той има да задоволи всекиго оть
скънотня — само отъ неколко пчелари. Това васъ, като изказвали вашето желание, въ
дружество именно ще притежава общите уреди, скоро време да го видимъ накъ между паси.

• отъ които ще се ползува всеки членъ: то ще азъ обявявамъ ирактпческпй нчеларскн курсъ
бъде единъ ваши представители нредъ ми- въ Добричъ за закригъ.
нистерството за работа по пчеларството, то 
ще търси пазари съ добра цена за вашите 
пчеларски произведения, които толкова евтино 
се илашатъ сега. то ще бъде центръ за раз-

ки

Срещу осгягькп 1П49 левч диегь получен, 
сумата 197 л. 76 ст.. о.ггянъзатз — 542 л. I 
ст.*7 '» се задържа вь оби(мнската каса. съгласи“ 
писмото на гл. бирникь оть 6 Юлай нодъ .11 
-683 за оре пи тие нему за доненлащанне сгоп 
ноегьга на чЬсгоп. (под), получатели: .4.1. .4/-

Като пожелавам!., щото тези начала кои-

:

I

ГМ1ЬГКИ ни .чи.1411 >4*4/40,1», .41 ПНКО-НОЧ М</ 1»/4*Л
141 кннчч шн.тчпн к1>1>т)')ол<'ко '■>..?.*>( ,4>Ь44Л‘«1. Цамь
ю> тон до1'ов«>ръ не остава повече да |'ов<>рнмь 
защото ма 1раж«.1ннте нм е известно местото 
глЪто съ иоетрои за училище, и всеки знае, че 
ако и- ОЬ сгупаиисваио го мЬсго, отъ Пратил 
Арсеииви, но общик учмлаще можаше да се 
иострок, но и гр. нужлнннп въ тЪхь места не 
ставаше; освен ь това но оценката, кояго била 
ужь 2 л*‘ва 59 сг. кв. м. ио сл е ръководил. 
Ташо, защото, ако лицето на местото 
воио 2'/. л. го въгрешностита му (4 м. на вьтр ' 
требва да е сь 59 на сто по лоль, т. е. 
125 ст., ..юкаръ и да не струва в и хап «мша >.
криза II 59 ст. метра............ има думата оа ь
.Свободснъ Граждчнинъ*.

е поста-АДМИНИСТРАТИВЕНЪ АКТЪ; (договоръ)
За продажба-покупка нл нсдваа;нмъ имогъ, 

чрЬзъ отчужди вя ни е

1:1.1

менявание на мисли по новото н но произво
дителното пчеларство и много още други на
годи ще извлечете отъ него. А ч** съставя- братя « и Владимире Арсеневъ; огь една страня 
ни**то на подобно дружество е възможно тука, и Ташо Ивановъ Добричский Град ки Общински 
дава ли достатъчно гарапнпя да вфрвамъ въ *'метъ от'1, ДРУГ®« дьйегвующъ ои. името и за 
това, вашата голяма запитересованость кълн м^‘гка н‘* 11,яд‘'кагп “бщина. си стлмчн юя
ичелаиското тЬло която .......................... . Д Р са*дуи.щвто: 1 Ааеь.андрь Арсе- Миналата година ирЪзъ м. Инуарай, си-
ичеларскот> •*БЛ5 ьтято проявихг Ирьзн невъ, жители на гр. Добричъ. вь гачестаого си пата избори за щ.рБовни настоятели п за такт!
врЪме на курса. Прочие, ж**лая но-скорошно- пьлномощникъ на брата сн Ила да мири Арсеневъ, пра църквата яСв. Георги“ б!ла избрани: Кал ю 
То осъществявани*- на тъзи ир-Ькрасиа идея. продавамь отчужденото за общегтвевня полза Свиваровъ, ИидИ.лчо X. Гадоевъ, Георга X. Ва. л-

левъ, Ипкола Кожухаровъ и Никола Друмевъ. П* 
иптГ. и>ама (К. Свинаронъ и 1*адо«*въ1 съ сп г.“-

чат п азт нскоепно чн газвамт тпогпгтт , «троено отъ Хасанъ Хмардями* я м.теривлв , да-лн усгивкигЬ съ ияемеано заявление, а третая
чал, п азь искренно ш казвали, трогнат!. на постройката е отчужденъ и стойностита му е устао. Четвъртия «ч* явява отъ нрТ,м«- на ярЬмс л
сълъ отъ факта, който ДНесь констатирали, изплатена нему) находища въ N1 учзсгькъ на , църкви, така че, иърковиитТ. работи остава да 
Азъ ВИЖД4.Л Н между васъ хора огн четиритЬ гр* Добричъ, мЪжду съседиПс отъ ДвЬ* И страни управлява Г-иъ Н. Друмевъ. Най питаме Св. Ма-

улица, дя;амийско нразшо мЪсто и наслЬднацитЬ тронолвя, знае ли тя за тевъ н I;иди и ложе лв и 
на АрИФь състоящо отъ 1616 кв. метра, но 2 л.
50 ст.*/ кв. метръ, или всичко 4040 лева, отъ 
конто сума (3900) три хиляди лева иолучихъ ; 

а остатъка на .41 Дскемврий 1990 год.
2» Добричската градска община въ лицето 

Азъ на кмвта 1'ашо Ивановъ съгласно рЪшенвего на 
Общ. СъвЪть огь 8 Юияй т. г. Л1 11 ст. I

Между Ад. Арсеневъ, пълномощникь на

М 'В С 'Г Н И

нодь зданието и дпоръгь на училищ4‘то ,1>гепъ 
Пая* «■■!*, нраздно мДи-го (часть отъ което е за-

Ночитаели юпюда! Незналъ >:якъ. ио
не ложе чов1;къ да бъде равнодушент. въ слу-

краиша на окръга. Ипждамъ хора отъ: Ко- 
накъ — Куртъ-буиарско, Шабла — Балчишко,
Каралий—Добричско, Иово-Село — провадий
ско и нр. хора, конто съ пребродили разсто- | днсси, 
яние отъ 70—80 километра иъть, за да дой

те търпи ио юбио църковио настоятелство.
ОсгЬвъ това, хдъжаость е на църковниг(

*> II» етрув» пове.|«. оп. 50 ег. «4*.11>.1. ида ■сичк. е’ 
ч0» дем м г«> ний чного::.. |>.).

*ш) 1.‘ал* е Лид«> него «рЪме училищното нае: 
телстио ?! р. .датъ тука, да нригътствуватъ на курса.

виждалъ тука хора 70-80 годишни българи иротовола на ь.омисаята аа „обраното мис то удо- , 
и турци, интелигентни и млади, учители и бреш. отъ Миннсгерството на Народиото Про-

свЪщоиие, съббщено отъ Варнеиский Окръжсвъ ;

**щ1 Гаи е я.-тинселта етойность на това мЬСто л 
което Арсеневъ е климал., а Ташо му далъ нъ ноь- с 

...............ла туй сиимъ и уТщваме да дод< ■*3543 л. 24 егуЧ1т?дки, селяни, чиновници, хора учени и иа иасть .... р.;.
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вя. че полковият. Црогомовъ « билъ назначен ь 
военень агяше вь Софии. Полковяикъ

На 23-Й ТОГ0 по случай 25 км. юбилей наа,; оятелства, да се тряжятъ, ла па в ь църквите '
а о%вци. НашитЬ църковна настоятелства въ Негово Бзаженство Екзарха, се отслужи яолебеаъ 
отношение правятъ изключения. II въ дв15т+. вь църквата „Св. Георги“ ва който ('нещекпкь 

църква пккцятЬ, ковто ц-Ъятъ огь лавата страна. Сгаяагь Миронъ и учителя Ив. Гсионъ държаха 
просто ветърпняа съ своя яеирвятеяъ гласъ. подходящи ркчп, па конто въ днешнвн си брой 
г.ено тозя въ църквата „Св. Троица“, вейки не даване якето, по причина на лногото нагрупаиъ 

наентнлъ. Мнсляяъ, че храста чнягЪ. които налерналь въ редакцинга на. обаче въ идущия си 
яатъ да се черкуватъ, ио край това искатъ и \ бр. обЬщаваяе да гн.иаиечатаяе, окоп и се обширип. 
чуятъ ирнятно пВяяс. а това послйщото ляпсва Помина се. На 23 тото епнъгь яа Св. Маж

! църквягЬ яя. Нажъ се чияя. че вь гридъгь пя, дракоза Архяирсйскпя ни яаткетянкъ, Дончо Но-
, .ено язъ погЬжду учителятЬ нл, ще се иалй- иовъ, учаникъ въ Казанската духовна ('чайнарил гове сж биле станали.
1 ь добри пннця, та, ако подобни се условягь | (Русин! иршн1е Богу духъ. Негово Блаженство Екзарха, иа 21 тото

Погребението яу « тава яа 24 тото въ църк- приевъ начадницигЬ на черковнигЬ общини и
Македония и вь

руски
Лионгиевичь осгавалъ воененъ аташе в и Бьл- 
градь н Цетияа.

Въ РуССИЯ. огь Пол гаясната губерния въ 
неть окръжия е било обявено военно положение.

ПустиатвтЬ слухове огь Нетербургь за 
заночяание на обща стачка и за кървави сбива- 
ини мед]}' работници и войската се опроверга
вали официално. Само съобщиш гЬ до сега сму-

.

к е

11 иистонтедствата, за което лисляхъ яла разпо
пите я отъ Сектата Митрополия—ийнивтк ла вата „Св. Георгий“ при стечение ни доста яяого ! дирек горил Ъ на училищата вь

х.мтъ учителя, та край гкхъ. ще яогьтъ яяого гражданки и гражшни. Пашвтк най шкрепи съ- Кгринекин внлаогь. 7 владяш язь Македония
(, !нця да яридружанап. учителя я яу пояагагь бодезованяя къмь опечалното *'';яейство. иодарили на Екзарха една митра. По-нечс огь

Покойника точно на 24-й тото, когато гои»»- ( 500 български общини изнрагили чесгигелни
По ЛОВОДЪ потиснатия иа пово въаросъ, за ! ложиха въ хладната зели нааършн.п. 18 год. си телеграми до Негово Блаженство, честитили те-

1 :осиня огь Г-нъ Д. 1'осподпновъ нт лекторски възрасти. Той бе прнствгаалъ огь казанъ е два да летраФичсски тъй елмцо ОьлгарскигЬ министри,
ярЬш 3 дена . . . Народното Събрание и бъдгарскитЬ доидомади-

Град. ОбщиисиитЪ ни избори се извършиха чвеви агенти, студенти и колонни въ странство.
1Ь адрееит-Ь. пле1рами гЬ о р).чнгт>, Екзарха се 
възхваданал. крайно, като единь отъ създал е- 

I чвтаелия Варния. Окр. С*гь още ис се е пронз- ! •»иг|1 " като олицетвори те дъ на бълтаризма и
За тая ц1>ль Госяоляновъ е ходагьйствувзлъ • и сълъ За касяраияе. н.ш утвьржданиняс адооршгЬ. ! квто една главна н »лнора на неточен» бж >ъще.

Члевь 136 отъ избирателния закоиъ, г.оя6иинранъ — БржговегЬ около вселенската иагри.ц»-
съ чл. 145, лава ерокъ иа гхш за пропзнасявпе, : ш,*я тсьрдЪли, че портата обещала на Екзарха

Ний ако я 1 ,я издаде три бора ги за владчин на Костурска-

:

пТ.внето.

к |>ь, ето какво Госиоднновь пя съобщава:
Нрн обзавежданве първоначално инсяскцяята 

ь р. Добрячъ, ставало нужда да се ща въ кая- ! на 17-й чвиалвй н-Ьсецъ, огъ тогава вече е* из- 
>ряята а елин-ь шкаф-ъ, аа поставяни.» въ него янна 1 и половина хксець, плч <5 седявцп. а но-
1И кнвжа.

гь <>кр. Учклященъ Иисцекторъ да яу аепгпова 
х . за набавяняе полобенъ. Отпуснато яу било

■» (ева^ ^ъ конто норжчалъ иа брагъгь св и до- саво ,«««• **./»*.*» огъ деви иа извора.
въпросния шкафъ Никакъвъ шкафъ Госпо- де вЬрваяс, че сяорЪдъ подадената коптестация, , та, Мелиншката и Лериискята епархии. Поргага

ги'въ нс е взпяалъ, илв занаей.гь въ дочътъ св. ски трйбва да кояаи тровя пта членове тукь да 11 Екзархията отказвали това; въ екзархията зак-
разузнай иаправепигЬ безаклвяя и нарушения на ! внаали. че ако тая ном».на излЬзо върна,- го тона
избираГ'Мнам законъ. обаче не яожеяъ да разбе- нЬмало да измЪно аовЪденисто па Екзарха про-

тиш. ръконолаганието на ‘('ирмилвяна.
Тронното слово. ,Господа народни нркд- 

сганя 10.01, съ удоволствие 1>н виждам ь събрани 
тукь вь Карошого сьрранис и Ни иривЬгскву-

|г. нрндаванве длъжвостьга, г. е. при закрннанпе 
:■ [. инспекция въ градъть нн. шкафатъ ио пзрнч-
пз официална зановйдъ на <>кр Учил. Инсяек- рсяъ, защо още се бави това произнасяни»-... II ш I

и, нс билъ иратенъ заедно съ архявата въ |р. пяа нГ.кой давлнне огь нЪкагЬ - Съда е нь пра- \
цена, а останалъ, гдЬго и до сега се наяпра въ ; кото в* Да Р^МЯ да й касирап. ИЗборягЬ при «чн- !
,( :'»нача.дного учяляще ,Отець Паисий“. Тип ех бяющигЬ факти отъ законоварошеияя — вършени,
гтягк разяснения ио тоя шуяен ь въпросъ за тоя ! ако и »>п. прогресястп, показа ни нь контсс.ацня- ! в:1мъ съ пдобрь дошли*.
хафъ, ковто Г-нъ Д. Го1;подпг'овъ съобщи лично та. Ако чииш-тра па Пътр. Габош гдйш парти- -1оснода ирЬдсганнтели, зжпазиансто реда

зат-ки на въпроса, тг. нека той, чичо .......... « тишината, при живото участие на нзоираге-
сганалить законодателни нзоори, син- 

още едниь игкть за ньзм.ьжаиаииего

I редакцията нн. Няй чяелнгь, че. ак» стои тъй
»ироса тр-Ьбва да яу се тури вече точен. Ако на съда да гп утвърди ако ича нЬкой »*яг.тка за | лягЬ яъ
а че г-нъ У ща другн св1; гения по теч въпросъ. I човъ кожчрожпсъ ... I Дкгелсгну ва
юшва се, поткрсиевя съ <|»акгп, да ги 1-ъобши. Заииявии сме. да заинтаяе Г-на Прокурора I ,,а яародъ вь политическо го отношение.

Билъ Сйъртоиостно вЬстозоя си. Иа 14 ; при Гусенския Апелативень Сждъ да яни, какьвъ яГоспода народни ирьдставнтели, аа отегра-
дьрвш отъ свЬтлото Христово Пъскресеияе. ; ходъ е далъ на заведевдгП огь Г-нъ Гуаеиъ три "енне ФннаисоавтЪ аатрудненни, конто сд. сиъ-

!;.чпка отъ квартярумщяя въ градътъ ии 1\‘-ий дЬла; из 81-1 Май. 9-й и 22 й Декеявр. !Н)1 год. - вали ■ еньвап. дрввилияятъ и уснЪшенъ вь|>-
■.'Герийскин деввзиовъ Гиневъ....................  ио вротявъ 1-6 Добричекнп, съ девпзпгГ. Мвровпй ( а.- вежъ на държаната ни нь небного всесгранно
ачая ся, качвагь ес съ сгодспицата »-и на вяло- ; лкя Инанчо Медаровъ; тъй като годи вата вече на- разпятие, в р див пие гвого Ми шо Пи ирьдегави
П' Д1 за разходка . . . При вечеръ се заврьщатъ I блнжанз, и саю съ <»бяст-ния яГ.ча к»»й да се за- ,,а разглеждащи» ц удобркние иЪкои фииансони

огь така на фантаегическ?. разхогка, и. доволява . . . мЪронрингня, които, надг.вам ь се, Ние, вь про-
•х» ори влнзавне въ дояъгь си Г-иата ва »*фи- свЪгения .-и натриогвзмь ще опъните ио До

ра паднала съ вялосяиеда . . . Пятото пъкъ вой- А Х'...,. . отобно.
кът-ь яу вЪстовой, иля лругь рЪдовой воняпкь. " 'ШЦ(1 ХрОПИЬи.

• '■ вку<тмлъ в ла .тй^н/ни ни вилненпе.ха ')ч
■")а, буйияя Ганевъ иочналъ да го псува а По случай юбилея на негово блаженство

^.. ? ! . I азквзвагь, че войиикътъ билъ отв.-деаь Екзарха вь Цариградъ на 23 тото въ 9 часа
1ър. болнаца, бнлъ издъхвалъ отъ нобоя н пр. сутреньга вь Фенер-ь, се о-гслужплъ блатодар- 

1 Укщо ир 1.дв «Ъсецъ врЪяе се слушаше за етвенъ молебенъ. вя който присжтствували всич- 
аодобма случка извършена отг др. офниеръ, за | „и,Ъ денутанчв и огромно множество народъ.

’’ пдвалъ огь Шуженъ Поеиеиъ Гкд. (.лЬ- ОлЪдъ обЪдъ и.мало ириемъ въ който *-частв\-па- 
^.гедь .<а аутоиеня ни уярГ>.гь вопинкх в ире и ир. л много дшиомяп! и кшики зйщтнми ,уп. г».
и 1Ш<*лаъ, че евЪта ^лъжвость се налага иа ( гария. Армоно-грягорядаскни иаг иархъ Мнмч- ! ^чили'! А“ ,|оди01,и тьргомико правото между-

Кояандяря, въ справидливо.-тьта на когото не нжгь и Армено-иитоличввквя—Ечаиуелянь -о с- ,,аР0ДН0 ""дожеино на Пняжествою, Праии.од-
ъяянваяс, за успокоение на общвственяата титиди лично на Негово Блаженство как го н 1 С и*° Ля ‘клк>4?. гЛви,рч-,$и“,1»ил сдиа кон-

-» а да пекаря всяко иа яве я ак». ива прнегъ- Л.йря гннъ Бей огь иието „а Великия Веянръ. С,'ЛСК* ь-явеици. I .новностьта, които Император-
г: яяввиовннтЪ да се накажагь. Негово Цаоско Височеегчо Князьть ни е

Отъ С- Кадивяо яи съобщавагь, че гаякаш- нзнрагилъ яодарьгь на Екзарха 
7 ,,0,,Че1а ,аню Василе въ в Квр<> Скбевъ, биле Съ надпиеъ: .вь знаь-ь на синовна любов,, и па
К'1'Мелн нЪколко иа д/„ьб»е» к^жбнци на овц* уважение“. Св. Сииодъ 
“• "'ТЗ, която биле залув»-ия огь т-.икашнптТ об- БьлгарсьнП

.

т им

я Гоен ода народни прГ.дсга валели, вьрнь 
гьлкувагель на народното желание — България 

' да бъде добръ съ < нчьи Сили —Правителството 
Мя положи и полага старания за ункчаваниото 
па сжщесгвующи'1 Ъ тЪсии връзки сь нашата 
Освободи пика н за иодд ьржаиниго па добри 
отношения сь нсн-п;игк другн Държави, осо- 
бенно сь съсЪднигЪ.

яГоспода Народни ПрЪдстанители, въсвоигЬ

и Крадеш ко Правигслсгво покара за сключено п
вани го на тон международен ь Договор ь, е дока- 
за голово за довЪрието, кое го усгановення1ъ у 
вась ред-ь вдъхва на иаиьнь и коею доиьрие, 
убЬлень сьмъ, ние напълно ще онрандаемь. 
НадЬвамь се че вь скоро ярЪмс подобни 
конвенции ще б.ъдл; ъсклученн н гь лрх; и аЪ-енли.

, Господа Народни ПрЪдоа»и1сли, у нЪренъ, 
чи Ние ще положи.о Нашити ироевЬтеип 
ранни за основателното изучвание на ирЪдста- 
венитЬ огь Правителството Ми мЪронриятим и 
бюджета за текущата година, призовавамь върху 
вашнгТ, трудове Божието блатословение и обявя
вам ь пзиьнрелнага сесия на XII Обикновенно 
Народно Събрание за открита.

.(а живЪе. България !
На нракообразното съ собствената на Не

гово Царско Кисочеетв < р.у.ка написано;
Фердинандъ."

сш>я НОр|р1ТЬ

е нодарилъ една икона, 
дииломагическнй агенть двЬ вази. 

ки вла.-гя, но но нригЬра на ,слп«/>виня“ бив- Цариградската духовна семинарии една патерица, 
■ачалникъ, биле спои»дявани, като ооЪщанали Персонала на екзархията един ь зла ген ь крь.-гь 
чатягь откраднатвгк агнета п пр.. . . и пр. и пр. Чели не много адреси на които Не-
(кщо пи съобщавагь отъ скщото село. че гово блаженство отговори. Сашо •• изпратил. 

ь Декеявр. я. т. елио бЪен« куче охаяало на | честителна телеграма на Негово Втпжснппо и 
ко Дняитровъ една свиня: Фелдшера като ял- I Н Ц. В. ПрЬсто.юняс Пиннкът ь Пнязь Борисъ 
ь иа общественото здраное, заповЬдалъ да Търновски.

ста-

ъ свинята, и да я заровятъ вьнъ сел»,. Обаче Българската лея» ганпя „а чело на ч.ши,-
„дъ съобщителя ня, свинята вПнто да н за- Х|Л 1|Я ВжтрЪшнитъ’ рабош Людикаиова „ри-
ь, тила докарана въ градътъ но за.............. ... стигнала ва .1 тото вь Цариградъ, яосрЬщнага

1НЬ Пий силно се заинтересоваха,- за гая на гара-,а огь имцер.торския а ,ютангь Дхмедъ 
иа нрясткияость я ще кая да се заияяаегь „аШа, огь Бъ»я|м-вий диплом, кгенгь Гешева 
•я въпросъ като провИрячъ всичко съобщено , „ отъ персонала на агеиството и на екзархия та.

и 1в Двиутациата също ;„.да „оздравена и огь единь < лЪдва«ъ имената министри,г.
грдазнв убийство. Па 19 тото иодяръ обЬдъ, ирЪдставягвль иа Великия везирт. ОсвЪчь и ва т,„,, , Г.1Т1,,. „ , ' ,

идсяецъгь иаходящъ се на Юго-(авадвата 1 всичкмгЬ дипломатически миссни а саш » и пес- И, „ Шп " •• тъжиха клетва.
•V -«— - «е» «.—»».« «и.и,
1 - ■ме|№ВЪ отт 0,«р,етаТ1. ''.ОНЬ чо- ваи. кичх държава. ш-дявел, на Н.дчшо .. У *'11’"
к 1 трувъ, но я до сега ве яоже да се узна»-кой жевегво чесгитЪванпяга ен. ' ' , • . р-ки д, ву гати

ь каква яародкость е убития я кой с* убийцвгЬ. | Портата %е позволила на находя „шТЪ се нъ .'11ь „ \ Фратя'в х“ г“Ъ|| ,п“.въ?а 'Т^1' 
Групътъ язгл-Ьждалъ да е яа старъ човЬкъ. Цариградъ делегати игь Македония да додъгь еедттеш о, о Г ' и41,1'
гьлгото яу стоеняе вь водата, косятЬ яу биле но е заб1,анчла изврашание на сщщщина депу- Т), ,, ‘ Т 0 1“!‘
мля, яяалъ счупени ребра, горната част., па тации. Негов, Блаженство „родължавалъ дано- !,«? ,я »М* 1 ' “ чв

®иГа *> (теяето) — липсвало я билъ хвърлевъ л> чава безброя яи чесгигелни телегпзчми огь ' - 1' 1 '' г"иа н“и'* мдеяеца съгьрше.яо голъ, като яу отр^а.,н Българин и !пъ Македония. * ,'Ьи'1ГЪ ""Г"!...... -
Ц. !ътъ. ’ г ! е 1 ц> ’ ь”,аТо ияа01с иряежтетвукнца депутати само

Българската телеграфна агенция съобщя- ! 142 души г. Марко Балабааонъ се избра сь 116

I

и.

.
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Д. Но. «4 1900 годПОПРАВКАгласа. Това дало поводи иа правителството да се 
ла*-ка<\ че е навеело сгна голЪич поабла и че е < 
усигури.м договоригТ». но ие ее и.шиаха нито двб 
недЬля, договоритб се провалиха и Д-рь Дансвнигь 
кабпнеть «и о- два и,х.тп бламиран ь и отулеат. по 
гаггьвг. начищ,, |;акто нн .-динъ бьлгарски кабин -тъ 
ие е бя.гъ ю еега олулиаиъ.

Гега огь 17* думи депутати нрЬдеетате.тг.т». 
Получи еа\о 99 гласа и го «-д1.1 ь голяма «б1;ш - 
кил и кан 1,т.р тисвация. 1 а мг. Дт. Панконь •• тла- 
• Vва.гь аа себе 'Ц. »»п. оноаинпониигЬ кин гаги 
отежтетву ва\а грима думи, които иристигиача ;а 
вчерашното а.к Г.тайно и лаеха иЬста вл. оиозииИ"й- 
иитЬ редове.

«‘ I. Я В1 К II II Е 
Но. ММ'!Гь ЛроЙ ЗЛ III! на 3 С1рдивПД, код т'а >. обявление 

74 12Д.1. нотрЬитно иосгавеиаг* 1ть 13 и I* рмои* ама: 
."п." и . »д'. ласо четатътяка: на рй.гъ 43-Й отъ П1|Г». 
■учата ."II.. на _ ИА', а думата _ИА' нь II рьс» на 
."тъ*.

<'1.00радио ИСН1..1 И и IV.: и И и ЛIIГ11.
огь Кяриенечяй "кржжнъ Г»ц. иа а Мдрть |'.м I г. и 
подда иа Г, „ргя Жед-нь IV огь 1<>рма, мр>гииъ Ии 
Костчгинояъ от» гр. Добрич*. аа I4Т" деца обявявам) 
че "II. Зо Анрядъ де 31 Май гид го гина чяед да & ед4ц 

"ПЯКШ1НЕ ог. 1.1ь и цоедЪ правова ичвамие а ма сто на гтI. {ушни
Ил 1 М’1 день на, Коицетарл.чг* тп яъ гр. Добри чъ ш

( е;,,.,но иепианигсаннн дие|ъ *» а 19I ипг-мъ ,мТ,д\ еони11. гтъжиикови ,. * . п-китя наога ЧЛ<«ДНЩ(
оп. 11 ДоТричскви Мироиий Самин на 27 "кточвр. 33 год. си п в-чтищто на и. I.' ара Пумаръ и чинно; 11 ■ ОТ
ьъ нотна на \. Нишана, \. Ктцредовъ гр Добричь ь опиата „Хариаяъ Паши! 8 Декар а аа н дева, 3 . о |
Дичо Гойно (ИНОВ1. :п. и Г -дим ькикъ и» ЛЗо дива "Кака нивата „Сараджа Кари^№<ь~п> декари аа 13 дева. 3} '
втчь. че »*|*г. зо Лприза, дн 31 Май тек. год часа Д" 5 | отъ ке ят» .Мусадата“ 10 декара аа 1" дева, 4> 1 . оп
и.11,11. о.-.Т, у, н поедй нравона гданами* Г> иапто на едЬ.гу». нивога „Гробищата* 7 динара аа 7 дива. 3 , от» ни в:"
шия д.-нь въ канцеларията ей въ гр. ДобрЬчъ щ« продавач. „Коджа Ювсаъ*, 9 декар* аа 9 дива. 6) * , оть нинат
ндТ. ивчцитК ддъжнвконн недвижими ичптн нагодя ши ! „(юломанъ Пунара*. 14 гекара аа М дива. 7) ,, оп. ни
ги н*в анманщито нас. Гединлжикь а н чинно I) Нива натя . И.1.ЧН.1А Гарда*. Зо декара аа 20 дева, 8) '/, от
.МогидкитТ,' 8 див. 7 ара оцЬиена 17 д. ет, 3 Нива пяната .Криеш бцгаак* 4 декара аа н дева, 9) • . от
„ДнйтТ. Могили* 12 д. 7 ара оп Виена 2.3 д. 2» ет; 3 Пива навита .Ядоотъ Каяр.ь“, огъ ч декара аа я деви, 10) •
• Пергето" я д. 6 дра очГ.шнт 17 д. 10 ст I Нина „Чанр отт. ннеата .Л окагь Нн.ь'. «гь декара аа б дива, 11)
гк» каТЬ* I д. я ара опТ-иваа И д. >" гт.; 3 Пика „Кьо- [ оть нивата „Коджа Тарда* «гь 33 декара на 22 лева

#.|ап» тарНОсгь ня търговската къща нгекч. 1'. иать* 9 д 7 Ярд «иКнеиа 1" л. 20 ст.. ('•) Ивка 13: отт нивата .На.каджа Поду“, огь 30 декара ,м 3'
,Ковиидд.К1. сл-рга.* И д. 3 ара оиИисна Зя д. Ю ет.; 7) 1 дека. 13) оп. нивата .Уаувъ Гьодджукт, 11 нж*. а декар 
Нива .Кувандип с.ч.рта* > д. 1 яра «иЬнена П> 4. Я" е| . аа я дева, 14 . огь нивата ,1 ара ГиК Лии‘, 1о дека
ч Пива .Чанреки аит!.* 1 т. 4 яра оиЬнена е д. ст , ра аа 16 дева. 13) /. оть нивата .< >; га»> К;ааа‘ Я декар
У. Пива .Чайреки нап.“ *1 |. 6 ара оцЬиеиа 13 д. I" ст.; а я дева, 1в 

МЯ1Ш1НИ да ПКЧ1 ь. Ю Нива .Карадеаски нать* 13 д. оиЬнниа 26 д. II) Нива я дева. 17)
Убодени В1. трайност! га И М1)'Ь1П.СХОДНОТО .Компето“ 3 д. я яра оиТ.нена 7 4 30 ст.; 12 Нива .Кьо- аа 3 дева и I") Кдьщи иь дачт. вь селото оценена аа й-

шега * И (ек. О ара оньнина 13 л. Ю < т.; 13| Нива .Чешче дева.
ИЧЬ качество нап. ВСИЧКИ ДО сега у иотрвбипаии 110^. „ д м,;('ои^..на л. ЗО *Т.; 14, Нива .Чешче
ОГЬ иась ((ГЬ Други системи машини, заявяваме, Й0Л} ,■ д ^ *ра .нЬииид 12 л. но . г.; 13) Нива .Чеши.
че сме НЯНЬЛНО благодарни удовлетворени ОГЬ Пол У 3 д .1 ара окаяена 10 40 ст.; 16 Пива .Четната“
НОНраНКи I Т>, ИСЛЪде ГИЧе иа КОСГО маигиш ГТ. р.Ч- ч декари 4 ара опИнииа 1й .1. зо , 17) Нива .Кьошето“ У .1

*«“»р-** » •".
подписвам*;: 2У> Нин Я«>ГГ0|»|1 друмА“ Ь д» 4. ар;| оцЬнгиа 1»» л. в** ет.;

Г. ЯоГфВЧЪ 10 АирИЛИЙ г.*02 ГОЛ. I Пика цГ»а^ч1ш.ки-* |ип.4 1 д«*к. 14 д, 22) Нива «Калаи».
/•. .1 ю-емкисик, II. //«но. мт. П>.140 Игнь .нш. “м>'* « К «.Лнсиа 12 леки 23) Ниви.Мерджуиекв. М4 т 

, , . ., . 4 ара ок Янева Зй д. Зо ст. и 24) Нива „ВЬггия ианаирнки
//*. Шптчт, / . 1 . I плъхь-, 1м ц-к. I ара «цНиена ьо ... М) .гт.

У/. К/1-л.хвт.. А*. Лп.читрччъ, .4*. Маилъ, /**##у*>
//. I/ч*Р> Н^кн, П", 1 НП<*}"ПЮиГ>, .1ш<01 /.
//«. *?,. //. /*, < пшчниъ. У». ^ '0*1-

Ду», (тгфаш*нь, /I. ДУ.
г(. /{.

и 1.(адим

Д. Нг• 'М I **.и

II |М 1ДН.1М :

ншн иммп тъ.
Подписани г* гь наигоя.цего ишппаме

1*11011 ГД
По/ле. & / 7е, дз ггГ.то се г|'кжи и исираща свой 
специален I. механикт. Ни. .Кьь*. чнл/я.ик. да пои 
рявя протчденятI*. оть неи истински Скншропи огь кивита .Чешми Поду *. е декара в 

огь нивата .Кочаджс Ка и ря'. от*ь 3 декар

Падтаванието ще почне оп. оцЪнкага. .Кедавицнт
мотить да ие явивдп. вт. канцелария га нь приеьтггвени г 
ши н часове та наддаване е.

Гр Добрич*ь, з2 Анриа ь 1У"2 год.
С > (ебенъ Нриггава : Нинкев

Д. Но. 414 11ММ1 год.
" I. 11 П.1 К II II К

Но. 13*я»;
I Те,бра:ни иен 1.л>1НгеаниЙ .Шеть ||«. 117я нададен 

I огь 1 Добри чекии МировиИ етдия на 4 VI 1Уоо ,од. вт
Надда1Ш11пего ше ничие огь «ЦХНКИТИ. ЖедающитЬ иодди на |.,)ав1 Ияаиовь огь гр. Добрячт. н|«чнвь Пяна. 

чогагь 1а се явявап. вт. канцеаарилга вь прпе.ьтетвеци!4. 11е|рявь огь гр Добрич!.. *а 21" дева и гр. обявянячь. ч
| «гь Зо Лирндь го 31 Ма. тек. годния часа до 3 едТ,.т 
| о«^1ь н ное.сВ право та гдавание 3 на сто иа сдМуитщвя 

I * идебви» Нриставь: Пиние1гь ! дг, ь вь канцеларията си в*ь тр. Добричь ши продавам
слТ.дувмцив гаьжмикпвъ нидвижичь нчогь на\и (Ищъ е 
вт (и«.|ищ«то на тр. Дооричь именно 1 > К.ьша Но. 74- 
на I \чае(АКь на сра (а поороена ма (ва етажа отт

дни и часове аа Ьа 'даваииг,
Гр. Добрич!.. 22 Април ь 1302 год.

| " Г. II 11.1 К 11 II К
:Но. 14'.">

1.ь доиьднение ««явдеммето си II,,. 3..3 те. ,од пръсти гьрвинь чатирналь ц керничъ. сь виричири пок 
||уб|иктнан« вь .Дьржав. ПКсгникь «роеве 7У и ч" г. г. .... .... ' '
обяви вамъ, че иродажбата ва додоо.ша аени т I; не гви.ьнчи р,,г‘‘ '\*ЯЛ* ' ™г***»* *
имоти ярина мйжаща и. гв.дгеръ Колв. Деие.ь оть г. "» ш •> Ю четра. рденрМЬдена на долния е, ажь 2 сгзн .
ДобричъГс почната огь Ю Дириль т. г. и ще трае до 13 , »«гре. иа гориш. 2 етан и сало  аа живЪние. „ад,
Ъй .. к. „ КЛ. 11Г1ГА 110 ДЪЛЖИНАГи И АГМ.1 огъ кпшиггь гъ КГр^мадц

ЛЗ 91У Ма“ ! ”'а д0 •’ ‘-1.П. обЬДЪ ВВ каниедарията .*и ] ., Д1аД„чв„» „ 2 Ю чегра височина, аа добитък,

«-г-е. ........— тг-..,*. -га. ггл
ама честь да обяви па почитаемата публика, ЧС опаиома 4*шлода 2 Девегь дшееня ио.гъНо. Н». 4.8- «. Ия и;1 „очве ОП. ...Ишката ;Келав.шит
Н.Ч 1-ИЙ илущий М-ш. Май И... ше продава „а ^мИ^^Гц^И -ог-дасе^евяватъ вт,ка»„еляр„„я въ ирисАГствеиии

бдиЧСНЪ п.|)11» долоизложеиит-ь НС 1ВИЖИМИ с1> керечига, сь .тис 16 метра и височина 3 У" чегра. г лнм м Ча<*° 1:1 наТ4ав;| 11 *•
юти осгаизлп ОТЬ нокойнии 1|сГ|.Ъ I |.:гккпв Ь «цЪнемя С(К>. асва. 3 Каша пъ II участъкь на г Добрпчъ

ГЬ селото ХарМЗИЪ Куюсу. чодь Но. 437. съ 3 отдадения аа жнвВнне, съ едно антре
1) 20 крави смесени съ г*Ьлпв и да начета,
2) 10 вола ннрегатедни,
3) 30 кобили хергели,
4) 300 очце тамжзлжкъ.

ичклановско ( к.1. общ. >'Ш'Ан.1кнт;

ОБЯВЛЕНИЕ

Гр. Добричь 22 IV 1у«2 кипна.
I < ад> бенъ Нриетавь Ниииев

и една кухни йод в сдинь иокрииъ, сь двориво м Ьсго 
1<><> кв. яотра, оцЪнеиа 4б"() д.. 4 нив.1 .ехштчушка“ 13 

декара, оцЬиена 7» д. 3[ нива „Кара Мурадскн иать“ 2У 
декара. оцЬнеиа 180 л. б) нива ,Сув»|чушки иать“ 7 дек. 
I аръ, оцХнеча 43 а 7; Нива „Камбуръ |я декара 2 ара. 
оцТ,н, 113 д. 81 нива .Кована.ькь“ 7 декара •> ара, ок1ш. 
3" л. У Нива „Ар. иать“ 24 гек. I аръ. оцТ.н. 16 л. I 
нива „Ар иатъ“ 10 дек. я ара. окТн. 7Ц л 11) нива 

ГОВСЖШ сан, ! .Гемдукь 6 дек. 2 ара, оцЬнь 43 лева, 12; нива „1»оал\къ* 
13 г>'К У ара. 0цТ>н. 13" л. 13) нива „Кара Судхкь“ 7 дек. 
оцЬк та 4- .(. 14 идва „Арчутд. иать“ У дек. 4 ара, оцТ.н.

! 6« дева. 13) нива „ТашлАКЪ“ 4 дек. У ара. оцТ.н Зм д.
, 1'1) нива „Корията- 34 дек. 3 аря. онйи. 230 л. 17. нива 

чунгяри, едва К2ь1ца. овчарска (сая) ЗН събиряние „Корията* 1н дек ОцЪн. 117 л. I" нива I автК1. Н.кдеръ- 
2001* овце СЪ колиба ТЗ ЖИвЬнме НЯ ОНЧЛрПтТ., •> гек. 7 ара. «пЬ». 43 д Ю/ нива „Гьодджк.кь- 3 (ек.

«ц1'н. 2о д. 20, нива „До Корията* |з декара, «иЪн. 83 д. 
Пкш пмогп 1*1* намират, яь и млнш» го иа ДоАрпчь; 
Дюг*‘11иг1>. са ниогскнрани к*ьмъ Д«*-.р, 3«м. Касса и 
1»ки. Н. Г»амка аа 5'.*‘И» 1%А>ца т. N учясп»кь »• ши 
жена К1.чъ Държи. »ъкр»йищ<* аа иорлчигел^то «ь 
раачерь IГ>»- » л . а ниниг!. ск ииогекпрами кьш Допр 
Лсм. Касса «а 14**** л.. а ежиита 441» 1 > кг <• своЛодваГ 

Гр. Добрпчъ, 2.' IV 19**2 год.
I IIрипат. Пип. нд

X Но. 290 I н9‘* год.II Продажба
о Ь Ч и.1 Е II II Е

Но. 15*18
Гь<и'.|1А.4н«* изпълните дини лп*гь Но 1178 иададск 

огь П ДоЛрнчскии Ч»*|н»ний «*адпн на 1.5 ФгкруариА 99 I 
иь шк1.*а на Кол». \гшеоаь оп» с. Кара Н> наръ иротиь^ 

1 Чали-П. Мсчясдонь огъ е. Кара 11>нарь. аа 1»9 лева. оЛи 
няиач ». чс оп» 84 \ирил> до 81 Ч.чА тгк. го I часа до

и
IЩо се отдавзп. подъ наомъ;

1) Чибдикъ, дамъ, чалмзръ, 
дв1. кащи зз живг.енце, хзмбяръ. хярмянлАКЪ, 
съ 25<Д) декара ниви, кладенецъ, др. нмле- 
дТ.лчсеки нринаддЪжн <стн, като коли, плугове н

едЬгъ «б1цъ И поели IIрткоННД.ГЯВДИне 3 ня сто ня сл1>ду»
I шия день въ к.тинед! рингя ей въ тр Добрпчъ Ще ||род;, 

вачъ слЬгуюим(1> д-.ъжиикови негвижичи имоти вях 
двщи ес въ яечдишет» ня с. Кяря Нунтръ именно; I) ниь. 
„Мержтнь* огь 12 гек. тя 4Я деня; 2. нива „Г араджа К.*>| 
шяеА“, 1Й 3 дек 7я дева; 3, нивя „мхсадата“ 4‘Я дсяя| , 
!я 19 дева: 4 нивя „чагь Гробищата* 4'7 дек. .«а 48*8(1 лев 
3) нива „Кри С'.ьръ“ 3 дек. 3 ара та 22 дева: <>) нива „I 
кагь* 3 гек. 7 ара та 14 8.) дева.* 7, нива „ДодаЙскп пат * 
2 4 декара та У',() дева. Ч| нива „Караячъ* огъ II д, „ 

_ I арь та 44*4" дева. У нива „Дълга нива* 12 декара " 
дева; Ю нивя „Ади 11абя* «тъ 8 декара аа .32 лева;

Налдавтниего Ще почне огъ кРиага. която даде I 
явившъ се кунувач-ь. .КедашщатЪ чогьгь да се евявать , 
канцелария гя в в нрис ьтетненнг Ь днп п часове та ня и

1

дий кладенеца.
Жслающит р. да куннгь, пдп нзечать подъ 

наемъ да се яннгъ нь г..рЬ казанид день вь с. 
Хармань Кув.су и се налгавагь, въ който день 
ще вилнтъ и нос»нит-Ь условни.

с. Пчеларово, 19 Анрилъ ]!«)*> т.
Бмегъ: Ст. Гунчсвь 

Писар ь: >)(. X. Константинов ь

I

вани»*.
Д. Но 4УУ 1У'8. гог. |'р. Добричь. 22 I|уоз год.I и г. и н.1 книг

Но. 1498
4 С АДебеиъ Нриетавт.; Пшше (

* Д. Но. 643 1ЯУ7 годI Съобразно иеньдншелнии лиеть Нн 22У6 нададень 
оп. I Добри текнII Мировон Сади на 6 Юнпй 1У«" год . 
въ подта ма Добрич. Аки. Дружейтпо „Г.АДАЩноеть* иро 
(ИВ). Дончо Митковъ оть тр. Добричь, та 532 лена и др.,
•>,'яиявачь. че оть 30 Анрилъ до •! Мли тек год часа до 
3 етТ, гь обЬдь и но, дТ. иравонаддавание 3 нт его на глТ. 
гумигия геш вь канцеларията си вь гр. До'"рмчь ще про 
Гавам ь сдЬдхв.щит,*. ддъжникняи недвижими ияоги иахо- 
дяши се вь течлшцг‘га на |р. Добричь именно, 4) 2 каши
II» 47У (вь едшгь дворъ) на улица „13 Ниуарнй*. I уч. (сив вт. каицедарияга си "ь ^ Ц^брнчъ ще ир<)^ 
на гр Добричь. иоет|1оена I га на У'Зо метра .гьлжина, елЪлув.щигк 1.|Ьсвикоии недвижими имоти находя д 
133 метра ширина и 2 метра нигочана, еъ двЬ стаи та | се въ теядищего на е. Кара Нуиаръ именно. I) щ 
живВние, «тъ иростъ дървенъ материадъ; еъ качакь кер „Коджа в,ветъ* оп. 12 декара и 6 ара, страни; Хюг-т( 
пичъ и и > ть. еъ иокрииъ кермидень; 2 тя къща — ма , Х:иидов*ь. Хршетсмъ Псасвъ. 1’еджебъ Шабановъ и Хал т 
9ч;з метра дължина, ЗТО чегра ширина и 2 чегра Ь0>0 I Мечмедивъ оцЬнена аа 12 дева 60 ст. и 2, нива „Тя « 

' чина. огъ 2 етап. огъ сАшия материадъ и иокрииъ. Гай- | Боба*, отъ 6 дека) и 8 дра, етраии: Геджеоъ П1ябаие 
яантъ слепень ст. 2 га к.ьща. покрип. еъ керемиди, гь Хадидъ Мехмедовъ и отъ двЪтК страни трънакъ, онЪн 

| у 2" чегра дължина, а дълбочина 540 метра, вигочииа 2 ! та 6К« лева. 
метра, подъ сайванта, дамъ и хамбаръ съ лице 3*35 метра. | 11а.г.гав.тнието ще почне огь ои1>нкяга. 7Кглам>щ>
дама градени огъ пръти, а хамбари еъ дъски, "бщъ дворъ | могятъ да огевянатъ въ каниедарията въ нрисътсткемв'г 
34" квадратни метра, въ двора кладенецъ, ирц еъейди: | дни и часове аа мадаваяае.
>дица „15 Януарпй“, улица бетимениа, 9>рганъ Колевъ

ДИРИ СИ: " Г> Н К .1 К И II Е
Но. 1602

Шумнспспъп. Гарабегь X. Алекслмпкь, н.т че- 
говнп орзгь Мураль, Л|>1>\а|)й ня турски 11114- 
беин др*Ьхн, иАтувпцм ндь селата иь "ко шн |Ъ. , 
Добрпчска. Бздчикскя. Кур*гь-Буия|1ска и Сидяс- 
тренска. Който и.чь покаже мЬстожнтолството 

ще получи прилични вьзнаграждеинс. 
Съобщение въ ЗгМннпстрацпнта ня в. „До

бре джаноиъ*.
г. Добричь. 25 Анрплии 19112 г.

< 1т)брат|«! н,т1Ъ.1НИТедниГ| лиегь Но 5511 нядаДг Ц 
отъ II Добричекий МировиИ I а гня ма 1у Юдий У7 г„ 
■■04.1а на Г.ратня Чарднртлови отъ Добрить. прогикъ М 
медъ Мадшу говъ отъ е. Кара 11> н.тръ та 37 дева. обявява) ь 
че отъ зо Анрилъ го 31 Май гек. год. часа до & слТ и 
обргъ и 1. "-лЬ пратмиа.тлаваипе 5 иа его на едйдувш •

а»ч

I 3

Дана се подъ на*кмъ
дюгенъ нь И участ. М 10. е| Т.щ\ склала
на Американското Търговско дружество.

За споразумг.ипр до Притижателн М\ П Пагцдъ ( ге.ановъ Чнмурлииски, оцКн. .« 5.Ю левя.
* - 1 • Мтдлаванието ще цочне отъ опЪнкята Жедав.щигЪ

Хад7кн Лхмедъ г.фенди. и.ш до Мустафа 
Хюсеинонъ брашпаръ.

г. Добрич ь, 24 Ларилъ 1902 г.

I
Гр. Добри"ь, 22 Анрилъ 1908 тох

1
СсдеЛенъ Ирис ганъ Пимпеь

яотать га ее евиватъ въ каниедарията въ ирис.ьтегвеинп ] 
| тГ. :ии и часове та наддаващи.

Гр. Добри чъ 22 IV 1902 год.
1 СадсСенъ Нриетавт. Ииииевъ !

Отговорен ъ релакторь С. 11. Дянко вь 
Нсчагннця на Хр. Н. Нойнаковъ1—3 !


