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Абоннранне Пехъ предплата мТ.»а
да ее уважава.

М ст.

ОБЯВЛЕНИЕ.
МзвЪстява се на ннтерегу юшв-гЬ, че се
продава една ежо-за състояща отъ 40 има ни
ва, каша. сая и |ц. ирвнадл-Ьж.-чна на иоклйнвй
Димятръ П. К»в.чч» въ, изходяща се въ -селото
Курумжа-м.оиИ. Добрнчси (Чколея.
:4а сиоразут 1М'« де ред*1 ниятс.
г. Добрачъ. Й5 Аирилеб РЛЙ год.
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Ляп*9Ш\9Ш»Ж1Л** "тгъ^съллтш**ш ОмриовгпнП
-мржгъ да събира абвмаиента и записва иоаа
абаиатм. Ума дяваме ярмителит* и поддържа
-тааитЪ са. да ту са иаияатитъ и «у сиавсатъ
иуядиата съдействия, защотв годишната тя•ммм иа аЪстимиътъ си а аямо иа приаър""""срЪщу всЪка събрана сума. той щя иа
дааа нумдиитб квитанции. подписани отъ йога
и аадпячитиви съ почита иа редакцията иа.
А <)мнннгтрпцннга

А II Г Л II Й СКИ
Нредъ видъ сезона за рксеиве лозята
достаиилъ съмъ 1-во качество Английски синъ
кмъкъ, килограма 65 ст. ЗД. Нуждаьццнте
се г. г. моштъ да восетяп» магпзинътъ ми
находяшъ се въ улица „Панаирен» *.
т. Добрнчъ 10 Май 1902 г.

Кирчо Петровъ

Шуменска бира.
Въ бутилки—екгпортъ, на чаша отъ бъчонки и др. добри напитки, се намиратъ въ
бюфета при градската градина, при цени както
въ всичките питейни заьеДенпя изъ градъп.,
исключам, когато свири огкестръ.
За ялото посетители тмолянаиъ.
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ИЗЛИЗА ЕДНАЖЪ ВЪ СЕДМИЦАТА.

И*«ч«о шо се отнася да вКстнвка,
с* адресира де редавцкята *у. аъ гр.
ДоЛри »», улана „Тотем'.
ТАКСИ ЗА ПУБЛИКАЦИИаа ааад. о, ■ на 1 стр. . . , 10 ет.
»

Неплатени наема не се прасната,
равнинен не сс пращят!..

къиг АЕогтт!
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ГОДИШНИЯ АБОНАМЕНТ!»
■а вЪстника е: 6 д., иолу|сднапно 3 , д.
За гь странство годишно Ю дева

И С В1|,»Г*,р о В Ъ.

ПРОДАВАМЕ
еобственин си ханъ п» нсичкитб му перс
стройни и материал-»., нахолящь ср въ гр.
Добрнчъ 2 участъкч. ЛЙ НП срещу градския часовник!..
За споразумение лично до меиъ:
Хаджи Лхмсдъ Ефенди Салиевъ.
Г. Добрнчъ, 24 Апрялъ 1У02 С.
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За ирастааскн ^яядщля
н:* III И IV стр. по Зет. на V а VI по
Г . ст. на ду на

Нресенъ кашкавалъ

■♦«•рове, на копто е изложена Добруджа, са
достатъчни день два да велтъ да изсушатъ
ге продава въ бавалския дюгенъ иа Ат. завити на 4— 5 сантиметра дълбочина. Да се
Начев-ь ■ Сап отъ собствен вата вмъ кате ебе развойно една година жито, на елбдующата овесь и поел! рапица. Рапица тая го
рил. Цена уверени.
дина
на нбколко мбста сбха, но добитъка я
3—5
гр. Добрпъ, 10 11а1 1902 г.
натъпка—спостсши. Да се постави пизачъ. Но
въ Добруджа нбма какт<» другаде особени
Дебрудша, канм • км п «мм •
пасбища. Минала е и за ш»*Ъвъ и за пиша.
П1е ии оноворатъ: Стига сте се обезяадбж11р1ди 18 нккм още римляните са я | вали. Науката е силна, тя ще открие соососчитали иъ владеният* ен, като страня зя би п^ложини и за тъзи местнопь, увелнченнк*3“""я» «ВДО «**« ру«нт* считаха Си- ; нае населението нуждата пхе ни покажи па*“!>»• В* »■ « изиаашдл* навзгнание но- } тьтъ. Но иека се има прбдъ видъ и малосъслитическат* а
_ звщот«л, за взкоианаиие на единъ
зантяйскнте в ранена еъ врабиорскатв частьТкладенецъ зи снабдявания едно зевлед-Ьлческо
нп Добруджа, се е наираввлъ опатъ за за- семейство съ вода, потребни са 2000 лева,
с^дНМц жнвотъ: но и то! дъдго не успблъ. за юргаиъ (въже) п толумъ зп черненье во' Ир*зъ турското владичество до идваиие та- дата 2<»<> лена, единъ копь 1 50—200 л., на
тарнтб „кржнеката война*, тя е била редно | дваиа души годишни заплата «00 лева . . .
населена, до толкова, щого пра всичката й А за оранъ земята, не вече както по-другатогавашпа обширность, не е нмало въ нея | дЪ съ единъ чпфть колове, но трФбватъ се
селс по-горе отъ 200 кани. Служила е токо тъкио 1> чифта (12 вола'. Ирбдъ очи ни е
Р'1-чв на скотовъдстзото. Сливала се е съ кра- . задлъжнелия Дпбру дяшнгки зомл-делецъ . . .
Друго е било положението на добртджасивите си ягки коне, едри говеда и несрав- !
1 наеми овце. Отъ 10 годнии насашъ съ уенл- | неца, косато той е билъ пастзрь. Известно
ванието не земледелнето, добитъка се изроди ! е всекнму отъ турско врем», големите нреп га,.ня отъ година на година и конь не ще лестни котленски кашля и прочутите богатаооцвили. овца не ще поблее, ако продължава ши овчари котл»пп. Сега прп засиленото зем
I тъй да се усилва обработванве земята нъ | леделие, I отлепените кашли се изгубиха,—а
тъзи страна, която природата е назначила да самптЬ се намиратъ въ окаяно положение. То! б*де превмущественно пастирска. Безъ исклю- гава и землед-Ьлеца бе охолень, запр-то на
чение Добруджа иа всад% е разорана до та- 5 годинп най-рано идваше {шта да оре никъвъ размФръ, че не е оставало граница ве.х- вата и тъзи излежала се пива го винаги
| ду нивите на разните имъ стопани. Но ка- ощигтлнйаше п въ ужасно сушавите години
| къвъ е резултатътъ? То е очебиющъ. Вмес- даже не го оставаше глада нъ. МЬстото му е
: то иогЬтото жито и ечепхъ ся е родило и тукь да кажемъ, ч» не требва да се обясня
рвжд» Я“8'1, овееъ, хардалъ, бодилъ, иаламидъ ва папрежното малонаселеность на Добруджа
I ! " ИР- Изстошвната безспирно о ра отваиа зеия
съ честите пеп]1иятелскп иахлувавия презъ
1 ПР ■ож'* да ХР1И И*™* еченива. Да се нея и отъ тамъ липсванне зяседиалъ хивотъ,
тори изтощената зеия, т. я. дай се повърне силно земледелие н население. Това е било
това, шо и е отнето; но тогаиа, иеравломер- тъй, защото. Добруджа природата е иредоНИ„ кдиматъ, на тая ранина ше направи дето, Предел и лк да оаде туй за България, каквото
илн бвзъ
■ в® нагори посева, или е Лаплатъ за Америка—место за добитъкъ.
толкова много дъждъ, НЯ ноебва ще легне и Нек» се следва природата п да се вземе прпизгяие. Да се обиш Дябруджа въ това че. ( меръ отъ опита, който учл, ч» Добруджа трЬвь нея земледелнето е яще прнннтнвно, не- ба за въ бадаще да бАде скотовъдмческа съ
нохомь стори. Съ земята се направих а всички . уверено зеиледелие. Тогава ще има н добв! рационални иодобренмя. «ръ никой кдтъ иа гькъ и хранп и усиленъ износъ. Ио то може
: стрината като я комаоп въ Добруджа не см | отъ сега иататъсъ да б*де пра други закони:
при ожени земледемчеенн минния. Щя ся каже за собственость, нейното влндепне, н*-прикосно-добре обработва1тя зянята. Колкото повя-ноиевость и групировка. Ний ще има другъ
ъ» зенита въ Добруджа се бърка, толкова I вать на пространно да ^огояорямъ по тоя
иоиечя бика нясъстеятеляа да възаагрвждаса, | ■атересующъ тукашното население въцросъ а
■ ! да занознаевъ читателите си съ нашата Дотъ* като рожкмотт* ■» .
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<'■«110 учеиигьтъ да не може да ирАстоа- повече
°тъ де* голини въ единъ и елши «ласъ. това

"} УЙ™

г

ттадищепъ ечидъ а веАжа оГмца
иъиъ частно
*Т1 Ио>< общинска вмете гичобрмгва частеиъ
:*<
•цепено като
■Ъ-тъг танко-»
ривесян > жо.р « гър «ага
ьржавинтА
иа да дол кашвто

2в Нормиран 19о| '-фин*
Ту кг.
д Ць
у». ■
тхжбЬбщп
Добрина.
;Т
да се и
ЧленомтА на Добринко го окозя н що учатедеко лружуигкоо „Глзвнтве“ въ гьбраиов?“ еа
на 11 т. м. съставиха една мо.тб». конто й(е со
ъкмемъ
изпрати до НрАдсАдатеДй пя Народното Събра
14ГНОние. ПрАиисъ оп. тази молба, съгласно реше ноложение но отношение на персонала. прегря- ирьи IV» пот кчнмчмне е ну
нието на дружеството, се изпран а и Наюь, за мата и издържкята. Този въпрось би тръбяло шпни гоивАщшит. Съгласно чл. Сч огь К тстнпо-скоро ла се уреди въ интереса им на- ! гу ни ага първоначалното образование е задължал
да н иомАстмте вь редактирания пи, В,<-ь н*~ I
гтолно-- но за да се ногъна това- *а (ьгжчмие на
стнвкъ. съ което що ни улесните да о дядемъ родната иросгЬгя.
;1ру»ъ
въпрось.
който
чака
уреждане
е
въКикоти гуми га н ъгрАбни с.ъ нАчои зрАдсгва.Е гни
ио-ТОлАмя гласност!, въ нашия край.
просътъ *а инспекцията иа училищата. Ино. учи- огь гнч орМегач е днгичлчяа нонЬшжае ля
ИадЪваме се, че не ще откажете ма п|н»стситА, но се срамуваме дв зяяввмъ ,гл г. г. супадище. Сноредъ г«га<пя«я затьаь зв *Ор*мбата ви.*)
народните, представители, че имаме голАмя нуж- , взннето. всЬкт община е ддъзжа сама. - да са
НрАдсАлатедь: П- Атанасовъ да отъ Добри и под | огнени ръководи I ели вз> ни
направи здание ако мАмх такова» то държаната
Секретари : С Ст. Поповъ
шата трудна работа. Сега как го е поставено ин- не ч нозиозяна да ои огчоря утмлнцт. Иде но
сноьтнранего на уччдищатв, то не маже да се сме н|ь,1ив1, там народба ма зх.Ц!Ьлодягсди. само
ПрВгисл
нярАчо ни най-малко удовлетворително. Нась ни искаме да обьриоиь иннчаииего иа г. и. НародДо Господина
рКдко иосАпина гь инспектори гк въ врАме па нигА ИрМсгачигези ньрху пЗетоятелс гиого, че
ПрАдсАдателя на Народното работа за да ни унътятъ да си изправим ь грЪш- много бАдиц сеяскк оЛщчни до-оеса не сж имали
китЪ и да ни изучать какви сме: а три това I възможности да си нзираяить учнлии ми пои А
Събрание.
уреж «а и сто на въпроси гК. които се касай гь до щ.чшя, на н з» вь бъдеще надали що могат ь да
въ София.
■ благосъстоянието ма училището, или лично де с.юрязь тома, ако ни ммъ ие цржгече иа иоълщь.
МОЛБА
нагъ. е оставено въ р.ьцкгЬ на окръжни гА у ш- държава га. <' гь сол Ама полза ла образованието
лищнн инспектор, конто е ще по-малко влжиягь на широкигА народни мчеи ба< в.по, ако всЪка
ший ч.1'Нпвснпь нч Д(юрчич;оч)ч Око-тнско
училището, а нясъ почти нпкякъ но чозгаяатъ. година се вписва вь лържалния бюджигъ ноУч»т<чгцо Дружггшво , /'/.мю/ут *,
Ние МНСЛПМ1., че най-цЪдесъобразно инспекти гоЛзмччка су да, кат иошнць нп бь 1НигК селски
ране може; дн се нареди като сиотдЪдм инспек обпщич за гаираяги на училищни почЪщмлгя.
Господине Пргъдсгьдателю.
цията на основинтЪ училища ось тая на клаКато п ч лЬТ1ИЪ в гиросъ ние щ>> орединемъ
Познато с, чс Образованието на народа е | < нтТ.. като со назначат ь повечко инспектори и за спънката, която се прави> ча недагогмститЪ
една голЪия обществена в държавна яужза. при това като се дава тези посп. на хп|к1 съ- о1ъ сега дТДсгву ощия закояъ за Нисшо;» У«щ-.
ЛИ010 да но могагъ да иоотълв.тгт» вь всикжн
която тръба да со удовлетвори пръти много, нТ.сгни и подготвени за него.
Четвърти вънросъ е 11рЪпрс.тпнямран.гмI ва ъакултеги. Това о емо тпь^гдъ нсо щавтаио зат
други, ипиеже то е едно огъ павнигЪ условия
за съществуване го па държавата като огдЬлна Окръжния Л чилитвал. СъвЪть. Огь днешния варяне вратата па хрм*« ма чисшгага наука за
културна единица. Нь образоватслннтТ. заведения Окръжеиъ > чнл11Щеиъ Сьс>Ьгь со иска да ра.ц>Ъ- мнозина снасобни младежи. Н'ап ратежната мЬока,
на страната ни се подготвя гь най важнитА усло- ,,,ава въпроси отъ най-разнообразно естество, но коя го би 1ярЬмам1ада т.пи въ 1111014:» негяразедва» за 11|И)грссивного развитие на нашия няро.тъ неговия съставъ и организация га му силно пре лиБосп., с ла со измТтни мпиания закон ъ въ вчи~
вт. всЬко отношение. Колкото повече младежи ча гь за успешното изпълнение на възложени 1 Ъ сьлъ, щото недглоги! сигК да мог:л. да постъп
I
нрЪмннатъ сега ирЬть тЬти заведения, толкова му Функции. Пь това е истина, знаемь всички, ватъ наиртвч вь венчкте ««кулгмти, за които
повече образовани и съзнагелни граждани и на ше сс убЪди и всЪкв лругь, койго хвърли , нмятъ вужнигЪ ирМварлделни дознаиия. а ла
гражданки ше вча нашата държава въ близко го «сглодъ назадъ върху ммяглото и дЪЙностъта, ностъикаме вт, лруянтЪ ичатулт атн да имъ со
бъдъще.
-: нрмвена отъ вевчкп уЧвдвщии съиЬги. Огъ тукъ мека н|ш*-мчнь пзиигъ.
Ние сме яко упТ.рени. господине ИрАдсЬ- *'е налага да се създаде нЪщо ниво, което да ;
'Гола съ. Гогиодиш Мръ дЩдагедн). найдатедш, че всички г. г Народни ПрЪдпавители ) Д-тмАстн Окръжния 5 чилищенъ СъвЪть.
чигс- кажннгъ, саорсдт. яасъ, въпроса, които См трЪдъдбоко съзнаван, това I че п съ готови, като- лнгЬ са убАлсни, че ако за вс+.ки |и.|>ъгъ се бало часъ пс-окоро вь интсром пъ наг/одното
законодатели, да узакоипгъ шг1;ш м1,роири»гин, иаредя^особно дисциплинарно съдилище, въ чиито образование да сс раз| Мини, ио-горЪ сножАввсъ които би се осигурило удовлегворевиего на ръиА да се нрАдадс съдсйската роль н.> сегаш- : )ата иосокч.
образователннтЬ нужди па народа ни. Кто защо нвн училищвнъ съвЬть, би се осигурила но този
!«ато сме увМроьл, чс пъ вдетомднп с*
поднисанитТ.. въ качеството си на скромни рл-, -<<ачинъ ио-годЪма сираведлнвосгь при разрАшс- нзнълкаме единъ гр.чж.таиски дъдгъ налЪваме се,
ботници но иросвАтн годното поле сс осмАлявамо ц,‘ г'> иа ‘■•юриатТ. въпроси, въ кои го са анг.ч- че I)ле но ще иа|усмогь е.лу'1»я ^а изнесете иад.ч Кн номодимт, да обърнпчт благосклонното жяранн учяголовата личности, нсонитА праха шатг- скромна молба мрАдъ просветеното внима
внимание иа г. г. народнитА нрАдсгавлгели вьр- “ т"и на "бщииага. Покрай тАзи дисциплинарни ние и уважаемнтА г. »-. народни прАдставатези.
ху онАзи важни въпроси, която нашия животт. съдилища, тръба ла сс нареди за пс-Ак.ч админи I
гр. Дрбри*ь 11 Носмвуий 19<*2.
е нородиаъ и които оглавна вече чакатъ своето стративна околия по единъ околийска училишенъ 1
А* ъ и о ч ■ т ъ:
правилно разрАшепие отъ страна на народния : сьвА гь, кой го да се грижи изобщо за бдагосъни «аконодатедг.
сгояиието на училището в за уреждането на Подписали: Л Г,„„ннолг., Ц. Н^лкпвт.. А\
Па първо мАсго. ние мислим ь, трАба да вси,“<я Въпроси, които нмать нрав.» или косвено Атмаеовн, .7. Ашььм.Н. 11линии,яа /*. А/нх-гвл*
се постави въпроса за училищнитА такси въ отношение къмъ учебното дАло.
; ц Чг/М,«к,,нл д Тчшцмвч, Ж. Цлнкфл /. Хи,*
долнигА класове на срАднитА ии училища. Може
0гь нв "ОМалка важиосп. о н въпроса за СЖОФ1ч , ^ 1/„р1„ч„ | К-лмвъ /’.
смАао да се твърди, чс зе нането такса отъ уче- вздържката на училищата, за щото без ь доста- и. /1,и
,1. Кожими.,**. II. Мч„к,,*ь [I.
нпцитА въ долнитА класове е една голАма пе- гь,,я0 ®оиг-уРв"* и,дъ*,ж“д учодшцето но може К„н, и1*тн,ю*а. Д. П.-нх.ма К. < .*,«,** И. Л’ъ.4нрАодолима нрАчка за носАщаването на грикла- ла ж“в11е УсиАшсиь живогь, ие може да сс но- ^ла /;
«/,. М„.„йи,ят. //. 1‘„„ нв*. X.
снитА училища огь синове!А н дьщернтА не стщгнв ®дво ш“Роко ■ ДоорА наредено образо- рангп
# /
' шь , р/ ’ '
еамо ва бАдимтА граждани, но в на тАзн отъ. ван“*‘- Длъжвость е на народното прАдстави- /• дмн„)Ч)И7, //, л;,^ Г. Iт II. Лг.ссрАдия ръка. Така че голАмого мнозинство огь ,елст“г> да помисли аа създаваното на по-хубава. ю7; Ц„^пК11р яг, дт .7«и«'нт /’. Мш шикабъдащнтА граждани п гражданки на нашата дт.|>- | н*Р°Дб* ота сегашната, която познато е колко «г I
^ л- Ччжипишл. М. Ионпмп И.
/
жава ше огтапатъ само съ образовайте, каквого ненракричиа. Излизайки »гъ гледащото, чс обра- | /V*,
// Т.мгт,*ь НБячявтюлн У /
може да даде основното училище, а нъкъ мз- ^“■”0 в
всички
I
А- Ташш^ 1\ Тахту^*] Нн.
вАстно е че това образование е съвършено яе- веществото, макара м да дава всичьн нужни /ганкпт% г
/•. Иконопис,мп ■<Кч.и-п
достатъчно да подготви съзнателии граждани, с1>Адства, не може да урежда пздьржката само, , д-/ммтаи7»)>гя >' I Каппожот
нито нъкъ може да имъ даде такова развитие, яовеже нАма *а това сега врАме и иълможность:
I!
р н о:
щото тА сами ио-нататъкъ безъ мъчнотии да ,,е «ядържеката иа 7юли щата не е право, а |
могатъ сс самообразова .Колко-годА по-ишрогко даъжность, която трАба да се възложа на онзи !
///ЛЪК)»'><! поми : п. Атанасовъ
образование мо| атъ да далатъ трикласвмтА ечи- «истигутъ, който най-добрА ще я извърши; че '
Сякрстпрь: с. Ст. Поповъ
лвищ, за гова нека се врАмяхиагь всички прАчки нашитА общини сега съ твърдА изпаднали нкоза иосАщчваие на тАзн училища. Даже нужно номически, та не ноже безъ голАмъ рискъ, тая
е, щото да се улесни носАщаването и на гор- длъжности да ее остави иа тАхъ; че да бъде
иятА класоие отъ страна на ученици изъ дол- ПР«вмлоо рааввтъ общоствения органвзиъ, трАба
слоеве, а това донАйдА ще се постигне, образоването да бъда сърааиАрно раапръсмдю
като
ирАмахне условието иа уснАхъ за осво на всАвъдА; че това равномкрво разирУ.гАление
.Мистармаия аоора, която заодужва до
бождаване отъ училищна такса и като се иска ■ на срАдствата аа обрааовавое може да го нз| върши за сега нав-добрА дър
тв; че отъ СО СдАди о • .‘Тъй се провиква малкото иАстнвче
| въпроса,
държамтв пдържа училището, „Добричъ“ съ годАиото съдържаме въ брои си
*) Нредъ ндъ. че тля коз'-» я,- пратена стъ учи- : иди нъкъ
вънреса аа отъ 25 того, по случай цитираиитА тацщни
•а!
теаемто друаеетао .Гаааятяе1* яъ народното събрание, автоиомифстъта ■
ма учивщита АЙ М раамАаем иомАжду военния слАдователъ
тогааа, вогато се заиочнагз я. г. деЛатит» по лрогаоауотъ той гледище, нае в началника иа тукашни гараазовъ аомАетеин
тяа монополъ, погаТдстапе ма коЯто ма
Я Девемарай пе свобода, —
намАло иадър 1ТВ въ уводната статии
растуриа камарата, аатоаа до сега ие дадохие н Гето ва искаме държавата дв
вАстквка м въ брой 41таа справедлива полЛа. Гега обаче, като ново яабрааигХ я*. учнзищата. Аво
нъкъ, ие
Нае
ИДТЬ см
парадаи ирАдстааптелп яасАдаватъ гь съПрааиете а гьа
това о
ТВ то то въ
и
«в впие
■ожао е дв са внесе оше въ таа ■авъвркдма сесии аа рааба со
м
■ Мт рАшжм аа
есквавяе аатуй май маиКрихис аа иуждяо, яиевно гега да
въ 1шщ дв иу ие
удаалетаораиъ желаяието иа подаясавтятА молбата Г. Г.
дращи
учителка и учители.
аа да со и
Мстамото оъ
. ,,но

МЪСТ НИ

Бро! 43
з.-итто въ гпркспомкн*тт> са ангре«ие ее ве
ка на декторчето да замкеа вяето ма нквоя слу •
жащя въ вада
В варушааавне тайната на
кореспонденцията, аа туй в тоя ижть ше го нзоблечямъ въ босота, та другь нап, нкшо оп

Т,"^.,“6°г'.1*».™.-

ДОБРУДЕАНЕЦЪ

Огр. 3

Обща хроника.

екдтк орден* се отправеха за Царяградъ съ <•«•цшилемя вашня, за да изпрося декорация отъ ояогова, когото той съ тапат бкеъ едао вркяе ааатевоснаше. Е *яо огъ днктк, ада ттрскягк орден
_ сд дкйгтвятеляо знакове за гтркДателгтво, ала пвсаното п в. „Българея“ — мгЛ цавковятскя чяв! Гре'ГЬ въ 1Р' Габрово* *• ™ »*«- «дегатагЬ па кхчлхкя, сраяотеиъ за тора, ковто ся ее готван
I да бъдатъ едакъ левь съвктяпн аа Българска*
™твв*“вт*
“«I*” *Ю»СТВВ ап Ьъд- ! Князь. Но нека цитиране д блата егятин на г-аа
;
| г*рм.
д“ се
за да разнеддтъ ,
зш ..
шм
•*“ооразуванае ндаяъ общъ еьмзъ на селската : -,*)-т ,. ва’ ’* дв н,*в * **п>, каквв югЬцв хзрав“"С5Р"' Д“‘внвл р6дъ 1,11 квагросжиДл* да бъде.
„.етмт» «. и»ни.г»т. .„.х*и,»ет»т*.
*
И*6“РВВВ« иенгралеад уиравятелеиъ ко.атетъ; мпто ^ошолш д.
,|1",‘‘*аИН*' ."тава, ио който ще се йода у пра- кмвнаг» услуги, които в-ь шесть жкмци врьис гшиу! *втели" съ“1ргь; *> ^зрДшавааае за кдннаето
-в»^;в"И",,,аии “ руд*
гвюзент. вЬетивкъ: 4> Газнскваивс въпроси ио 0гп тхрчям» не дай» така напреко,
положеаав яа общинския пасат какго
-с улт* гь *" >л*вто° сг
отлпчягванв
То_ ,л 'вевв‘ ва оощвис.кия иа«арь. калето 4ИвКоее гоено на нръж-, и пвг >-и ирвехм рядушно и о.
в вЬ1'вит“- к"нто ”* требвало да се взеаагк за не- ирататллмосгь точио ногато на Прагс.,»та нань мия —
...... . юорЬняе ио рабогата а) вь службата; и Македония а одринско - турчина душа н тъпче
!>>
една депутацки, която да Ио даде взе- •,ост*- "“Л!1!*.едянокръанИ Лрхтии; точно косато къ II»
конп.еса пЬитение иа Най Събпаинн и» Р»Д*«>го (НИраяяедоОдоегня д.яутктш ннн.иктмгька нк
I
“ ь'иг1е, л рвиение иа пар. д. ь фаиас, ио .хикн яиехнтг да наежете »* д» се тура кркн н» г.еачекоято рЪдь ще се нека иоюбрЬиас на общинскии доваччигь и ннЗр* «н дЬиння н» турцять н.оотанъ оъд!»риисарь.
щпнхтя т»жъ. Вие иеипжехге, не; нЬиахте доО|и)дКтельт»
Комитета ,.Царь Осаободитель“ е изра- "* ьхшнтк дянча старци ;В»рно Прксдавскп и Нратчанскя
г
чнг|юно шги
дпачптп кладящ), койго минадага тчботилъ сд|; 1\кинатя
ирограчаа
на юбклейннгГ.
гьп•
1 г .
...и.
"I
дина отка.оха дя нри.-чг.ь ш ианитъ .)«1.цн на падв-

Г*ДАн.“«“.!

' Сиорвдъ углавното е*ло.,ро*зводство аакто
и. споредь веееяо-аакмагмя :я зяло**, но ьскко
. лдд.гн.0 дЬло съдебната ва.сть е аллължяда Дава какт» на .<аинй»гв т-ий >и.
штьрнхашаа иркиися огь аемчкн книжа иахо;Дща се къмъ «клетвеното дало. таа. е в иь
,и чан. Ипгь, иевшин г. А. Гуиевъ 1 искала огь
иоеннин съдебень едкловдтедь пркиссл отъ всят„гь книжа
„„ „.Т|,ЛЦ„ „
игь книжа, к>иго му сд потркбни. а също а
>рь нокаааиаяга на елмознаннин свад-Ьтель Ив.
Чедярова Така чо. тайията кореспонлеяцая га е
■арушеаа въ гдавлта иа топ койго се е у.-мь1вл"ъ да ялблужтша Нкиой нпаинюнш ь-нго лд^к
лвлъ да вяолуждааа яЪяой иезиаюши ьаго себЬ
и закпна гЬ въ страната, а разсмива тия, коаю
а внаяд-ъ ...
Нсщастио в-Ьсгиаче съ още но неииегиа
-идакгорл ... К ся пишеге но санятарнага часть
;а д.ч ни си не смТ.ягъ хората. .4 ргорчх. Нуж;аю:нигК «о за номератя отъ горни гК секрегни жествм: 11а 11 сентеяврая Ще се и.исьршц осиЬ- шаха, като натовариха Лъдсарекия прЪд.-гавиггл). въ ЦаI
•««
-ексгрейни а.имно съ съдържанията нмь нека щеиинто на руския храяъ иа Шипка, въздигнатъ въ ри градъ та върне нишани г* на Султани, съ
тБ нк пл* «аслужпаи гяя голова чсс1% съ която 1Лл гл..»а
о огиесагъ до г. Гунев», като кануегне д-Ьгло- <‘Иояев1, на падиадягЬ руски войници, гд-Г.то ;г.е иска да ги укитои. Ни** ппчнит* това господа мълглр. ки
го си и ипИ пьрвдив, че той ще бъде до п.ръ присъгствуватъ денутацвя отъ всички краища яа вннпсггрн.
т
Нерч ни чл. Чйетити хуГ.диитЬ гуреки лекорхции.
да ги съобщи на заинтерссовяиш-З, за д.ч не Българин. Същия деиь щс се отслуашгь иияятядш
изь ць.та България, за уиокоепие душата на О Бозк Цосегч ги за честь и глана на Сузврена, отъ м-дцкчду- гавать фокус гннци иине за ьь бждльщс.
По случай грубото Шоиачаваняе кьриавата аочившия Идрь Освобо -.нтель Адександръ 11 а за ■ шието на карото, еъ иолникагч. Ч"Ягп хвдете лиегъ, вие
очаколте ипп годЪчи Лдага вя Лъдтаршинята: Горп.Иге
случка станала иа <А‘) мчп. въ градъгь НЯ 011. всички на шади къ войната воиаици. Сл Ьдъ това ои съ т1>хъ пркдъ огозЪзото - Сън зргно нхесда ип,-, което
п, „110:11. въш.* въ броят ь му отъ 22 того я I, Ще са отедджи благо ирегвсаъ воДебевъ за сегаш почна кече. да ее изсели и гь Цъдгзра» и со шмундйтп
■ г.чгиягт .Офицерска расправа и А. Гунеаъ“, ния руски Няиераторъ и Българския Киязь. Па като турска наши мрЬль мограничнитЪ иизами, които
орми два дена сд. пахдуди вч. Пъдгарскага .о-чн ужь но
пш послЪдиии о отправплъ ня 2*1 миналиа до 10-й и 11-й сеитеянрвй но цЬда Българин щс бъ- ,нсдора;|учВинс*.
лагь
устроени
народни
ираздиецетва,
иа
койго
ще
редакняпта на „Новъ Нкш.*. слЬдуячцятя тслеНоеогс си да гпоиепъ иа гоненията, )ьч иятезхииягя,
■ раммя : < 1‘фчй, р>.ширни „//о«я /окът“, НО.114» <•* държатъ ркчи за героагЬ иа Шийка Огь 7-й на оОсзчсстнсаничгз н;> 1 рибежнтЪ, нз уЛнКсгн-их койго
ня-.ш 1ШНЧ1ПИ.: .Мн/п . п1:л.и„1тн“. „„/«< 041/ка“, до Г_’-н сд. ща и, българската аряин ще произведе исЬкиднсвно се върша-ъ върху изшигЬ к.ц гс орятя вь
Ичлннл4 щНяЧЯрнн П>щпн, н „ 1,нбнипшчкени ■аиекрп около Шийка, въ прнскгстнието на ;ки- Изкедоним и Т) ццп.с со!
говоря за дскорзпиИтЪ Вол гер)., кяявз • ,отъ
ИфН1-.П1ННКЯи
виг1; още герои полковници-защитници иа шиичеи- греши Кл»
вркче ое.ьденитI. рзявоиманм ее г\|.вгз из кръегь.
11|ек<'г:1Н1-те дд зябгуждаваге общеггаото ския прохо.гь и иа деиутацип отъ частитЬ иа рс- а литч-1. наопаки, кръстоигтк ев турягь из разбойниците.'*
Нча ди разаика?
юн« въ 1 якявч печални случки. Всичко писапо • каги архия, които съ взели неиоеркдетвеииа уча
бьдгзреки министри не ни ли гежятъ на
зо моя адресъ вч. статията Вя и-мтерска само- стие въ тази геройска защита и въ во-сетиешиитк : шията Кажете
и ня съокетьта дяееъ турски гт. ннеудки, конто вп
•азправа“ ПомЪетеяа въ бр. 54** отъ 22 тото на в"*>ини дЬйствяя. включително до ирквзехчияето зякачихн на шнятз като на 1\ргки паши/
цЬотнмва Вя « гнусна кл-Ьнвтл. НзручицигЪ Ата- УфЬпеиин лагеръ на Всйсалъ-иаша ири с. ШейПащо великодушния и гвктдая нашъ Судтанъ,
] виЪсго нишани не ее иоеми.ш ля даде нт.кои човкчки
кк-онъ и ('гамаговъ бегь - чясгието ия Ганева ново.
Заминала депутация. Воеивата денутацвя, ирзи типп иа раигТ. нз пашктк ■■ р !ги:! из. Македония и
чо шк-Ъкоха огъ засада, безь нлкякьнъ повоть
Одринско'
и саморазправа, което устанопиха прЬдъ воен която щЬла да направа часть огь свитата иа 11.
О. турчим» знае, кому и кога ланз декорзцнп. Така
ния слЪдовател. лванадрсетъ очовндаи свядТ. те Ц. В. Княза въ Нетсрбургь, състояща отъ г. г. ! кзкго джеад»| има, косач о цскз цо-зесно да макара ирози. Ронодяеръ, псувни о имало само въ болнигЬ воснипя аннястръ генералъ-иайоръ Папряковъ, адю .гд.10мото стадо на кз сан мината, иргзпа на шията на нТкоЯ
чаршапъ кочъ иди кряставъ пръчъ звч.нче и го мами. аа
ШЗЛШ1 на обвпнием.1 гЬ. Атакясовч. спорчдъ по- танта ва Княза тенера.1ъ-лсйтеиаигь Наколаевъ и да
го елкдва и «оди йодира, сейе ен сюрюяря, гякя и згата
лужнннгь му хчппгьвъ е лт.жмлъ 5 мкссця тъм
иолковиики отъ геяеразлая щабъ г. Радко Дихптрвевъ прави.- когяго декорира гяурина.
пиченъ затворъ за такава случки съ командира с* захапал в иа 24 том за Ниеиа. гдкто с* срещ
* ниръии и гауиапи гоаЪици, да*, гри лъскани »ии въ Иибодъ и друга *Т.. * 'дт. гт. нс.ячко това. нали съ II. Ц. 11. Княза и лаяниа-ш за Нетсрбургь сулки само ни иапраниха сзГ.пн а глухи; Не «и ззнижза да се прг. гегавятъ на Ихисратора. 11ь Петер- дами. Нека нп сз. чесгпгп.*
очавте малко журналистическа доблТ.сть.
Колко ниско тр-(;бва ла стоп въ яравстиснио
щкли да црЬсюитъ 4 дена.
бургь
1Ьпърп1.пши; А. 11. Гуневъ.
и
политическо
отнопп-нис с тнъ човккъ. които сл Ьдъ
Ожщо захииаля с* и г. г. Мпннстръ ПркдОтъ администр щията па вкстивкътъ ни.
като с писалъ тая статия, тръгна <-ъ спенпнленъ
м) една квитанционна книга сд. линеали '!*)) сЬлатсдь Д-ръ Даневь и ПрЬдсЬдателн яа Нярод.
наговъ за царвградч, ла изпрося една висулка.
«*вть квитанции подь ,»*-ра 125*1. 1257, 1258, < ьбраиие Д. Цапковъ.
Колко струва отговора иа тройното слово- I (,'ахо въ едиъ цаиковвегъ юже да ее нахкри до125Я, 12*1", 1:61, 12«2. 12*13, 12(51 и 1265 съ
алонигЪ имъ заедно, койго с* подписани отъ
Нк колко провинциални вТ.стнвца «*е зиннхивагь съ статьчио безочлввость, за ла не ее срахува огь
I тона ец повкдевие.
в. „,51иръ“.
' (мвинстратора ни г нъ Бончо Опълченовъ ■ тоя доста важеиъ въпросъ за стойиостьтн на отговора на тронното слово. Но тай причина езаиъ
10Ди«члтяин съ печата на родакцпяга ни.
Мо-шчъ абонятитк ся. ако имъ се нркд- нашъ сътрудникь си е далъ трудъ да яркехктне !
г.чвя гь такива, го да ги счптать ла невалидни. колко струва нскка душа отъ тоя отгчворъ. Ние ;
Л. Но 492-1398 г.
Веки» Двнь пристяган. оплаквания въ репрохкстваие като една не саю любоивтня, во и
ОГ.И 15.1 КИН К
* акцията ни. ^че ИроляначцгЬ на нрбеяо сурово поучителна пътна. Отговора иа тронната рГ.чь |
Но. 1885
* 1’Ько, си се военлп ••ъ хаого нечт-то обтЬкло и койгх> съдържа :Ю<) дуин, се е дебатиралъ 18 дни.
Съобразно игньднитеднвЛ лветъ Но. 1399
е разр-йдявили ч.гЬкого съ вода ц при Гова. бп- |чат,‘ с,‘ ■*** иркзъ вндъ, че вскко заекдшве струва
- дто още п нечисто. — Обръщате кннхаяието яа 110
зева (деиутатско вь.оЛираждевие н кан- издадень огъ II Добричски Мировин Съдии на
■ кашпптТ. еапнгарвп власти, да обърнатъ пниха- целарскит т. разноски |. то сл Ьдва. че отговорътъ иа 12 -Мартъ - 98 гол. вь полза на X. Димигръ 1’антронната ркчь струна 18X4000=72,000 д. 1’аздк- човъ отъ |р ДоОричъ иротинъ Хасанъ Чаушъ
яе върту това и нзехатъ иужпвгЪ хТ.ркп.
Пв случай панаира. к«йто вевка пипва ее леаа тая сухха )-ъ 300 -числото на думи гк—изляза, Лдневъ отъ с. Бадлалжа за 160 я. обививямъ. че
гкрвва прНзъ хксецъ Май въ гралътъ пв. съ чс всТ.ка духа на отговора струва ио 240 лв. Ако отъ 1 Н)ний до 1 Юдий тек. юа. часа до 5 едкдъ
!*ис1игналн ввого иоеетитеш огь е.хеГ.липтЬ нв ее излкеха духитк отъ чисто злато в се иосивкта обЬдъ ■ иоедк нравоиадавание 5 на сто на елкколвйско градов<- и села, огь които хиогоха съ *'ь дребни драгоцкинн кахъви, дакъ не бяха отишли дудщцм деиь въ каншиаринта си въ гр. Добричъ
ще иродавамь сд-Ьдуиццвгк ддъжнвкови недви
а квартира г.:ъ кихдлтк по 1Ч!"Н роднини п црвя- толкова хпого пари.
жими имоти иаходащи се въ землище ю на с. Бав. „Марь4.
ли ио нГ.хавю и раз л пи льгла въ и.тпитк.
Да ви гж честита! Такова е заглавието на ддадда именно: 1) Къща направена огь идегь ш
Съвсеиъ бърза процедура. Блииъ оть „йе
рикосновениигЬ“ на 18 того се потъъва ва без- етатията, която е писалъ пркди три години диеш- кадъ съ едио отдкление за живкеиие и едно ха•одобиаи на Мпровай Съдия Медаровъ. протшвъ ВЯ11ГЬ '•■““^тръ на вътркшяатк дкда г. А. Люц- шево иокрига съ керемиди при дължина 5 метра
! -жа • • . ... за дарение удоалктворснне отъ пра- кановь и иа която в. „България'* е далъ видно шаръ 2 метра а височина 1 м. а дворово про
хксто вь броя си отъ 30 клай 1899 г. Нае ще странство огь около 1400 ка. метра, граници:
чсъдаето за коазвЦ-гна обадя............ Насъ яе иа
интересува тъжителя отъ колкото дкйствнята иа я иркпечатииъ цПла за да вада евкь, съ каааа 1Дерю Ианайотовъ нать ■ Кмимъ Халвлсвъ
адяята който на 19-й въ Иедкля елкдъ обкдъ нросп, съ осъждала свовтЬ оркшествеаааца даем- оцка. аа, 50 лева 2) Нива Нвазъ-Гьолджу, отъ
|-о горната тъжба връчва на Г жата призовка като нятк съвктааца, ва Н. П- В., за работа, жоато тк 24 дккара 2 ара страни: Койчо Цоиевъ, Хасанъ
4 “** *а с*д» за 20-й въ Нонедклаакъ въ 8 ч. двесъ въриатъ съ особевво усърдае. Нзвкстао е Ахмодоаъ, пать ■ Гора оцкн. ва 48 л. ш 4о ст.
1 ' тркньта, обвавяехата да вкна възвожаость да се яа всичка, па и правятелстаеяявтк оргааа ае го 3) Нааа Кревлакъ огъ 20 декара съ страна: Бр.
зщащава огь аккой иовкревяякь . • . . Най ае краятъ, че някога до сега ае е бяло тьй яятеа- Бойчевъ, Ж. Вълчоаъ Т. Бълчевъ н Гора оцкн.
"давъ ижть еяе аскарваля кярлаватк раза на на- сяаао а систематическо оркедкдваияето яа бълга- аа 40 вена.
Наддавай—ю ще почве отъ оцкаката Жфщ ■* Иваачо, та рбаохае ■ за тоя иу бързъ под- рятк въ турско, капо е ио яастояядеяъ. Хиляда
Нигь ял го азложеаъ ва обществото, за да ву вя- аатадегеятаа хора лкжагъ оо затаоратк. Пркда лающятк могатъ да се евятъ въ ваацехараята
дягъ още в^дджъ щрааоождието съ девямтк____ едва яедкдя ираватедгтаеяява а. „България* об въ врвсдтствеввгЬ два а часове ва надава вве.
Гр. Добрвчъ, 27-V 1902 год.
народва едяяъ дългъ саасъкъ и взбая българи.
И ара все том г. Людядаяоаъ, .яраздтедя аа турI“ »ч
. I Сждебеаъ Црвстжвъ; Павеаъ
■
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ДОБРУДЖАНЕЦЪ

Д. Ж 1451)908 гол
ОБЯВЛЕНИЕ
М 4303

Д. Но 744— 00 г.
Д. Но 381—900 г.
ОБЯВЛЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ
Но 1893
Но 1889.
Съобразно определението Но 143 надядено
Съобраано аавъляателннй лветь Но 956 изотъ Татаръ Назардж. Окр. Слдъ 9 Мартъ 903 ладенъ отг I Добричсиай иаровв галия пя 1 й
гол. аа цродявявяе недвижимия амогь на покой- 1 Юлай 1894 г. вг полая ня X. Диматръ Г нчгвъ

; агклтйгтг—
гяглгл \

Съгласно напглчателяий лветь И 412 надяденъ отг I Добрачевай Маровай Садвв вв 1

I «млелт* -*»: *»■
г:~ г°.“г.г:™ - г ! -V «у»»»-

до 5 сл. обЪдъ н иосд^ иравинядиваее 5 на «то , отъ 1 Юмй до 1 Юднй т. г часа до 5 елЪдъ

1

цЛ, ^

' У?к

7.

.

€ВЪ 1

П уч. иодъ Л/ 406, востроенъ отъ кнрнвчъ а ня с. Кюселеръ анеано : 1) нивя „Корт-АркасА" 1 ^ *'
'
** “**
м • ю,цв Дхъжииковъ
в ръта, иокрвтъ сг иере-Чда е, л.нв 420 в. оп. 11-9 доа.ая 23 л. 80 ст., 2, иГа. „Меря- | «2Г
ТГ\
шарт. ила дълбочина 720 -.а в.гоча.я 220 а. отг 15 д. 2 ара а. 30 л. 40 ст„ 3) на.» „ДаШуч.ст21гъ съ ^ огАл"«я^Г
сь граница патъ, Ахчи Ахмед-*, ХюЛанъ Тус- килв-гаиъ“ 7 лея. 2 ара ая 14*40 ст. а 4) навя
у
,}5
«Мжмня ня 6 м 10 г ^
чу в Георги Касабовъ, оЩшенъ зя 1000 я.
„Давила ташъ" стъ 5 деяаря 9 ара, ая 11 лева
0
’ ввсоья 1 м 80 см постнойиам и
Иад/авявието ше почне отъ оценката. Же- 80 .то-.
““Г “ ' * !
,
лажщяте могьтъ ля се явявятъ въ ванаеляраяНаждяаянаето ше почне отг ои-Ьавята. Же- ; я
’
1* .... I н1'ътв
тя въ ирвсллствен. лна в часове ая ндддавааас. лаюшвте моггтг яя се нвявгтъ въ каввелврия- ,
.
,,й
ДГ°^
*‘Гг1>а
1 тя аъ прагАтстяеаатг дн. н часове зя надда- | “Р"
«браямъ Х.с.новъ «атъ Сам
гр. Добрвчъ, 27 Май 1902 г.
ние
Ав1сеинввъ а вать, оценена за 80 лева.
I Сад. Првставъ : II а и е в ъ
Гореизложения амогь не се камара подъ
гр. Добрвчъ, 27 Май 1902 г.
Д. Ая 747 1899 гох
никакво запрещение.
1 Сад. Првставъ : Нвиенъ
ОБЯВЛЕНИЕ
Няддааааето ше иочве отг оценката. ЖеНо. 1887
Д. Но 2382- 901 г. лающвте Да яунятъ юрнат е имоти, могатъ да
Съобразно вспълннтедннЙ лветь Но. 1712 азОБЯВЛЕНИЕ
I се явявятъ въ вавнеляраитя ма иъ присАтдаденъ отъ 11 Добрите. Маровнй Слона ая 31 |
Но 1891
ственатЪ два и часове ая ияддяванае.
III 1899 год, въ подаа ня X. Дамятръ Гавчеаъ ,
Съобразно изпълнители* й масть Но 14797
гр. Добрвчъ 15 V 902 год.
огъ гр. Добрвчъ, прогавъ Пенчо Панайтовъ отъ 1 вздвдеаъ отъ Нарненсквй Окр. Садъ ня 29 окП Сал. Првставъ: Т. Мивчевъ
с. ГолЪмо Алачъкьой вя (40 лева обваяаамъ темарай 901 г. аъ нолса на Георги Желевъ С>е
че отъ 1 Юий до 1 Юди! т. г. чася до 6 следъ отъ гр. Вярва протввъ Мсхмедъ Бей Хялнлъ ;
Д. Лк 753)1898 год.
обедъ а носле правонаддавааве 5 на ето ня Беевъ отъ гр. ДоОречт зя 1515 лева. обявявамъ,
ОБЯВЛЕНИЕ
слелующнм денъ въ канцеларията си въ гр. Да* че отъ 1 Юнвй до 1 Юлай т. г. часа до 5 сл. !
бричъ шо продаванъ сделующате ддъжнакова обедъ а после недвеналдавявие 5 на гто на
Лм 1884
недвижими гмоти няхпдищв се аъ асмлвшето следующв* деиь въ канцеларията са въ гр. ДоСъобразно ненълнателнай лветь М 1406
на с. IV л. А. ами ой. 1) Нша „Кркй ДермевегВОлу брачъ ще продваамъ следуюшви длъзтиконъ не- нздадеиъ отъ II Добра чеввй Маровай Садни аа
10 д. к гра сцепена 21.60 л. 2 Нива „Аадмжг даашвмъ вмотъ ваходящъ се нъ землището на 12 Мартъ 98 юд. въ иодза на X. Д. Ганчевъ
Ад чан. 3 а оценена 6 лена, 3) Нивя „БрДетява" г. Добрвчъ именно: 1) иолоьинъ чяеть отъ 8 о-гъ гр. Добрвчъ прогавъ Ахмедъ Мехмедовъ
10 д. 8 ара, оценена 21.60 лева 4) Нива Дай- части отъ една съборена баня въ гр.Добрвчъ
отъ с. НЬхянларъ ая 313 лева обявявамъ, че
поду 10 д. 4 ара, сцепена 20.80 дева, 5) Навя П уч. востроевя въ яворовопространство
отъ о гъ 1 Юнвй до 1 Юлай тек. год. чяся до 5
“Дермент-илу„ 0 д. бара, оценена 13 дева, 6). 750 вя. м., педята пра дължана 'лице 10*50 м. \ саедъ обедъ а носле иравонаддавамяе Ь наето
Навя „Узунъ Бой. 5 д. 9 ара, оценена 11.80 а пшре 6*40 а., васочвая 5-75 м.. гъ граница.- на сдедующии д«аь въ канцеларията са въ гр.
7) Нива .Нанлаклакъ. 5 д. 1 яръ, оценена Ходжа Геилжвяянъ, Хясянъ X. Аптоловъ, Немя- Добрвчъ ще иродявяиъ сдедующите длъжвввовн
10.20 л -вя, 8; Нива ‘Тирани. 4 А 2 ара, оое> ялъ Ксджабашевг н Госта Апостолови. оиев. недвижими имота вахолнщв се въ земльшето
вена 8.40 лева, 9) Нвва „Чилнкляка 4 я* ове ая 2(0 лева.
на с. Шахикларъ вмево. 1 Нвва .Кали баиА“,
вена 8 лева, 10) Нвва. До Мерата. 3 д. бара,
Наддава наето ще почне отъ сценгпта. Же- 9 декара 3 ара, за 18 лева 60 ст. 2) Навя
оценена 7.20 лева а 11
Кашя въ селото, сг дающятЬ иогягъ да се явявятъ вь канцелария- .Кокакъ* 7*3 лекаря зя 14.60 леяя 3) Навя
две нтлелевия за жияесна а дамче подъ едянъ тя аъ нрасАтствевате два а часове за над- .Телкеджвкъ“ 8.2 декара 16.40 лека 4) Нива
покри въ направена отъ калъ ■ иърта. покрита дяваиие.
,Узунъ бостанъ* 3 дек. аа баска5) Ивка .Кара
съ керемиди, при лице 6 м. шкръ 3,20 А а
гр. Добрячъ, 27 Май 1902 г.
солукъ* 4 1 декаръ за 8 20 лева 6) Навя „Как
височина 1 м еъ дворове) пространство отъ около
1 САдебенъ Првставъ.- Пиневк.
ланъ“ 2-> декара 5 60 лева 7) Нига „Каряачъ*
2480 кв. метра, съ граници: Георги Петровъ а отг
д. ц0 1бо*> 900 г.
9 7 декара за 19 лева 10 ст. >) Нвва „Канланъ*
трите страни праздио местото оценена 50 лева.
ОБМБ.1КНИЕ
21 дскарг за 4.20 лена 9) Нива „Айвазг* 6-7
Паддавапвето ше иьчве отъ оценката. ЖеНо 1890
декара за 13*40 лева 10 Пива .Боянавъ“ 4.4
лавиците могатъ да се еьяватъ въ канцеларията ■
Съобразно взпълинтелввн лнпь Но 4731
декара за 8-Ч1 лева П; Нива .Фаидъклакъ“
въ ирисА^ствените дни и часове зя иядаваине. вздяденъ отъ П-й Добрачсквй Мирови Садил на 1 6 Д кара за 3*20 12) Нивя „Хевдекъ“ 20 дек
1 р. Добрвчъ, 27-У 1902 год.
’ Ю октохвр. 900 г.. въ полза на Б» ни Евчевъ
40 лев» 13) Нвва .Алчакъ. 61 декаръ зя 12-21)
1 (Адебснъ Првставъ: Пвпевъ
1 отъ гр. Добрнчт, протввъ Сялимъ Лдневъ отъ а,,ва 14) Нива С'Артъ„ 4.6 декара ая 9.20 дева
Д. ЛЗ 818 1901 год. с. Коркуть, ая 47 лева, обявявамъ, че отъ 1 й 13> Нвва .Шаряпъ иолу* 3 5 декара за 7 лева
ОБЯВЛЕНИЕ
Юнвй до 1-й Юдей тек. год. часа до 5 следъ 16: Нива. Сарта“ 3.5 декара ка 7 лева 17) Нвва
Но. 1892
обедъ в носле прявонаддаваине 5 на (т > на сде- „Авлу* 10 дег за 20 лева 18) „Нарабашъ“ 9.5
Съобразно яенълнвтелней лветь М 2649 | дующва девь въ кавцеларввтя си ьь гр. Д<- декара 19 лева 19; Нвва .Баиракъ“ 2.2 декара
вздяденъ отъ II Добричгквй Мвроввй Садвя ва брачъ ще мродавемъ следуниците длъжникови за 4.10 дога 20) Нава „Кара еолуьъ* 9 декара
8 ЮннЬ 901 г. въ полза на У. Дим. Ганчевъ ; недвяжвмв имота находища се въ землището на I
18 лов.а -М Нава „Ясдьъ“ 5.6 декара за 11.20
отг гр. Добрвчъ, протввъ Тома Дамовг отъ с. с. Чобанъ-куюсу, а вменао:
лева 22) К* ща съ 3 отделеаня аа жаа-кевае и
Нели Фак-А за 227 лева обявявамъ, че отг
1 ияв* „Коджа-тярла“, 53 д. за 53 лева, 1 лямъ построени отг калг в иърта поирати съ
1 Юнвй до 1 Юлий т. г. часа до 5 следъ обедъ 2) навя „Домузъ-гьолджукъ“, 9 декара за 9 лева, керошли мра дължина 6.90 м. шаръ ЗЛО метра
м носле н равонад да ва ние 5 наетовя еледующвя \ 3) явва „Бегь Име“, 10 д. 2 ара, зя 10-20 д.
ансочвна 1.50 ме/гра, съ дворсво вространство
день въ канцеляриятя са въ гр. Д> брнчъ ще
Няддававнето ще почне отъ оценката. Же
о>т* ««ле 800 кв. метра съ граници: Емшвъ
продавамъ слЪлуичците длъжнвкова недпажвма лающате иогятг дя се явявятъ въ канцеларията Гюлюмлповъ Коли» Костадвнсвъ н вар.
имоти и находища се въ земдвщего ва г. Веда вг прасАтствеиатъ два в чаеиве зя ня.тдавяне.
Наддянанвето те иочве отг оайваята. ЖеФакА вменне: 1 Нивя „Могвлвте 8 д. 6 вря,
лаахцпте могат ь да се евяватъ вг нянцелярията
гр. Добрвчъ. 2 Май 1902 г.
оиев. 17.20 л. 2 Нвва „К^рта“ 13 д. 1 яре,
нъ прнсАтствснквте два а часове ая вядявявве
1 Сад. Прастаяъ : Нвиевт.
оценена 26.20 л. 3) Нвва „СрЪдний Патъ“ 4 д
гр. Добрвчъ 27 Май 1С92 год.
Д Но. 245 1899 г.
1 аръ, оценена 8 20 лева. 4) Навя „Кара Солукъ"
ОБЯВЛЕНИЕ
1 САдебенъ Граставг: П в и а е ■ ъ
42 д. оценена 84 лева. 5) Нива „ Мпгвлсквр1*тг
Но. 1886
16 д. 8 ара, оценена 33.60 лева. 6) Нава „СрйЩА
Съобразно изпълнителнай листь Но. 692
ОБЯН.1ЕНИЕ М 1888
Село“ 11 д. 7 ара, оценена 23 40 лева. 7) Нава нандеиь отъ II Добрачска Мирова Садвн в.ч 4 11
Нъ допълнение обая 1енвита ма ЛЗ 8626 и
„Срещо Село“ 8 д. 9 ара. оценена 17.80 лева. 99 г. въ полза вя X. Д. Ганчевъ отъ гр. До- 3939|901 г. иублвктван* въ в. ,Ноаъ Лветь*
8) Нава „Задъ Големата Менила. 20 д. 1 арг, брачъ вротавъ Добри Атявясовъ отъ г. Гелня- брой 1 ‘ в „Добруджавецъ брой 14|901 гад. обиоценена 40 а■ 20 ст. 9) Навя „Кама Тарла“ 23 д. джикг зя 33 лева обявявамъ че отъ 1 Юнвй до вявамъ, че огъ 1 Юнвй до 1 Юлвй т. гад. въ
7 ара, оценена 47.40 лека. 10 Нвва „Кара Свлярг 1 Юлай т. г. члея до 5 следъ обедъ а носле канцеларията ся ще продавамъ подви маге
3 д. 9 ара, сценевя 7.80 лева. в 11) Кашя вг врааоиаддяваяне 5 вя сто ма слЪдукчцпа день нм(»тв ня Железъ А. .(оловъ отъ гр. Домрвчъ.
Селото, съ 3 отделеняя за жявееиа сг даиг въ иянцеларнятя см въ гр. Добрвчъ ще продя- ; конто имота подробно са оавячемн аъ горнат*
поправена отг камъкъ и покрита сг керемиди, ваиъ олелующаи длъжмавоаъ аедважамъ виогь ; мм обнвлепви.
ври дьлжини 7 м. шярг 4 м. в чшсочвнв 2 м. аяходащъ се иъ аеилн1цето вя с. Гелвнджикъ :
Наддаванаето ще почне етъ оцйават*.
сг дворове место 01Ъ около 2000 кв. метра, сг ааеяво. 1) Навя срещу село отъ 29 декара в 1 . конто даде вървий кунувячт.
гряниим нать, ПАТЪ Джендо Николовъ ■ Траиъ, аръ стряян Гявю Атявясовъ, Юрданъ Колевъ, '
гр. Добрвчъ 27 Май 9о2 г.
оценена 80 аевя.
Зла ги Келаковъ а Боалукъ оц. за 46 20 лева.
Надавамвето що почне отъ оценката. ЖеНяддяванвето ще иочне отъ оценката. ЖеI Саа Првстааъ: П
лавиците мтатъ да се евяватъ въ кавцелаУйита лающвте могатъ да се оватъ въ кавцеляргатя I
въ праеясгвеиате дни в часове ая аамваайе. въ ирисАтствснате два в часове зя вяддааавае
Печатница ая Хр. Н. ВоНипавъ
Гр. Добрвчъ, 27-У 1902 год
•
Гр. Добрвчъ, 27-У 1902 год
Отгоаоренъ редакторъ С. И. Дяаиоаъ
I САдебенъ Првставъ: Пааеаъ.
I САдебенъ Првставъ Пиаеаъ
■
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Д0БР7ДЖАНЕ ЦЪ
01’ГАНЪ НА НАРОДНАТА ПАРТИЯ
ХЗТЕ, до
ГОД1ПШ11И1 А ПИПАМ КИП.
ая (Хс-гаика е: в л., полугодишно I
За въ странегио годишно |о лока

*<9Жег

Всичко що со «ткваи д» кТхггйикл,
ес «дрп-ир. до р макппнгя »Тг и*, гр.
Дебричъ. улица „Тогава“.

ИЗЛИЗА ЕДНА5ЙЪ ВЪ СЕДМИЦАТА.

Неплатени писна не со присмат-ъ,
ракониси не се нрл.щагъ.

-• ,*

Еди т. брой 15 ст.

ЗА ПРОЯЛ

Са почитание

11 [гЬсенъ кашкавалъ

гр. Видинъ
1—3

,1

:?
А II Г.1 II II (’ К II

СИНЪ-КАМЪК*!
Пр11дъ видд. сез< на за рла-сипе .-»■*.»;»-;•
доставклъ съмт. 1-во кач*>ст8'* Дрг.: Г».- :и .
I.

камъкъ. кимограта 65 ст. зл. и ти г . 1
се г. г. мо?ап. да поехтят-?, мага:;п!п.гь ми
находящъ со въ улица _ Папаи».)-;: • ~.
г. Добрпчъ 10 Май 1002 г.
Нкрчо Петрочъ

II II (к.

»!о причина на болЪ. тм I на брага .ми
Георги Ьлизнлконъ. н»|;.ж зл. ням!|** пи дичи. пи
отъ тукашната борса, нс само «ри. рГпп •» кдиентитЪ му и ги мамели, чо пЪ^аз.) к» п |а
води работитЬ, но л.аж*- раснрос;рап. паз: (глуха,
че братъ ми ужъ билъ сс 11еми!1ад1..
4а да предотвратя всЪкпквд тмамя и ::.1чуиотрг.бдсипе сч им- то на брава ми. съчбщав
зя знание на кляеигятк ,-у и чриягелит-Т. »-н
огь Палчикский износеит. раи >аь. че адъ изцг»..'.
съми иоедь работата на нчсрЬ(нячоского би)р.>.
чи клиентитЬ »у и мчитЪ приятели, ирт менч I
ще намЬрягь най содЪмо улеснение, въ иродажбата на храчигЪ с-и въ ту -апхнага борса.
Съобщава яд. 11|*и тона, чо освЬиь иродаж- |
бита на храни бюрото ма ще дава в -Ььткьнь
ввдъ улеснения я съобщения на зсмзсдГ.шигк, (

, ч

-

......л

■

Ьц.'

!Та;пгю за земледълцптт,

1

—

9ЙЛ Р9 у чТ?»*-?и е

Иродааияъ един вързачка снетеиа: ..ДеДи1. жетварка система: „Лдриансъ
Триумфъп една събнрачка.
-а споразумение до Георги Н. Кроснеьь
г. Добричь

ШМЦАПДМЪ ЧНФ.11Ш» П!.
паходящъ сс
:ь с. 1Суруджа*1»ьоГ|, ДАОрмияска община Добрпчгка околнл. ст. и]. .странство 3200 декара. .'Ш атани и 1 клад-т |»
Ва споразумепи» до Георги И. Кро.-несг..
г. Добрич ■>

И| одика пъ бакдлекмя дюгенъ ни Ат.
Нечии, н <инъ отъ собетвеиндта имъ кашеЦ!н.1 умТ.ренн.
4—5
:р. Добрпчъ, 10 Мдй 1902 г.
I'»*

I

ТАКСИ ЯЛ МУКЛИКЛЩШ
аа квдд. с, м ид 1 сг;>. . . ,10 ст.
. IV
. . •% ст.
Яа пр.ятаюки обавдоним
на III и IV стр. по Я»*г, на V и \ I но
I
су. на д> на

са, кллГ.т бЬшо причакань *>п. много граждани
и гражданки, учители гЪ и ученниигь олт. м; хамеданскитЬ училища, дошли но р.ано и нтредеги
нрт.дь навплипна.
СлДшъ илньршнянну на полоса:.!’» О ;рл,;г.
и . ,4.1 1ЮДХ0Управител:. Г-нъ II. Стпичог.т
I диша за случая рЬчъ обича ьеш.ут.сч .«а откри»:.
! Въ своята СИ рт.ч». Тон ИС1 ».»»»:• »'■•• .• ГО зна
чение. моето иматъ кюпу.ч ма., а очч.беж. диесь
откриваепик за мзш.о: екшючиче. > е. оакрьдг».
той ката ч<- а .ли гичегча: д . ■ >
..I >■.: чемическо робство н<; с скоби ъа
ноимднпето НЯ наишгь сКОГОПЪДЦ» .. .)••;.:< •ДЪЛШ върху
днешнпй нразднакъ на <ч)ми> .о шиш гру.уь н
МИНгересовоосп. П каг«» «»! го I I т.лашересонаингЬ скотовъдци за учат ич г<>, което вз
магь сь изложили! имъ и*.и ; а- яолв »и да
I1.ЧИ Кон.о

Ст. С. Бдизнаиобъ

портрети, картини и илиинрон.пч: иощеиск:!
карти (писма». Всички гам.ито н да било кар-

ТИНИ, портрети П ПЛ1ШМГ}Н’!«И!<!! 1ГН-МЛ >И*!;:'ГЬ
да се набакятъ износно. Нехпр'-саш» н%та
ириелатъ назадъ. Кипжарнт!. : ир1.1!рода::ячптТ. добпкагь г»л!.яи отстъпка. Поръчкс. I
Се адресират!.: До бюрото . НОСГ.ЮСЪ" В"Ь

15 ет.

ц+.митЬ ня храна г1, рима аемдедЪлчески
•чм!, |.ци, семена, справка прЪдъ кредитни
учреждения и др. подобия.
» Р Надчикъ, 31 Мв1 1908 г.

се изврати исГ.тму, който иещ.итп 2 л ги
въ пощенски кирки или бонове по 10 пор
трети (каквпто се пожелали ) ни знач-ч! пи
личности, заедно сч. Илюстрован:? карти
конто сд> поаЬстш
*|.0 исички кит*:

(1 Ь О 6 Щ

1
I

I

д

Абониращи* беят. нрТ.дгидта нЪча
да с<* у кажа «а.

I

*«
-

1

Ач

2

гл::н КУРСА В*Ъ ДОБРИЧЪ
I

!»п. лТ.стппка ня м отъ напрааеиптТ» ра(пораждания па Варясн. Овр. Пост. ||*ом>1иссин
• ч I ат »•:: и»1. ни ЛЪха известни ая конкурса, кой го
« 1ч 1.ч стане нь града ни прЪзъ врЪмето отъ
•
... ол.й Мач включително. Диесъ тука иска• |а 1адекъ на чнтателигЪ, иепосътили коя.урса. .чЪк.ш подробности по него.
Конкурса се урЪждаше само на средствата
!' 1. 4.ч|ский Овр. СьвЪтъ за която цЪл». той
г. ичТ.двпделъ вь бюджета сн една сукна
.. Г)ПО;! лепя. Още на 23 й М»й расао1!?»‘лията ь*оммиссия по конкурса пристигна
ь {о рна и захвана иряготовлекищл Почувна
он е тогава една голЪма ззвнтересо. аан-т-т». 1а благои.злучний ку иеходь. Коммис.11.;. рчо.-нтпс доста дЪително и благодарение
и., два деня всичко бВше пригогвоно.
:н»|.!■ ! ь .)у\»игВ па нЬкои огь членовегЬ па ря• ..ор-дигелната комин» сия голЪми услу ги въ случ н е казала и тричленната градска коммпссия
I». м-а н си ипжинерь Г-н». Минчсвь. Нмви. ома зя ‘.курийский съвЪтъ бЪше направенъ п
.... к..рирянъ д.нта грандиозно и ефтине. На 25-й *
иечеръта пристигна и прД.лсЪдаюля на распорЪтолиага кокмпссии Вариеискии Окр. Уцравит<л. Г-нъ II. 2гаичовъ.
. !.ч ть, жестчеиното открива ние на конкурса
т; :еи знага сбщпнека коммяссия още на 25 Май
бЬше раскръснала нрограмматя, но която прЬллГ.з.стни да стане откриьаиието.
На 2б-и сугреикта изложенпй добитъкъ
жребци, кобили и кончета бЬше нарЪденъ но ,
мЬстага си. СлТ. 1Ъ отпускъ на Божесгвенната 1
литургия шествието от а гражданки и гражгани |
учителки, учители, ученички и ученици, начело }
съ духовенството потегли за мЪсгото на ко«ку|г* I
■

съ изложба въ конкурса. —" »а ••• .... дват ь нримВра ня нърпигЬ, з:и|(<по «ъ 1,ч.- ю чачоското ви
свЪстппяние е нашито с»:.:> • :о ■■ и обяви конкурса за откри Iь.
I
Публиката рлзглТ. (Ьа с 12 чага иножсиий
добить1гь а слВдъ VI ч и
• и и, \ч ,кур:ктъ
изложи гопи ' Г. (а вскея о..»•»
• • -.мь н с Ьдъ
като си гьгганм •.герии.т- с 1
...Л започна своята си работт. П:* л.ч ч» с .,1
2 >-и
Мяп се прГ.глЬж .тшс и > л
. с, т>. к. искои
Лрс.П 3 !рсбСИЪ 14) добагъкъ на вторьн левь
гал. .юби1т>чъ, снинчт г. и
.ч
на трети
Денк се и грпш надтр и. Н:1!1 м
Драго оравдше вя
ирГ-Д Ь - д на и ше г < ск.> :о
.; о кг >■ ь-иги
излиже в и п1.ш и лвп .* (
' •• тьаи, коню
110 свояга ст сцм.Лтк к.
;
:а обрь.цаха
вяавдииш и на «ай невТ.
ашнгорес;
ваиъ язблкмхге.ч.. Цръ , .
к
и
наложени н кчпкуче-.
вьмъ ГОлЪиъ пртгрвеь е изправи
гшшочо •»:• товълегв». - ""свно к.о.
.
• от ъ
11 • * I»И •'
Ьу|»СЪ ЬЬ

:' »• Л »> *.»»! II *:»?»-•>В К1,. д : »• ДГ‘ 1

ОП
»Ш. 1*41

алинга кибал;я ит
ДИ\Ш{»9Н<1

1*

НПШ: г.*1 сЬ’»Д*г .

зяле, ‘к* ч .1:пииГ1 «‘ко г- .
ГОИ •* укЪ!|ч.»Ь 1М..Г .ГЧ.

?

»*

г1>.»
»<

.
-

■

**
.,>■

-

\ 'I: и и. ,чг, чо
' ..

! ' : С.» г.Ло. '» II

прЪслЬдвап. паши ;, нр:.».:. д.(I. истращзнае на д» ори р-п .иоДич.ш
, •. .• п
най и.Ггд I.
> ч. I .
...
.................. ■ > .: П ■ знания п '.м:.нва да ).1.1^
, добитт.-..ъ
.4)1 лт. г-и
и че в? ча ла лиас чош -какго дача синове
наш: •: а:...из ще дал’, и
коне п за иосзЪтиита и « и . ... > >.:твори а-..••а
за Унгариа ?<ри<ъ в»:»го се р..и?«. \з л со изчзсатъ тодкоаа бьз.ар. ;и
»..:|.»лс'.на за
покука и а воиьс.
Особено добрЬ б1.\.ч ароу апени I а кон
курса •.0НСКН1 И Г*»еж!Ка !ибоТ'||Гл. II .:а н. й
II "ВЪРХИОСГНМй 1Г)б.П<11.-| |'еТ1 »•?.'•«> име* •) изложений въ тъзг.машиий кич::;, реъ •чбагъкь де.
лекъ па втеоко стоеше <> • •. този излагано 1ъ
иървитЬ ляч ковгурса. стаигшн в*. 1>:ч)
гол. Този ожадасм» у и. ъ и мчж*: да »ч* о»даде на друго оспЬиь н« сьрешюиаинего на из
шитЪ тру млобиви с..’.)говъдци. доба то отт. »дь;.вигЪ кон урег.
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Сгр. 2
Журвйсквя съвкти съ най голкмо внимание
и вуждната справедливост!. оценяваше достойн
ствата ия изложена й добвтикъ н по тайно гла*
суваняе присаждаше наградите и благодареяве
на това ние вилАхме, че ваградвте се дадоха
повече оте заслужен*-.
Тука даваме на читателитЬ си спвсъва на
нагряленнтЬ скотовъдци, си означение размЪра
иа ндградитЬ и кой гкоговилеци за какини добвгькь е наградени.

За Коне.
Тодори В. Чобанови изн Владвмирово —
Добр. I иагр. 300 л., Ек. Н. Ючормаиска взи
Нстжкчндари — Балпикско 11 нагр. 200 л., Ст. С.
Квселковъ изн Кншеагри — Добричско II нагр.
200 л„ Пр.Петрови с. Мавсжрово — Добричско
Ш нагр.80 л.. Георги Кар.'Я«иловн с. Каварна
_ Балчакско III нагр. 80 д.. Братвя Калник.шн
с. Енарлеръ— Г.алчикско III иагр 80 л., Муотзоа
Алневп с. Трунчуларъ — Курти-бунар. IV нагр.
50 л.. Петре Гочеви е. Базаурзи — Добричско
IV нагр. 50 л.. Пнань Боневи с. Кярамандий,
Ноов.тл. IV иагр. 50 л.. Пбрями Мустаооии с.
Сн*лн>манлжь~ь. Бялчгкско IV нагр. 50 л., Мустани
Мехмедови е. < юдюманлжки, Балчикско IV иагр.
50 л., Нлахтли 15. Кулови с. Курзбуиари, Нуртбуварскп IV нагр. 50 л.. Лука Ангелови с. Хармаилжки, Добричско IV нагр. 50 л.. Даивтри
Илиеви с. Ези-бей. Добричско IV нагр. 50 л..
Арвои Пбишовз. т. Барна IV* иагр. 50 л., Се.
Божани Дойчеви с. Базаурти, Добричско IV
иаг]1. 50 л Молла Мустаеа Стлнивенн е. Килаезда, Куртбунар. V нагр. 20 л., Бонетавтини
Таневи е. Гьоре, Балчик— ко V нагр. 20 л„ Ивани
Маркови с. Блашмирово, Добричево V иагр. 20
л., Иовв II. Калянксви с. Дурввларн, Балчикско
V ня!р. 20 л., Мехмеде К. М. Байряктарови с.
Сейдалвй. Добричско V нагр. 20 л.. Петре Слаеовь с. Сн>лл.манл*къ, Балчикско V нагр. 20 л..
Бекиръ Бскировъ с. Гюкчо дьолижи, Добрвчско
V иагр. 20 л, Мех моди Псмаиловъ Кюиелери,
Добричско V иагр. 20 д., Константни Динкови
с. Ф&мджклпЙ, Добричско V нагр. 20 л., Гергини
ЖехЧзови с. Черковна. Провал. V нагр. 20 л,
Юмеръ Осмавови с. Шахинджий, Добрвчско V
нагр. •20 л., Добри Жекови с Османн-чАклг/Добричско V нагр. 20 з„ Коист. Минкови с. Владимирово. Добрвчско V нагр. 20 л., Гочо Енчеви
с. Базаурти. Добричско V нагр. 20 л., Ивани
Кирчеви с. Дурбчлий, Добричско V нагр. 20 л.,
Георги Георгиеви с. Манастири. Провал. V нагр.
20 л.. Коист. Иванова с. Суютчукъ, Добричско
V нагр. 2<> д.. Негри Драганови с. Нчеларояо,
Киро Пет|)ови с. МанДобричско \ нагр. 20
сжрово. Добричскс \ нагр. 20 л„ Чейнели X.
ШерпФови с. Мансжрояо, Добричско \ нагр. 20
л., Ст. Георгиеви с. Кайряки, Куртбунареко V"
вагр. 20 л., Пбрями Ахмедови е. Качамаки Балчввско V нагр. 20
Хагани X. С*двеви е.
Байрями-бунари, Куртбунар. V нагр.
л., 'Годори Славови г. Добричъ V нагр. 20 л. Илик
Димитрови с. Дурбалий. Добричско V нагр. 20
л., СлавиНпколовъ с. Шал.ъккой,Провадийско
V нагр. 2(! л., Ах.X. Салиеви с.Гол. Каряачи.
Куртбунареко V нагр. 20 л.. Дано Стоянови е.
Кадяево, Добричско V нагр. 20 л., Гочо Ангеловч. с. Базаурти, .Добричско V* нагр. 20 л.. Гашмдъ А. Огнянови е. Настраднни, Добрвчско,
V нагр. 2<* лева.

•и мм.

|

Жел*аво -Пееви е. Гевреялери, Варненска
овел. 11 иигр. 70 &, Велчо Стоивове е. Ези-бей,
Лобричсво II вагр. 70 &. Хилили X. Юмерови
( е. Н»раджа, Провей. Ш иагр 50 Л-, Атанасе П.
. Коларови гр. Добрите 111 иагр. 50 л., Желези
; Паскалеви е. Ези-бей, ДобричевоШ иагр. 50 л.,
Василе Тодорови с. Киоетевчвлери, Добрвчско
! III нагр. 50 л.. Петия Желеви гр. Добрвчи III
' иагр. № а., Никола Тодорови с. Карялези, Добричско IV иагр. 20 л., Тодори Рачеви с. Ада' Аввое, Добричево IV иагр. 20 л., Гени Стойнови
с. Ботево, Добричево IV нагр. 20 л.. Калчо Стоиловч с. Богданово, Лобричсво IV нагр. 20 л.,
Добре Христови с. Матажмово, Добричево IV
нагр, 20 л., Атанасе Нвавеви с. Каралеси, Добричско IV иагр. 20 лева.

За едъръ рогати добитъкъ.
Желкзь Билкови е. Бялджри-к1.ой, Провядвйско I нагр. 2(.Ю л.. .1ука Ангелови с. Харманлжки, Добричско II нагр. 100 л., Братнз Калинкови с. Емирлеръ. Балчикско 11 нагр. 100 л.,
X. Нетръ Холевнчи с. Делнебей-късн, Балчикско
III нагр. 50 л., Генчо X. Витанови с. Кюстекчялеръ, Добричско III пагр. 50 л., Георги Енчеви
с. Арабаджнй. Куртбунареко III нагр. 50 л., Ахмедъ Псмаиловъ с. Кншелери, Добричево Ш вагр.
50 л., Ахмедъ Хасань Чаушеви г. Добрвчи IV
нагр. 30 л., Гтояни Черневи е. Александрия,
Добричско IV нагр. 30 л.. Абднменанъ Ахмедови
с. Чи*утъ-вуюсу, Добричево IV нагр. 30 а. Динко
Петрови
<1>л,ндд.ьлвй, лооритско
Добричско ■»
IV нагр. ои
30
петрови е. ч'л.ндл.ьляи.
л., МустяФа Чолаки Хн»ссивовъ с. Наетрадннъ,
Добричско IV нагр. 30 а., К(рдани Даскалови
е. Каралези, Добрвчско IV наг)). 30 л., Тодори
Басви с. Тойкунчу, Търновско IV нагр. 30 л.
Сте«анъ Баеви гр. Добрвчи IV нагр. 30 лева,
Екатерина Н. Ючьормангкв с. Ястжкчнляри, Добричско IV' иагр. 30 л. Кадой Денсви с. Баракдаря, Добричско IV нагр. 30 лева

‘
,
\
,
!
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Зи СВВИЬВ.
_
„
, ,
Деию Кара Димови с. 1челарово, До рнчск0 1 нагр. Ь л., Станчо С. Киселкови с. *•<>пелери. Добричско II “*ГР- 30 л..
рдани «ли1елииджики, Добричско II иа!р. ■ л.,
Атаиаси Петрови гр. Добрини 1 нагр.
* то яви Иванови с. Сюютчукн, Добричско III
нагр*•* - *3*!*' Петкови с. Ьаралесь, Добвчено Ш иагр. 10 л., Юрланн Даскаловь о.
Каралеси, Добричево Ш иггр. Н
Пвкола
Атанасови с Каралеси, Добричско Ш иагр. 10
*•; I еорги Ефтвмовъ с. Каралеси, Добричско
111 нагР к Л6,ж-

За домашна породисти пткци.
Екатерина II. Габе е. Xярмаважни. Добричсв0 | наГр 25 л., Нвакв Ганеви с. Каралеси,
д0брВ,|СК0 II нагр. 15 л., Арвои Пбвшеви гр.
Варна II нагр. 15 л., Сиещеиники Павли Атаиасовъ с. Кзн-бей, Добрвчско 1Н нагр. 10 л.,
|’нв,,0 Генчеви гр. Добричъ, Ш нагр. 10 д„
джаоеръ Сеитарови, гр. Добрвчи III нагр. Юл.|
'
Зй надпрвлусмввние.
_
!
А доми X. Мустаоови с. Кочмари. Куртбунареко I нагр. 200 л., Реджебн X. Мустаоови
**е. Бояна, Добрвчско II «гр. 100 л., Хн>севни
Кара Оснаноке с. Антараааке, Провал* йско III
нагр. 50 л., Халнлъ X- Хасянове с. Горньо Ка
лиево, Добрвчско IV* вагр. 30 лева.
Бсвчко 4095 лева
Кс|1кдъ общо задоволетвие отъ страна на
скотовъдци в ве скотовъдци, конкурса се закри
си най блТ.скявъ уснЬхи.
Дано вдушнй—четвиргн конкурси нн ирЬдстави идеала на вашето ечотовнлегво

’

■•гноил* по-яечето съвскиъ гнрдвтк и рабжтвтъ за уреждането ■ подобрението иа тиа у<
диша до деиь днешеиъ ?
Действително, много учители оти таи
гегорня можаха по околеии и*ть да подучите
| нуждната стенен!, на класни учители, иИнои сети
сд. дори и иервостепени учители; а тия нещпстницн, които не са. искали да чупя ги грибиаии
цредъ местни леребеевии, нимали гл свои роднини или близки приятели ви мн •■•-герствот»
со храниха си надеждата, че ще настане и да тИхи
иккогажъ бели денк. но какао виждаме наносакдини?—комчинтя, която заседаваше при мвавстерството на Народното просвещение ями калии
така: „Ч*.яйте, има вркме, хранете належди;
вашата работа ще н уредник сь закони!4 Ами
до сега бези закони ля сте я карали? .1/иого наместо може да се уцптркби туьь пословвцата:
„трай, коиьо, за зелена морава!4 Сега вЬряаме,
| вгТ.кн оги тия учителки п учители проклина минутага, ви която за приви ижть е намислили
д# се „осв^тя на таи трудна, но света нроое,.И1,_ учителството. Както со каза, е изкуство,
ковто „ожо ла ,.е усивършенетвува само си ннимател„, практикуване ■ иаблюдятелносгь, то за
това необходимо е нуждно душевно спокойствие
което иькг Н(. мядко 0 свързано си магериалввтЬ Жц-п.йски нужди.
Дано поне сега следи асячко това се иогдЬдне ма.,ь-0 по-сериозно на тоя въпрось и се
даде
замуЖеннто.

I
!

!

М БСТ Н И

Въ брояти СИ «пи I» й мннялвй и цъ, бехмв
унпвестмли слуха, че и бившия ип главени бвриики г. А. Несгоровн со обвинявали ви алоунотрТ.блннпо на около 4840 л. държавни нари ■
,,с '' били заловени и аресюванн*. Обаче, нрИдв
, н-Ьколко дена, г. Несторовз, сл. яви ви (•едакциатв
ни и дало сдТ.дуиицитЬ разяснения, но тая раг
I бог:: 1) Ме той но е били арссгованъ, и 2 че
цц Лил •> лдоу1к, > ребннали никакви мари, а като
главени бирнико, е иенращалъ ь .рн на усялеиве
Ф0Н ;а и елЬди 1
гол. при нрнглТ.жданньто
| смТ.ткигЬ оа Софийското Държавно Ковчежннчество, гумната не. се указала на лице; всл-кд! «■ гние ма ко<-1о ковчежника за свое оправдание
' казвал., ч<- не кн.п. получили нарнгк, ирц всичко
че е бил, издал, за иь.и.1 а кин тайния и че тя
била но но! ркшка издадена.
Г-нь 11<чторови *ль своя орана -гвирдм
па основание квитанцията, че е били извратили
сумага.
Що чакаме ла ее произнесе иравогльдвото,
1
, за да ннлпмь кей с гкноьннка.
Уволнени. Г.янджепския дз ржлвень бнрПО ХА4ЪТЪ НА ВОЛНОНАЕМНИТЕ
никъ г-ип IIе, Паконгки е уволнен!, отъ длъж
ни- Iк. сь заиоьЬ.и. .Ь! !>;>2 ни. '&'± миналнй отъ
НААСНИ УЧИТЕЛИ.
г иа Микистра на *|>инаисиг1>, беи да со иосочАко вма забравена учвлелп било оти зако- вати нричинизТ.! ??), вмЬсго когото со назначава
ннтк в заковчетата но ,нещастното наше на- жик-ля отъ гр. Габрово г. Димитри II. Попчеви.'
родно нросвТщеняе“, бяло огъ журналистиката.
Обиръ Па 2й срьщу Зй того, е бнлъ
то това сл волаонаемнвтЪ класик учители си обрань ви II учлетькъ баьалския дюгенъ на
ерт.лне в неиьлво впше образование ви народ- Артюнн II > накиянъ. Газказнагь че крадцяпк
нит-ь трнклаенн училата. Болшвнството отъ елЬди като разбили врагнтЬ н вземали чекмеучптелнтк ви тЬп. сж отъ тая категория. 1!р1..п, джет** пи което е имало >00 л. гр. >■ 30 л. раздълги в угнлнн годвнн тЬ сж носили в еж из- мЬннн сл. нз.гЬ) лн иа края на града — кадк кв| неелв до сега ва пл-Ьщнтк ситня учнлпша (отъ реччшОЬ, гдЬго като обрали отъ чекмеджето
1 4—5 години насами почнаха да вазначрватч. въ само лсповстТ» н Онле оставили па него мкето
тия училища в лица съ пълно више образова- чекмеджето си БОткхи лева размкннн, избкгалв
ние). Дългата учителска практика рь тЬзи учи- въ неизвкетност!..
лиша ги е подготвила си достойнство да заеНа слЬлупопия денк зараньта, полицията
| мати учвтелсквтк св мЬста: знае се, че дългата била нямЬрила чекмеджето еи останалнгЬ 30 л.
< разумна практика дава иа учителя опитност*, съ размТ.нни паря н замела ви участъка, а крадучЬнпе да може да пркнодаде в заинтересова нитЬ още не сл. заловени.
ученннвгЬ си
Въ честь на ш-рквага ни гСв. Троица4»
При това, ако практакътъ учител, е елТ.- на З й того. етана много голкми зборъ, на идали съ вввманве прогресивните открития на палната страна нини оги граднти нв, гдкто
прЬдмета, който нркподава, то тогава нека ии- бЬха се стЬкли множество граждани в селяни.
кой не емке ла рравв сравнение иа тоя учиНа тая мЬстнос-п. всяка година става збори,
тель съ който • -‘да било други, новаки. макари но колко го т. годишния но е бивали толкова
п си двилома^ защото двпломвтк сж за учвлиш- много ожннленн.
ното знание, а това ноелкдвето бези учнлищгнъ
Лични. Но случай «таналня конкурси ла
майсторство, калено въ който говорими ви уводната сн статия, отъ
< лухи. безъ
оезу,- учителско маисторство,
дългата .учителска практика, е още нищо. Ако Барна лодоха в св отнатуваха: Г. Г. Окржжнва
аевчьчьтова се ензвава, бвло оти законодатели, ! Уиравнтель II. Станчеви, члена отъ Окр. Поет.
било, отъ съставители ва аавовв въ мвнветер- Комисия М. Жекови в Инспектора но земледкствбто на Народното Просвкщевве, защо тога- дклвето въ окржга Ив. Бързакови. По частаа
ви се нгворврати твк свлв? Защо—пе пми се работа бк о г-ни Г. Иванови бнвший Окр. Увранодобренне. а се оста- витель. гега мрЬдстанигеля на пакетната тир
1> подобрява матервазвото нодобревне.
навккв разкоши**
разкоша** да гладувати? За благоблаго ювека кжща 1Цяадекери, за раавн земледкавятъ навкп
I дарность лв се права вевчко това, дкто еж св ! чест в др. машвнв.
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ДОБРУДЖАНДДЪ

Огр. Г

____. По сдучай закрития вече па- | ваше ва дджда. иНи
*
■в пойте
аиа да поговоряма въ едвнъ | като аадагаше всвчвва врага ата
В*
Пстсрхоескмн
събор*.
ета мдущатА са броеве, много 01а търгояцмтАсл зумше л-угъ е дява облака ота
че не иожде да ваиравятъ добра тар- , трая около 10 мявутк пак
в Н
Басови гость, нрядружояъ от-а вазвачев
воето отдавала на еппансоаата нп креза, тампио ва врАда като поща. Ота
вра вего флягедъ-зштангь кяязь Оболепский ее
ее точн ога 1899 год. насама.
се п това време ва вапаара дава,
** качала ва врвготаеавя екипажа в отшжела право
магодарии. Многото тарговцн са ковто иотегдин са каруца в еаЙтово аа града, аа да ва Нетропавловскай събора. Като влАзяядъ аа
честата да се разговаряме, изказвагь испреварята джхда; во пслАдстме бурета ■ съборя, кяяза се приближила до духовенството,
бдагодареостъта са ва тукашввте полицейско обляна ота ираха, почти
воето го очаквало в го благословало, а «мазнала
аваета ва двцето ва Онол. на Началника, гдето тяя — коя дете вма б»ха ее отбода ао саоар- ва гробаацятА ва иочавшатА императора Александра
■0 бадо допустналн ва панаири никакви кражби, шенно друга нипраадеаня, а ао вече гама Града Н-Й в Александра Ш-й. гдАто е бала отслужена
Лдао бадема щасловн да чуемъ ■ ота аемле- а елина ота еайтогатА. войто сд.що бмда отбмта вавахвда- СлАза паяахи ита, Негово Цар- Ипсо____
,п околията ни добрв отпи.и за ири- по друго иапраисаое 1 ота помаете, то теб ее чество Кяязьтъ, ванастра ирАхеАителя -нъ Д-ра
кратявамме на тодковаго много кражби на одри блъснала ва канавите, воето сд стомренн во- Давева. председателя на Народното Събрание г.
■ дребно добитъци...
край шосето аа Чяеута-вуюсу в са врктурада, Драгана Цанкова, военния ниннетръ г. н. ПаирпНозо-вхбрания кмет-ь г-на Лъ Абаджиевъ н» благодаренше ва цровадеаоото, хората номто вова ■ вевчкнте другн лица ота евнтата иа Каяла
се помощниците сн: Слои Игнатова и Кюркчи биле на него, оставало неповредени.
сложи! еднпь ерАбьоенъ вАиецъ на Александра
Хадвла, на 1-А того встдивха ва длъжность а
Но одинъ пжть сне васалн. аа вито вана | 1ЬЙ. Тоя неясна баль съставена отъ две лав
1
моментално прогониха купа достойни градски околийския нн декара 1 ра Тончева асва да
служители, аа ковто ще има да иоговорнма въ се обо1атн на барао ио еднаа недостодеамп рова ветва, които се сключвали една са друга в
ва срАмти ва ковто била поставена икона ча Спаедииъ отъ следующят Ь сн броеве.
начина. Сега подучихме сведение, че ва 2 того евтеля: ва леятате, конто свърлиатъ лавровите
■синият* посАви по настонщемъ, спорела родителите на д1.цата: То|юса Мисаяъ, Гаработе ветва.
стои нанасяно на българска елнкъ: „//а
сведенията нн, вь пелин Варненски окрлгъ пред- Кюбденка, Храмана Кюбденкъ, А раков Абрамона Царя-Освоб<>л1гв.гн нри.гнаг«.шость п б.инч^орвАщавятъ нвванредно добро плолородне.
я др. ж. из-ь ,р. Добрина, отошде ва градената иосгь, арияьр.ншоегь «>гь Нт.люритт и ш т.снин
Съгражданина НН г-на Петръ Сейрековъ, амбулаторна да вакцеииратъ депата ов, тама Кмян, 1Я77-Ю.1.Ньнеца е сложена иа
който бе вонгрчльора при тютюневата Фабрика заварили н окодойевня декара „ааишъ сепва черво кадифе. Като сложалн венеца иа гроба.
на X. Артюнъ X. Кяпрсдова, е уволнена, вместо диета“, който ирпевопнъ правата ва градс
когото е няявачеио едно младо и неопитно мом лАкаръ-вакненнралъ га са градекма детрвтъ, а Каяла колАначпль а целувала иконата па гробъта
ченце 17—18 годишно, вмепуемо Пзиа Друмовъ. ара излияние на родитедятк са децата см, по ■а Царя-Освобо дителя. Това извърши 1а н пешки
ИвЙ нАмам* нищо да кажеиъ за ново- одинъ насодннческм начина пмъ вземала по друга. Отпосле, втора елина грададеиъ венеца
наваченвя Друмева, освен а да съжелнпямс само одпна дева. До колкото зияйме веочвм получа отъ хшва грааидафилн, налян н лаври, ирАвьрзана
министри Па Финансите, гдето но взема въ съ ва гъ безплатна медяцянска пом>ща въ градената еъ трвколорннтГ. народни българска леигн и са
ображения при уволняванията и назначаванията амбулаторни. Питаме, знай ля Градския Кметъ вадиксъ: „На Цчрн-<'свободи п-дя Александра II н
отъ коантета на Царя-Оевободнгеля Александра 11%
ва храст ата и способността на чииоБнкиите, за 1овд, иди докторовото началство?
бала сложена отъ представителите па кояатета на
тава в материалното я семейното имъ положе
гроба на Царя-Освободи теля, следа което ш-вчка
ние. Г-на Сейрековъ е човАьъ иа 55 год. възколеннчнлн н целунали иконата. М Ажду това.
рветь, стара опълченеца, безъ никакви матери
II. 1(. Ваеочестно Киязьта положил!, венеца лав
ално средства, при това е и нотюсобспъ за
рова.
отъ свое име иа гроба иа Няиераюра Алек
друга работа. Да се шнег.т и се отмила хдАба :
сандра Ш-Й н на колене ее походила на праха
ма такава нещхстнвьъ н се назначава едно не- ’
■а Цвря-Мяротворецъ. Такава венеца Княза иоопитно Момченце, коого освГ.нъ че не отговаря
яа условията да блде контрольора, но ч за вой- | НаЙ-ЯаДКИТ* ПОДрббМЙСТИ йй ПрХбМЙЙ- ! дожиъ ■ на гроба на иочнишин Цезаривнчк Георгн
Александров* чъ.
янка още и« е викана ... е непрвет» шш и не
името иа Кияз» въ ПйТйрбурге.
Високи госте слАлъ като иосАтидъ уениалзаеовмо.
пата
на
Ианераторекия Дона, направила визити на
Заето
отъ
.Покана).
Нт. така отива гъ работите при „новата ера“. ;
Техва Панер. Величества Великата Княгини Алек
Останаха зашамадени нашите раднелаПърния пьмсснт, цч/п ки нбам* «а Пстерховъ.
сандра Иоснфовяа и Принцеса Китен а н Макеянявястн ма 1-й того при избиранис кнетъ и но- :
лнапона Оддевбургска. както и иа и ре нгаиителнтА
нощници отъ новоутвърдениц
но
Общ.
СъьАтъ,
.
,
На 28 чай въ НАлата .ша на Петерювсвяя па велнкнгЬ държави.
К>ТУ "спькняха 10 члена стамболовистц а гор- ; дВ0,„.цЪ> въ н часа вечерь, е вяало еЪяеевъ цар•г
*
«мте „сойки останаха ечмо съ 4... н като '.ки 0^.дъ въ честь иа 1>ългарскяя Кяязь. СрАдтяка за кметъ се избра
В* .1 ленен мАр/Пеко го
“Печено • /опри.
,, , ..Л>. Абаджиевъ, а за иото яАето ни трапезата е заяаяавиа Пяиератраиеговн помощници Слои Пгиатовъ и Кюркчи |(ата длексавдра Теодоровиа. отъ дАсиата страна |
1>ъ.1гарскяя Кяязь с.тАгь гориитА п<о-1,щения
Чьдидъ. Н> й тояа яяаахмо в та това не обра- ца коят„ е седелъ Калгарекий Кяязь, а ота лА- |
е отктелъ иъ Адею иилрокекхта
Невска Лавра,
щадме внимание на бръщолевянипта на „Свобо- катц „,||Р|)ат,,11Ъ Николай П-й.
гдАто е посАтплъ ннеоко!1рАосв4.щеииш1 Аиток.чй,
дома I ражданияь“, койю ее нАни отъ нАкодьо
яятроиолатъ Петербургски и .1а южеки митрополити.
годния н утвърдиваше че „роюр. нчто общество
На янтрпиолнтц Княза юмарилъ собствсинордчно
въ Добрвчъ е на негова страна, и <чч а нТ.ма
1,'нию Г.П13Л е* НСПШЧ1П *съ Петербург*.
ндннъ яаеннепт. иатещ. краен, па ирАкрасио измшцо да му каженъ, ссьТ.нъ да го с лаь *- ь
,, а 29 чан въ „9 часа стТряньта
.____ _работеяъ
спяджвръ.
Мигроио.ииа
иа Княза
както него, тъй н Арсеневх, кой го напустиа и 1
г ваепояеяание
' вдонатадала
1на енаеигелн.
. _______ • ‘ __ ___яа
_ ачпера- за
Ила анарНарод. Събрание и дори тукъ прЬди избора да
1
р
тачеитатА яз чятроиолпта, Коязи поелЬднанъ ога
сц измоля ил ПСслАза поне за одинъ помощника, тореката н\га ....л< шаязр
иъ
Р >Р^ь • • ч " * к *
! заяАстяяка на лаврага и святата сн, отншела иАшно не блде послушана . . . Лслд. тъй върви на Нетерховъ
1аоеки Князь. На скелята сл очаквали Княза:
_
... „
1
1
__ ___ .
__ , кояа вь \ройцкня еъоора, гдАт*> ее поклоняла иа
младопдАааи А, които сл. научени ота шсфъгь у|]|>авлнющия
началннкъ на яопскяя шабъ в.-ад.
,
*
..
1
. Моласа.
^ ________
княза Алекеанзрл.
ги Вай Ва«ялня да се отдавать пола наема, •’Авелана.
иочошннка яу п.-ад.
кояаяляра с.в. благовАрена
1
1 11<>в>кп.
както бе презъ 1899 гад бАха взимали за на- яа Петербургекото прнетанише в. ад. Делавроаъ я
(тойиикъ Грскова, а прАзъ 1900 г. Т. Нванчова др.
впеокоиоставеия лица, иря конто в прякочакI п'о»,1Ъ «г. Пъ.иорен“1ч Лнрето.
и щома иастойнака имъ ги нищета, тА сл лнроканик при бълг. воеиенъ чяняетръ полковника
зграммяеиха ваго гнили круши ...
|||,,>Тапо.п,, както и денутащята отъ града НстерВъ сля(нн
день, ...................
на часа I. ..имало
е обАдъ
Ннй отъ тоя избора за сега сме доволни.
•
ца ЧМ() на грмеия КШРГЬ Леляаова, по- , .... в,
1Га|,(.,,т,
........
ва
з.чщото обстоятелства!а иомогн.чхд на съгпаж1
т».ъ« . ^ .. и1ми!.п«т+ \г- <н-«-, гаЛА вь ьъл1ар«м>то дипюклти 1м к<» л1ипгно, иа
даните ни, да и Ама пито елина мдид«ммАад1 ва
Лр^ГцГй к“ято иос^ша
х тАба^ ‘ ^ 1,Р,"*Т,ГЙ>Ва-,Н: ,;-"а""к“я
'>“4*
постоянния състава на общината ни сега, но 1Ь‘ТР'
Лх „>
,',,1 бавна табла ваеоГ
•1“*‘,до1,Фе в-ичкигЬ други руетп чнпн.-три п висоьойто случай ще излАзатъ на лице още по-го- | ,0ЛЬ иа
}
^ ГхЙим п 1пя нГгвма *в"огт“еи"" ....терйургския Кмета. ВаврАче
ЛАМИ тАхни злоунотрАблення н ироезроли вар- \ ;,|аТ1‘ си
" к|Льгь
1>ь.1гаряя н ня напада на оЛ6да, ирАлеАдателя иа елавяиекото благ»тво| рателно дружество |енерала-алюганга графа II. II.
п ени па вочнвпшя радоед.чиоиекн режима, стига Иертсротргь.
! Игиатаепъ е иронзнееаль <-лГ. 1\юшия тость : „Нъ
н 'ВоизбранитА кметъ и помощнинн, да имагь
оице.га но нненкмн .1№<~ъ 1ЧГ1 ь но 1‘ч' нчн Имд .брата воли вь ентерс-а на градътъ ни. 4а
р
а „/( //„ г,у^ския кметъ.
иерото/н нн ,(чмъ ч но р>/, кого 1110.14141, ние. р>/в оълннтъ общото желание на всички граждани
I
енпчъ ви.че.10М- чрн-Оетчопчо,он ио , ,1 гпп. мито
ек мсьлючснме на Арсснева, който ел облажи
Пългарекий Кипже!
с.. 44<Ю л. отъ местото си?! които желания сл:
Тн" зняешъ обичая на 1Чската земя. Ти склогъ намъ о/югскн нн/«и». [чочмъ мотото еи
йода елда здоупотрАбитслитА на иароАнзта нота ша,,шъ кога иоерАщатъ русптА съ хлАбъ в сол.... || -Ю лмшниего но Анню но Птнорон н но бъ.иари оказанитА до сега гешепти азнамАрсни отъ Црпечи ш. прочее, отъ тАхъ «'Ъ оная любонь в гкин н/1/еч1т„ “
("мисията на сума около НАяХ) лева и разра- ,,яия векреннп чувства, съ каквято няс тя гя иодИмператорския ермитатл
Е1ние архивага“ за много други издириання, каго цаеячс. Петербургь ее радва, че тебе язяово цака
1> здаваняе градски иАега. какво сл ставала вижда, ти августАйшяя вожда на родния, блпзкяя
СлАдь обАда. II. Ц. И. Князъгъ е огишълъ
нристапскитА секвестри на заплати и п|>. н пр.
руското сардце българска народа!.
иъ пмиераторекяя ермятлжъ, гдАю е приела
Ако ио иАкои причини, новото кметство
‘
члеиоветА — гласни о!ъ Иегербургскин грлдекм
е чие но горния случай да бсздАйствува м за*
съвАтъ.
Ч илннчн, няй като журналисти ще саумАйме да .
1 егюеиро но Княза.
* *
1-чоааяма нитересътъ иа градът а ни, както на
Р/ъчьта на Петербургснин кмет*
Навихме миналата година, затова има прицоКняза, като иосаиалъ съ соль хлАба, яздвг„Ваше Царско Височество!
»лчяамо точност, сираиедливлгть, за да не яалъ го и иронзлесалъ слАдующптА лупа:
Населението на Нетербургъ ме е натова
>"Вди;яять ва скоро врАме саграждаиитА ни
„Дълбото съяъ трогната ■ щастлива се ста
ги сиялата ...
да пряеяа звзкага на славянското гостопряепство рило да Пя привАтствувамь но случай желан
Буря. На б-й того, около 6 ч. подпра обАда, отъ столнцата. ТвърдА яаого вя благодаря, гос ието ваше нриегигание въ столицата на импе
рията. Сегашното Ваше идзане е особенно зна>0|-ато бА се зяоблачнло и термометъра посоч- пода!“

Обща хроника-
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Д0Б1»ДЖАВЕЦЪ

скяго едвнпкровнаго ■ единоякрняго руетм»<црода, неоцЬвмчн жертвам* когораго ш
■ Оранетрн ги том мрйме е исварш ■ брани бида яскуплена наша свобода; ар
иа Държавника Господари, вомитетъ осмИлявается доложитъ Ваимм/ Иммз
ХЙП вародия х
ра горска».му Н»мичесгйу. что начагое яжъ^Л»о
*
чо уоЬковЬчен1н> памнги Нчлвкаго Вишктия
Вчяюрсавтш доп/яацвп подивея подаръче
V Освободителя Бол гащи и ь БозЬ иочввшого Импо Царя.
нератора Александра 11, будегъ окоичено ПиеС«ЪП вечерята Цара, Царицата и всичка гЬ ирпдолжителиломъ вркивии и чго првааатеаьная
■иввв и княгини, отъ обаднжта зала вд1,- Б>лгарш у.тояятея еамьсиь торжесгвоаим обряам въ В1ит* ми, гдЬто по-иаиркдъ отишла Ж0Ч1> олначсновать дна щатниягнаЪтш свовго
българската депутягшя на чело съ Княза, гдЬго | 01.П0г>, .кл*>мГ.1 огкрьпшми въ сголнцк Соо1« м~
е» дошло и исвчвитк рускв министри, и тачи М1,Г1ИК;1 еВоечу велико,пшному Царю Освободя
■ри* етвтуятв, воато е предназначена за но- тиричом. заранЬе вмражаетъ нвднкую раАриъ ш
Вългярсмя Князъ се оиьрнааь досгь и б-чконзчное счл<*Т1*з, когорое ом мс|и*
вмъ вето съ слЪдукчцата рЪчк:
-галя би, если би ви дени ,гого нолякаго прввднества могла засвндкгоаьсгвоватъ мсносрЪдотвено нрЪ.ть лвиочь Нашето Иню ратокскато ВмвЛото Императорско Величества !
во НОМНШЪ“.
*
Страданията на еляоверивя и еднонлемт- ■ честна нзсколкко -дубоката признатедиостц МОПодаръка за Ннязъ Бориса.
иевъ български *ролъ като Божествения искра, торощ вест болгтрсмй народи ингаегъ к> свое
му Неликому Благодетелю въ Нозк. ночавшсму
Градския кмегь, г. .Гдяиоиъ, кр&чилъ то рвевамхв любвеобилното сърдие иа Царн-ОсноВанн му ДЬяу, а тгкже нас олько свлича въ
гава на княза роскошно требарно, позлатено в бодвтеля ■ неговия на|>одъ. Отъ височините на • н"мь л‘"б(1ш. и иъ каквмъ бдагоговЪншмъ ОТЯОсе
разигра
безпрнмерната
по
своето
емалинрано копчежне, изргботепо по духътъ Иа
XVII ьекъ. Двете стръви на ковчежето били беявометне, истинско християнско въодпиевле- ситен »>иъ къ своему челикодушному повровителю Пашкму Имиераторскому Нелвчеотву и, ма
ние —руската народна освободителна война.
украсени съ руските дъриагня гербове.
Като се лютиви на чело н:» победоносни- комець, сколв сидьнм и неразривни гЪ тзн,
, незабравимия вкнценосснь вожд и торме .■вязмваютъ Ьолгз|лю сь ея братьямат*
Отгоеора на княза.
вринова иъмъ еаиостоятеленъ животъ българ- освободнтелями
1'. София 2*> мая 1902 г.
.Приема, оказани не лсно въ Ст,черната
иародъ.
Варненснотс оклл. учнголезо д-во нарежда
столица, мс твърд*, много е гна к азч. ви моля,
За дв се уаЬковкчн това велико събитие,
васъ, нрЪдстапигелотФ, на Псдсрбургското град бътвеиви ивродъ въздига въ столицата на въз- пр+.зь т. г. дЬгната наклиияя сдинь педагог.
ско управление, да нрт. га. <;те ча столичното на яръвшята България нямятникъ иа Царя Осво- «'дчк, кой го ще ;ра'* -■> дни — що бл.до отв>селение моята сърдечна >». содярность за нодне- боднтеля. И еега, като иоднасямъ въ умепшеьъ ремъ на Ь' илвй и ще ео нродьлжази до 5 авссиия мене хлЪбъ и солт, а ч м1 също и за вадъ тоя памяткнвъ, азъ изразни?мъ на ваше густъ. Цт.-ч.та па хурсъгь с: да се разшврятъ
предназначения отъ км ле. ,щ за княза Борнса Императорско Величество, покровителя на бил- шуш«п<ч< скиз о знания на учпгелнтВ. Прн ирЪнодаръкъ. Мсио е се«6«-ч > чрзнгио да видя гарегая вародъ невзгладвмнтЬ чувства на вЪч- п иананж го що с*- обърне особен но винианве
прЪдставнгелит Ь на | | пд» М«-<е;>бур1Ъ тая го вата негова благодарности н признатояности за
яа ш чиз 1. теченп.ч ви оолаегига иа и изпитанието,
При това ши сс има и особерин часоне за удина, косято се всиълса •»
■ р, и иКкъ оть то великодушно дарованага му свобода'.
! пжтняние и полготвяние кандидат»!Ъ-учители
гава, когаю нашит*, б;.; т.
уеигЬ, които като
*
за държавспъ ч петь, ?!:<] о.мъ ирЬдстои а твси жертвуваха ж и >г>, се
риха за свободата
Рмчъта на •. Драшн* Цпнкчеъ.
1гт.яъ. Гл. .о!;|ц::голи на курса ще бъдатъ учв1<а нравоедавияя бьлгарс; з
|>< д:. който що нмъ
Слйдъ княза, прЪасЪдатели на Народното телнИ. но нсда:о1 ик.т г. 11. Мяиопъ, прн Кяваабд.дс за това вТ.чно благо ;»сии Още иоднъжъ,
'
господа, благодаря ви за а минна приеми въ Събрапве, г. Драганъ Цанковъ произнеса л и < л+.- дъшкото педа: и-, училища, г. д-ръ Мановъ —
при Силистреистого педагог, утилище, г. д-ръ
великия градъ на брЬтл \ Пече. Да жявЪе Не- дующата рЪчи:
.Ваше Императорско Веляч .егно. пар-ь ми- Свраковъ. ирч Б.чрнои. лЬв. гннназвя и г. С.
тербургь и негонитЪ град чие“.
лостивай м покроввтель на България!
Нслсбъ. при Дловдии. Д+.НИЧ. гимназия. !Цв се
Счвтамъ
се
зя
щастлнвъ,
чс
съмъ
ополночетатъ
лекции но нрЬлиетнгЬ: Ирамическа ПсПораденъ < .гьда.
мощемъ отъ нвродннтЬ пркдегяввтелн да нр-К- дягосика, .'[•ч-ика, Кгикя, Психология, Общи ПеИъ •> Часа СЛ-ЬДЪ об!
НсГОВО Ц. ВвСО- двмъ лачно иа Каше Императорско Величество дягогикз. ('ш-ноална Ди тактика, История ИВ печсство Ннязъ Фсрдипанлъ.
и.м на.гк но Бял- желаиието вв българския вародъ. изразено сь дягогакатл я Нр.тчтнка. която ще сс ярвдружава
тиЛсва:а желТ-знои&тва ли 1 ••• I. IIмнерлгорския ркшевяето вв Народното Събрание въ заст.да- съ пряк': чеп« бт.лЬзн. Ни курса може да вземе
треиъ кт, Истсрховъ, гдм 1сь голъмкя Дворсцъ наето му отъ 20 май н. г.
участво в>-«.::л учнтезка н учители, конто можев,. 7 ч. оН м. е имало вт I юиа чести парадепъ
Това желание нозволявямъ си да го нрт.- лпяп Л.т право на участие въ курса се плаща:
об*.дт„
дамъ на Ваше Императорско Величество на биз- по 1л. о |вандала I и гЬ учителки и учители,
1>ъ пр1> ю на оСКда Цяра е днгналъ елк- гарскв язвкъ
които що д»; :» *гдири: '<ннь изнитъ в НО 10
дующия ТОСТ е :
.НяродннтЪ прТ.дставнтслп, въодушевени
II,
Нчеллющщ-Ь да \ частвувятъ вт.
отъ чувствата яа вкчна признателност!, и бза- курса. т;-|,да ;,.‘.явя!Ь на тр\ж<мЗТВОТО Н*С1оста на Царя Л^кзяи : П-й.
годярность, които българския народъ питае КЪМ I, !:д.сно до :.■> , ;пй г.
каго съ заявлението си
.Попъщниш1 о ни
Царско Пнгчччство, Руси, бляговВЙно лоздравляватъ Негово Нмич- нрьдчл; глтъ тй-мялко половината такса. Чи1ш чг.1> съ ч.и ио1ч:1,н. е., ,.111011, 01
клавиш- ряторско Величество Руския Цяръ и Български сдото васлушам- знЛ ще бд де огранвчево. Курммего пнмншнч,.,» на Г чс, -аГирп Лчсксаг.аръ II, \ пояровитель И Го М^ЛЯГЬ ИЯЙ-НОКОрНО ДС бля Г» - си*, см.
'1,с 0 1.1 1 ,. \ леснавдни при намиране
ом
ояоаиарна \ воли дв почете съ Внсочайшею Си ириелтет вие |,в;; три п ир. А , по-добр!. ипЬкарвяне на своособения ролка, на го г.ш.с*
вчмнг ои, сяра на на
.,ч
кел нар-иъ за не- : открвваннето на иамитввкя, въздвгнатъ V,- «'••• боти.!., прг.м». щ< «• усгрпятъ но желанието на
зиорак им ни .*/.о Дне)а.
, „рн.имчаъкъмъ са] оня столяна на българската държава отъ вкчно глушг. .•‘•лв-: и сгскурани нихубавата околности
Мштинт*-.I»
тиию/иг. ч • 1 'и,,с.тнцнско
кан- | првзвателввя български народъ иа Цари Оси*- па т-. Б.,,,ц;,.
%
жест***
бодвтеля Алексанлръ И. ДЬдо на Ваше Пмнс-_____________
Пия 1,1
I н.1 ‘„..царския кннзк Фе/е- ! ряторско ВвЛНЧССТВО*.
линанлъ. на кинзе нчн I
Д/м въ.ссоснъ кръ*
«цеиник» « :а ■рои’1‘1 гп ■ »./ на гклчага .»« Моето
/'ъчьта ни иртйпьлашг.т иа комитет
гьр,1Ч/ и .м ,тр.р«епю
< к,: русинь Цъл1ярял.
Цослк г. Цанкова. и|Лд|"Ьдателн на к< мс- 111\ 'Ш1'Кигтк Гарабеп, X. Ллсксаповъ, или нетотя, г. Чяимовъ е прочелъ слълукчции щресъ: говиз братъ Мурадъ, лрг.хари на, гурски свядОтсовнри на Н ■нза.
Наше Имперяторское Величество, комитети бени дркхи. шътно цн изъ сезага ’ ръ околиите
11а тая Импераюр, . .аздразица. Княза е ,Царъ Освободители Александри 11“. еоглясно Добрвчс:.а Ь .лччксь-я, Ксртъ-Буиярсча и Сплис
■ рече!.,. Псето пмь покаже чЬсгожителството
отговорили:
|10становлен1К1, пронягому въ заскдан1и, сост шг п- учи црп.шчпо възнаграждение,
Ьаши Пмш раторск,, Ь знчоч гво!
явшемея въ софШскомъ кяяжескомъ двориЪ, подъ
(мчонсцце въ а. ми ни (-грацията на в. .До-'
Високо като пЬин . оводеннето на Наше ; ирЪдсЪдатслствомъ сго держаонаго иокронителя
11мис[ аторско 1к.:ич<ч тво 1 имь мене а къмъ в ночетнаго пркдсЬдвтеля сго короловскаго ви- брудаитнепъ*.
*. Добричи. л.' Аирилнй 1902 г.
1—3
българския н.-родъ, о 1 ь I • о-ърдце благодаря сочесгвя книзв Болгарскаго Фердинаила 1. но
за горчици н приеми оидлаи мами оть Нели ката случат воздввгаемаго комптегомь на кепту щшбратска Гусвя.
| знотелиняго болгарскаго народа въ стодипЬ < иАгенти и настоятели се днрять за
Ь ,ш<- имн. ратпре. II И . нчесгво! НръзкчгЬ, | «('з памятннка Августейшему Пашсму Дъду въ
които свързват и Лилг рекгн съ руския народъ \ Бозк ипчвватщему великому вашему освободикепчеп градове и села. Но предприятието Н(
сл. нерушвмо, тъй като тип връзки с.ъ кръвни, , телн> Императоре Александру П,--ечягаемъ себя сд, цужпп прЬдечрстелно познапия, тъй щотс
скити; гК неразрнкно и ьъ но съединя ватъ Бъл счастлввммъ иоднести кь стоиамъ Нашето Пмвсккой юснодиш. кли всЬка госпожа ще дож.
гария съ нейната Нелека Осаободптел шца.
неряторскаго Нелвчества художествениут бр< плТ.ко,
честяо п »1озъ риеш, да сп спечели
Българския нарлдъ е неккега в+рвалъ въ зовую редукч1м (1 15) лтога оаматнвкя. сдЬллн- |
русия и е убКденъ чо той к за нянрЪдъ ще на- нук> самимъ явторомъ. скол!.иторомъ Арнолидомь прехраната «ли по крий другата еи работа
мъри въ своето мерно развитие защита и покро Цока, а алибоиъ рнсуиковъ всЬхт. иамятниковъ да си гьздад»* одшп» добавптелепъ доходи.
вителство иоди ч щоото крило на Руския Орелъ. няходящихея въ Болгар>а могилъ рускихъ геро- Подробност чрЬзь бюрото . КОСМОСь“ въ
ПрЪиълксвъ отч. тип чувства азъ издикамъ евъ, иавшихъ въ освободително!,» войнч, какь
чашата си и ш и за злр.тьик ю и дългодеясгвието видимий знякъ глубокой и невмразимей призна гр. Видинъ.
2—3
ва Ваше Импсраюрско Пели чест во, на ТЬхни тслимЬсти болгарскаго народа въ АвгустЬйшсму
Иниера горски Ьслнчегтаа Пмиератрицид-Ь Алек- КиунукЦзря-ЧсловЪколтбца къ ввликодушному
Отговоренъ редаьторъ С. II. Дянковъ
сан зра Тм»,горивна ,\ Императрица Мария Тео- Покровжтелн» Болгар1Я, къ Нелвчайп1сму и МоПечатница иа Хр. Н. Нойниковъ
доровна и за Царсгвутщия Доми, а тип слицо гуществсвнъйшсму славянскому Гоеударв» брат-

меяателно. Множеството иаъ васъ още ясно ев
припомня, котато, чегвертъ векъ назадъ, сшчовелТ. на Русия, иослушпн на волята на най ту- '
маш я отъ МонанснчТ,—Царя-Освободвтеля, двзжим11 отъ поривите на братската т.н>бовц боатрЬпстно отидоха да пролива»ъ кръви 1а свобо
дата на българските славяни, въ защитя ва С|
твя Кръсти, за тържеството на правдата в сяраведаввпстьта. Па плет. е скъпа България, поле
тяла на която с.к оба репи съ руска кръви: яа
васъ е скл.пъ и бля- ъкъ народа, който иаповедва съ васъ наедно православната вЪра, В
нве сме рали да Ни нрввТ.тствуваме, Наше Ц.
Ивсочеетво. Птербургското Градско Управление
ви моли да приемете милостиво в да ирадядете
тоя екроменъ подаръка. вя 'Гиажяча Но риса, като
знака,, че неговото посещение нетербургци жв-

* нрЪуеаЪваннего вя велякян
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ДОБРУДЖАЕЕЦЪ
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ГОДИШНИЯ А114ЖАМЕ1ГП.
на вЪстиик.ч е: й л., иодуггдщчао .Т’ , а
За » странство годишно 10 лева

ИЗЛИЗА ЕДНАЖЪ ВЪ СЕДМИЦАТА.

Дйонвранкс йс.гь пр-Мплата иЪв.а
да се уважава.

л

! *'

око«

;

Всичко що и отнася до вЪствввя,
се адресира до редакцията ау, га гр.
Дойрячъ, улпна .Тотем'.

ТАКСИ ЗА ПУГ.ЛИКАКНИ:
аа явад. с/я иа I стр. . . , 10 ст.
.
.IV .
. . Ь от.
За ирпетаясва обявления
на III н IV стр. по Зет, на V а VI по
,
I’ . ст. на дуят
V,

П

I

Неплатена писна ие сг прпеяагь,
ранни иси не се мр.ъ щит-ь.

Ецмм-ъ брой 13 ст.

Е дим а. «рай 13 ст.

с

Да се прочете

Заема на прогресистит^

Пнконноме ненчки Н]10вП1пе.а таени и
общестмми цчр>ъм<\[' н ’н. частни лица и
тяршвеки фирми, книги именпя ,р/ оононаатя ин.що ни пасе.и и а ти, .;о данитя намя
оНнн.ч н" шии си иннем ' ще се приемить
да се печатате <а напрал СЪ СЪВСЪМЪ
ИЗНОСНИ ЦЪНИ. Чр) и-ака ниешнико ни се
печата и ро.шг1и граничи ня .тоунтелно кчличествч I кмми.шрч, >"■ сама вя >ри,{ятя ни

-3'*; - г;;:: I

Чл. 1.

Поминали а г ч стой нос п. па заема Со у сга
Но едпнъ ид.ть ема писали въ страници >Г. нована на ;
зена златни металически 106.000,000
иа г*стнвкъть си, чо наети щето нрави телетно или
Франка 106.000.900, рубли 39,760,000, герно о вь с ъстояние да яаарлви нЪщо подЪзно за
лански маркп, 85 860ЛХЮ, лири стерлии. 1,197.61X1,
страната нп; во елипъ п*ть сме го. изобличавали, I
лист ри иск и корони 11X1,912,000, холандски ФВОче гъ голи об+.щанпч ото Носии волове, 300 мил. риии 5о,Ч8о,о00.
рубли го геоп. заемъ и тютюн», рт.зань на иро- !
1'ози заем ь ее именува;
цЬ,,ъ’ -«-расава се не управлява. З.ч дилокажемъ
/I )}ържив*нъ ■ин-мя нь та/ии
всичкото си иисаио 1.0 Сега, считаме за нуждно отч НН):.'
1>0, ;игчг пя <•» .01.101 т. ни .епици/н и,
да номТ-стпмь въ настоящия си брой сключен.1- чьр./у пчгнтн.
яп. вече контракта., подписани бъ Паркжь огь
Члепь 2.
миност рт.-нръ тсЪлатеди г- Д-ръ 1анепь и който

^—ж-гагкьггг

. ... .....
• ,
.
манто чубаикцични ая нотни тьстннкя ще - ииего м;-. Л.ч.н! послушното 11рот1>ес.1пшо болшинство ще утвърди контракта сь който си воп. те
.’ *’* '
ф*,анка 1
рубли 1>7-50
Сллишъ доаничие но 'ия.рлн, мнн/о .шии.
!сг.1не причина да з.тлпжшгь хубавата ни 1»ьлг.ч. '
"
*' ”
ЛИI‘', е "рлинги 191'.
.- •
г ._^
Неп й.ч ЧПФТП1ТВ .,4и4"« «имИрнгь доблксъ- ;
" Р'""" 4
Х'аа"Д,!*И ♦ив1я,,и
ОТЪ РЕДАКЦИЯТА.
ни II истинекп няроднп представители, които ла )
«мигащ» еж. саждЪловмна одрЗтаи.
защитя гь чуждото вмешателство въ нашит тър- ,0ГЬ, ""
ог^а,;и «ть
5 обдягацн т.
1 жавни работи, както става съ монопола иа 22— XI ./-|и‘|' ' ’1Н"'
г,,М’' гал,,,,''<'ь’“ златни ловове
лири стерлинги 99 горй .тти
‘
"
' м. г. ще нн покажи близкото бзмлмце.
маркп
24)25
Кго и самин конгракгь, когото ирЪноржч‘ ..................
,австрийски корони 2,380
наме на читателите ся да го П|10чегять еъ впи.. Д ' И ФИ,1РИ||«
•
находягаъ се нт, с. Куруджа-Кьой, Ай- I маиио и си състаксгъ оями понятия за згодиосп.
, _
"‘а1" ,,1е"1'м 1>:шкь и Парижката и Нн
Орханека община Добрипска околна, съ нро- Т:1 ,,а за‘}МЯ- к,’Пг° е сключень елЪдъ току що н„т<.'2!-*,во поЬ пи'Ь,пГъ
•ке1чн^|СК*и»,0/,,>*"
_гпч петно Ч°00 т СКИ па •»(> гтчпип и Л ри топни свършенвт* тържества вь 14’сия.
“
1‘Ь
желлить да подустранство •>-<»«) декара, -I» здания и 4 кладенци
*
*
чать огь всЬкя една огь гт*ли даЬ категории.
За спора.лченис до Георги II. Кроспевъ.
_
,

Ш11Ц1ШЛ, 'ШФ.ШаЬГЬ (II

д0брцчт,

•>

Български 5% заемъ въ злато
отъ 1902 г.

3

Члсяъ з

'1‘1зн, облигации ще ирннасятъ годишна ли\вя не п. на сготЪхь (5
отъ номиналната стойОбеспсчеиъ съ аалогъ на (анъцитБ пърчу тютюна
Носи., платима на двЬ равни части. ерЬщу шестМпсечни кун»ии пя иадежшГ. на 1 I 1 Маргь и
Между лолтноднвсявятЪ :
I
Госнолннь ('. Даисвъ, нрЪдсЪдатель на ми- 1 1 I I Ген юмьриб п Ъка година.
Нродаваяъ едва ьт рдачка система: ..Де- нистерскпя съпЬтъ па Вьдтярског ) Кннжестно.
Падежътъ на т репя кут нъ ще б.Т. № на
I N .Март 1. 1903 гол.
ринзнъ~. Дв1; жетпаркн система: ..Адриансъ мниасгрь на иъншнвтЪ работи и нр. дЪйству■
Вс Г..т» к\ пот. е платнмъ но металически
. ьчцъ отъ името н за смЪтка на вравителството
Триумфъ". п една сгбнрачка.
златни Л» П'пе 12'5'1 Франка 12-50 рублм чОШ
нз
Вь
леярското
Княжество
За сиорадученпо до Георги Л. Кросневъ
Германски Мйр’.П 1012 лири стерлинги *» '»Ю ,
огь елна страна
г. Добричъ
ав<трийски корени 1190 холандски «корвни
и
I
■

:

Ваялю :за :н‘.чледг1ицитг1;

*)

9

II нлясань
е е.,.,.,,
................. .. ч*«м.
отъ тосиодвва Александри Иншнеграл-

скв, Камерюръ па Негово Неличоетво I ускпя
• Имиераторь, но с илата на нжлиомощного л\ от.»
1 1 И 'ний Н 02 гол. ЛА 15,197.
II. Иарижскача ■ Нидерландска Вайка, аиосе продава въ бакалскиа дименъ на Ат. I
Начевч. и Спнъ стт. собственпата имт кате нвмно дружество съ каивтадъ отъ 62! , милиона Франка, чието сЪдляпце с въ Оарижь, 3, ул.
рил. ЦТ.пи умЬреки.
_ ; ..д Антенъ“. 111'Ъдстввлявава отъ г-нъ Евгений
гр. Добричъ, 10 Май 1902 г.
° *' Гуеиъ, ир+дсЪдатель. иалдЪжво опълномощень
съ рЬшенпе на Уиравитеанви съгЬгъ отъ 17
. Н>ним 1902
г.. нръняст. отъ което се нрил.ла
1
т.мъ настоящия контракт ь,
А И Г Л 1! и Е К II
отъ друга стран.
се уговори и сключи глТ.дующето:
Въларского Правителство като века да
Нр^Ьдъ видь сезона за рхеенпе лозята
ликвидира и консолидира летящия дьлгь, рЬшя
достави.ть съмт. 1-во качество Английска еинъ да
издаде едпнъ заемъ па Кългарскага Държава
жимъкъ, килограма 65 ст. ЗЛ. Нужданицит! обезпечень съ залогь :
се г. г. хогатъ да носЬтятъ мцгазииътъ ми
I. На нрнходитЪ отъ двнъки ни бандеро
ли тЬ върху тютюни, и добивъчво :
■иходящъ се въ улица „Ианаирска“.
II. 11а приходигЬ отъ дииъки върху тютю
г. Добричъ 10 Май 1902 г.
на, наръчень .мурурвв*.

Пр^сччгь кашкава. 17,

Кирчо Петровъ

г** *м

п

металически златвн левове 62*50 Франка
62 30 рубли 25 10 германски маркн 50ч>2,
лири с1ерлин.и ц.9;6 австррйпги корони 59 50
ХОЛ.ТПЛсКИ ФИ' р||нн 30.

Котлто се. итчернать )у1М1шитЪ листово, тЬ
ще бл.ял.' ь подценявани на разноски на Вьлтарсього правителство.
Членъ 4.
11о|ленваниего на този заемъ ще стана но
аомена. мата стойиость въ 11родг.1».ение на пет
ле „ч и. години, чрЪзъ шестмесечни тегловия на
жребии, споредъ една таблица, напечатана на
гърба на титрихЪ. конто ще обема 100 равни
шестмЪсечнини, въ които влизать лихвата н по
га щението.
ТираасвтЬ ще ставать вь Софии вь мннистерстщпо на ФанансаитТ.. всЬ.,о шоетмТ.сечие,
единь мЪсег.ъ нр-кди належа на супини г-ь въ
ириежтсгвисто на една кимисмя отъ трн члена
нарочно назначена за тая цЬди огъ министри ни
Финансигь, огъ едкнь ногарнусъ и отъ делегати

С(р. 2

ДОБРУДЖАНЕЦЪ

яж иосителитй вя обаигяцвя, за когото те се
говоря по-долу.
Първи» гиражъ ще стане на 1 14 Август».
1904 год.
*»
Членъ 5.
въ твражъ обдмгациц ще сенаидашатъ сдневрЛоитшо еъ върни» купонъ. на
който иядежмъ иде слйдъ тираж».
Първото гзидащане ще станс ьг* I 4 Сейчемврий 19011 г->л.
Списъка на но черата на тптрнгЬ ».мй.ии
въ тврвжъ ще си пращатъ па Грсудяргтсгиои
Бавкъ, ва 11ариж ката в Нидерландска банка и
на нсйвнгК корес мндс нти ч ще се обнарод»»;.ть
аа смйтка »и Българското правителство, сь
одвнъ вйстивкъ. илдаиасмь се ьъ вейки едшгь
отъ сладнят* градове:
Софии. 1 .-II -гербур» ь, Паражь. Франкфур» ь,
Бердннъ, Доидгнъ, Писна, Брюксслъ, Амстердам ь.
Базелъ, Цюрпхъ и Бонева.
Вейка облигации, прЬлс- авен.ч ?а изплащане,
трйбип да бъде снабдена съ гепчкитъ купони,
падежа на козто още не о иаст.ъ:пиь на »ир+дйлената зя изплащане дата : въ случай че ли::сва гъ елоиъ е..и по-и»!че купони, сг<-йп< стъта
ичь що се нрй» неми отъ капитал:*, конто -лЪдн.ч
да се иаила ги нн 1)| ииоеще^я.

<

други гербова
, п1» иядлйжми рязмЪръ ■
съ бъагарокв, тко тръбя. Пярнжската ■ Нндерлявдгкя банка ще покажатк отделно колвчеството на твтрихЪ за обяЪиване. там щото вейка
обай» линя да бл.де снабдена Рачо ст. елиа чуждя гербова чарка.
'
Членъ 10.
Правителството на княжество България се
задължава, »ц»мь настоящи» контраV) 1. получи
окончателна «орна и велплгя слй ек пииеквзнмего и.. Го.-уларе гнен»и Банкъ и Пярчжскята н
Нидерландска банка, да »•право нужлнитг. и«пъпки и да достави и .гръбнои-. документи за
да се получи съгласие за лавциялнош котиране
на з-.< мл 11а буреть вь Иарижъ, С.-11отербургъ,
Франкфурт ъ. Берлмнъ, Лон.юнь. Нненя. Брн»кселъ, Амстсрдамъ. Базелъ. Цюрвхъ и Женева
ин на всички паяци, конто Госуларсгвеввй
Пънът, и Нарижскага н Нидерландска банка би
посочил».
1’алппскитЬ зч котирането ня ч. з датТ. бу|нсп ще бд.дать въ гяжееть на 1\ сулярственан
Банкъ и на П.чрижската и Нидерландска банка.
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Чип 16.
Лаг-ма оста вдава едно прямо задължена
,,а л^ожаватя.
Т“ ш« винена вейка голяма ял. бюджета са
зя РЯ»0Д|”* нуждвата суча за шо-ринане да*
п.естмйсочнинв отъ заеча, илиго ще обематъ
лихпятТ-, нлгагаемвяга, члгуб.тй в-ь курса, развоекитЬ за (тбираието п ниски добавъчни разноекп.

1
|
;
'
I

Членъ 17.
Настоящия даеаъ е гарввтврапъ специално!
безяъзнратио, прЬдпочгятетно :
1) Ст. пряходатП птъ бажероляия тлиъкъ
.
вър1>. Т10Т:л„а така какго дЩ.-гвти. сега
„ добавъчно:
II Съ прпхо штТ, отъ лаиъка яурурие.
•.
Начпная отъ 1114 септехкрий 191)2 г. установенп.ч данъкъ за копсожацпитя аз тютюна. по, дучаехъ- иоср* ютвохъ бзи цр.тлпгТ.. щ>* ..........ьбнраиъ за етйтка на носнтелггй на тптрвгЬ на 5о)о
;
' заехъ отъ 1902 г.
!
Прихотит* отъ гбзи яаж<пн ще елужатъ, въ
, иуж 1ШИ! рчзтЬръ, за обезпечена» службата п» ти(
Чзснъ 11
трвгЬ въ лихнп, погишевдя, курсови .:агуби, разиоI
Г' сударетвеивй Банкъ н Нарижссатя в Ни екиП. които ще б.члчтъ нуж ни за събирането в
дерландска Банка ще се иатокари»ь. безвъзврат врйиращането на сухптЬ ирй.тпа тачени за таза
но и Д"гдЬто трае наема, ст. службата за пенла- служба, както н за ьъзц&граж шипето и ри.ш»сквгЬ
щан(>го лихввтЬ и погашението ча облигациигЪ. на Делегата из иоептелит* на гнгрпт!;. за когото
Чдеиъ 6.
Българската държава гце плаща яя Госу- ще се говора нонатап.гь, л за иегокин нсрсочалъ.
Тъй като прахогьтъ отъ чурурнето е прЬдПогасенигЪ купони в твтрк ще се нз.нцлтт ларстсений Банъь п Нярвжската и Нн.|ерл»итска
сноредъ тЪхната реенектвьна н мпизлна ст.*,. ; блика една к»мсгаона отъ една осмя на стотТ.хъ ! назначенъ ла служи добавъчно за гаранция па
носгъ. по желанието на ирпнесатели 1-Ь, ;а СЛ1- отъ комика тик га сума за изплашат- иа излЪз- ; заеха, Българското Правителство Що държи осе| лн~1: «I. гнраж ъ или погасени нодсрочно обли *сна смГ.тка за този нрих«гъ, извлечения огь която
дующвтТ.
маста :
»
Въ София иъ металячесги златен лев е-. гации и една комки*, нд отъ едно четвъргъ на ще се изирагаатъ всЬкон хЬсецъ на Делегата на
■ стот! х к зч нгилащлипс на купони 1Ъ съ вс.е- но-ателнтГ. на тптритЬ п на Ичрижката и Ни »ервъ касвтЪ иа. държавното съкровище:
ландска Банка.
въ С.-Пегербургъ, въ рубли. вт. Гоеулар- к ьлъ няд< жъ.
*
Тази коми споил ще се пада на веЬко едно
Тази добавъчна гаранция ще почне да служи
ственвн Банкъ:
въ Парпжъ, къ Франкеве. ьъ Нарсадската а I <ггь 1Ья” лн*’ У''р< жд; ний пропорционално на щохъ като првхош .,тъ баитеролитИ яе то.-тягне
Надераандска Блика и вь к.-нигЬ ът.ито та Ои ! купонит* ст. пзтекъзъ надежъ и н. н.т .и..ге::.чпЪ да нокрпе етяа тестхЬеечпнпа отъ заеха, въглавносочнла по-пос.гЬ;
тятрн ндмепн отъ тЪхъ. Комасионатя не що се квцв и з.-иълннт.-лнн сучи, както е уговорено новъ ФранкФуртъ и вь Берлинъ. съ геоман- ! "ля",я *я к>'и"и,п‘ь мщатеии наираъо отъ Бъз- гор!..
ска марки;
•
; горското съкровище.
Членъ IX.
въ Лонлонь, въ лири стерлинги;
,
1осу*арсгиьн ») Банкъ в иярвжекага и Ппвъ Писна, яъ корони :
лерлапдеката банка ще се СпорззумЪягь сь тЪх- 1
ОпрйгЬдгипстп на ланъцягЬ (гьсгавляющп завъ Аметсргамь, въ ФШ-ранк, въклоит-гь ва I н"'|1к '''Ч^ш нгентп отвоенгелн.» службата на
, I лота, начина на събиращи»» ичъ, както и плобщо
Парвжскпта и Цвдсрланчска блика п въ касит).,
" ГИ11’И " к.уп"ня В1* егрдпетно,
I всячкпт!; закони, правилнпцн в чруги разио)1ехлакоито ти би ццсочнла нт нослЪ;
|
Членъ 1
' иич каеателяо гЬяп чек ия, които <*х вк сила. не
въ Бряжсслъ. въ 'ценена, ъъ Базелъ и гь ;
,
.
( аогатъ да ее пзгЬвявагь безъ съгласието на ДоЦюрвхъ «норедч камбг.тива курсъ. навеждане. 1
Гптрст» ч купон от* на заема се сгобож- легата иа иоептелитЬ пя пирит!..
срйшу Нарижь, въ кл иовегв на Парпжската и , ,авз’гь ‘,л ' нплгк отъ всЪкакви ланьии, гя"си,
11>> е 1.:нт. *-кз.-.ч,мяръ отъ тЬзп закони, пра
Нидерландска банка или въ клсотЬ, които тя ч«- | |Ч’!,ВЯ илп каквнто и да било налозг, прЪдведе- вялиицн н фуги разпорехиш:я ще б.х и- ярвлони илн конто би се предвидели сть български- пепт. кьчъ настоящия кожгракгъ.
сетнь ще посочи.
тТ. закони.
Вш «проля гЬ ще блиагк направена отъ нроЧзспъ 7.
•Членъ П».
зирна хартии, купена отъ Делегата я.< ноенгзлвгЬ
Тй ще бхгатъ отпечатани въ стран
Куоонит-Ь гь пзтекъзъ издежъ, кякто а < б- | ин титрцд
Погасеит-.тт. тигри и приложени ктмъ тЬхт. :
ство
въ
съгласие
еъ Нареже ата и Пз .ерл.нцска
купони, както и иаятевьгЪ гзтткли купони щс се ‘ ЛИГаЦиЛ !, отъ настоящия заемъ изл-Ьали нъ ти
Банка ио сь контрола 1П Българското правителство
иродуичватъ отъ Цюрихската и Нидерландска 1’я*‘ь> 1и<‘ (‘е нртматъ ио иоминплпата нмъ : н ще б.ч !.ътъ запратени иа Длптада на носятелагЬ
Банка или отъ нгинптЬ корсежнд; пти ;; изпра- 1 скйпестъ отъ гейш и ^ьржявни гаги за паплащатъ въ Соф:о|, ня рззвоскв па Българското ' 1|,аие ПЯ В'-*»»»» ланъця. такси, мата нд.1 на- I ия тптрвгЬ.
<'ч; *ъ нолучвивего ияь пъ ('офпя. бандсронравих одство.
! лози отъ ж Ькакъвъ видъ, конто държавата
I литг. Щ<* бюмгъ загворгчш въ приехтегвието иа
| бирт ИЛИ ЩО събира ВЪ бъджще.
Члгиъ 8
;
Бол-ото се отнася до хитраг» не излитлп Праииг* зствеиия Кохш-арь и иа Делегата на ноеиБългарското нравнте.т -тео « и запазва пра- 1 още ьъ терзжъ, тТ. що сс приема, о каго залогь ТСЛПГВ из гцгрнгй ВЪ КДСП. КОНГО •• ПОСОЧИ този
вото да изплати нръли тдежитТ., по помити- но ш пчки контракти, които сЖ гглюкгнл, или би поел В :пий.
Каейгв щс бъ1ътъ сь дкЬ различни брави,
натд сгойностк, пачиная ' тъ 1;14 Септемврий ! гс ск.)н>чили съ българската държава,
I ключоагтй на които щс остаяшъ .-дина въ р.ицйгЬ
1913 гол., облигациите па чаечоящан за.-мъ,
Членъ 14
па Делегата :... носителят* иа тигрлгК и Щс тогатъ
които биха останали ощо аъ обръщ* ние.
Това предсрочно изплащанетрЬг-н» за бл.дв |
«уичип* нвирЬдставени за изплащане въ ! Л*
''*** "Ь ГЬХШ>
обявено три мТс.-еца ио-рано чрЪзъ нзвПстия об- | иъггодишенъ срокъ'слИдъ нлтичатгго „а т^нни ,а т^^Т“.«Т7т
народвани на ,-а носи „а Българското правител- ! «адежъ остава гъ въ „олза н.ч държавата, а за но- :
-е Т ?!—■* , ■«*,
«ьтчжггткиа
етво, вь дв.. аИсшика издаикеми си ьъ вс-ъка гасевкт*. гнтри срокъть о двадесегь години
Ь
, *_л, *! 8а
в '
едивъ отъ слъдукмцитI) .ридовеОтойиоЛъта на куионитв непЛТГвсн,.
Въ^Лаидеролитт. щс о*.ъ- -.ю.шачепа гоСофии, С.-Иетербургъ, Иарижъ, Франкфурт ь, I за изплащане'в,. и.-л од,\шенъ сд>окъ ^йдъ из- ДИ1,лГ *.ня тЬд»аги
Ьеравнъ, Лондоаъ, Виена, Брк.кселъ, Аметердамъ > тичане тЬхии.Ъ палежи, какго н стопи шгьта вд и*Л 1 Я“уарЯй вИ;,:а Г0ЛВ“а* Й“КаКЪВЪ
Базелъ, Цюрпкъ Женева.
погасеипт^ тит,,и. „еир^детавен. за из^ащаве
^
” ВЛГе1:4аТа Г',АВ"а’
■

■

•

Членъ 9.
ленч,за0втм4шЪнетГЪ иода1‘ъ лАЯТа га 01Ч,ЬдЪ
Л1*н.1 за ИЛ1.1Лщ*1 н('Го ямъ. ще б^д^гь Бььнаги
)1,&ьлгаргкото шг-». ,« «,т„ „ „,5,лу.
настоящи и заемь ще ес пзработ ятъ. иа разноски чай, т+. сл, платими еамо вь София въ кссигЬ
на Българското правителство. „ърввт Ь огь Па- на държавното, съкровище.
1,м*4:кят‘1Га и Нидерландска банка или отъ онка
Въ случай на изгубване, открадване или
чужлее» ранни завед«нгя, го„го гя ще у.пщщшо- «а унвчтожеаис тигри'огь иасто^ция заемъ,
щ. за таи цЬаь: влорвтЪ изключително огь Па- Българската държава ще взема грижата за зт
рижеката и Цидерлавдеи. банка
мЪнявано на тия т«три, слйдь като й се дост^Българското правителство ще изпрати въ витъ достатъ-нн доказателства за и.ягу бщгнего
Иарижъ едииъ „ли по вече делегата за подпис- имъ и за правата иа рекламитИ илн нъкъ ако
ване окончателните тигри.
Государствений Бавкъ и Иарижеката и 1?идер
Аам-Ьннсането на врЬмеинит). тигри
гъ ландека Банка Й гаряитиратъ.
окончателни облигации ще се извърши пр-Ьли
Глава 1.').
първия твражъ.
ипг„ 1"Гр,"ТЬ Щв с® 0<5|ирбопягь’ то:ке на I’33' |
Текста на генералната облигация, кояго ще
носни на Българското правителство, съ »раш.уз- съдържа оня за окончателни* тигри, ще се ар..ски. руски, английски, германски, австрийски и ложи къмъ настоящия контрактъ.

;{;1 Гова бай юр. дати. които остаяагь непро1
>, *
/•
?, ‘ШЦ0Л!'и1" 1|»«** и-гариве. вь при. ..т. гпнето
на Иравптелствечия Кохи* арь и на Делегата ва но*'Г 1а.Г’ 1,л гпгриг
ЬаплсролигГ, конто ва тази .дата сеналИрятъ
ВЪ рЬа6П "а 11раВИТеЛоТГ'' ^ “*ДЙ‘ТЪ,
С*’
ШЯ пя‘'“ць унищожени чрИзъ из.аряне, елЬдъкато
1 б‘да” разя*“в,,в ,гь так°ва К0ЛПЧ“С1В“ ,,аИ1врл^
,'мйи^т*'та яа
св р““ява,съ Пдвата СТ0Й*
Н°' ТЬ а Върх- *°в'^ ще 6аде '>биапаЧ1Ва
' Г"двна.
Членъ 19.
.
Бандероли-!* ще со отнускагъ на Миннстрв
I на «1‘ннанситЪ ср*щу писмено заявление адре
сирано до Делегата аа ноентелнт* на титритй,
въ кос:о п:с се укажагь искани гЬ ьоличесгв»
■

*
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**•
по ватегпрвв в аа обща «ггойиость ае во-долу двата еъ супН веобходимц аа твав служба,
от*. 100000 аева.
вам* които ще се врабавага отвосяиит* са до
Той що вшесе ва Деветата ва восатеватЬ т*хъ развее» в всавсаоавв. вакто в дпугвт*
яа тжграт* стойноетата ва бввдеролвт* ведвага разход* спешената ва члеаъ 17.
1-дбда ир*лаааии*то авъ.
Членъ 85.
Той е длъжевъ в* течение на едно полу. да кули такова количество <Ь и дерели.
Съ обла да се добие ппдо6р*яие ва разкоето да отгоаара на градиото число 700,000 мЬнинд курса, Държавата се отказва да прави
лева насетне.
ир*зъ иалото нрВме д» като трао заема, какТона задължение за покупка нр*ставя ота щгг0 „ д| ,, нзмЪнение аа сега д*йгтвуюшй-г*
момента, косато сумата нуждва зя шегтм*се- зЯКпвв отъ 27 инуарий, 8 Февруари* 1885 в 16 27
4 а ката 6лд« прала дева въ р&п*т* на Париж- декемвр» й 1У01 г. които среждать банкнотното
ката н Нидерландска Банкя, капо е газапо въ пбършеине на Българската Народна Вайка, капо
ча. 23.
! и вс*ко ноно сЬчсние ма свЪбърии цари без*
Нравптелствого ще остгне, капо и ло предварително сп> разучЪние съ Делегата на
.•ино, натоварено да нрЪнродмва на дребно бп"- воентпдит* на твтрат*.
!1-|н)лнтЬ на Фабрикант*.
Ддржаватя со аагьлжана освКмъ топа ля
не
издава
шил прямо, ннто косвено, книжни иарн.
Членъ 20.
Горнид* |лзипреж1.тнпя ще бвдатъ пр*гЗа да се маб*гиатъ колебанията съ рязм*к- | гтаноненк въ вр*ме н» нейна.
коя курсъ, Делегата на н< ея гелрт* на титрнт*
Макшгьп. огь 13 25 яоемврнй 1899 гол. и
ив вняея на Парнжснята н Нидерландска Банка I р-кшеннего отъ 31 декември* 13 янулрий 1902 Г.
редовно •.« носгопнно сумнтЬ. които той е съ* , ще ге измТ.нниягь нпмъ обстоятелствата то
■■ралъ. ■ 1(ъ края на ьс*км! м*е«цъ тгй ще съ- ; позволят?..
сгавн вЪдомость за вноски?*, конто тьйпотош !
1.'ъ утвърждението на настоящия кенграктъ,
шчвнъ е направил1: * 'Гази в*домссть ще но- ■ Българското Правителство придобива веднага
с„зва цЬит*, но копго сл бплн извършени | сл*дгемою се разр*шение.
еяоскя-г* и незабавно ще блдв препратена въ
Членъ 26.
1,ьлгарекотп Министерство на Финанси?*.

ви

ща омямли см«т и Бшарсм» Праввтелстио п Пара», въ 'ввпгг* «а Парижката
а Рларшасп Баииа.
Члена 88.

1
1

.
1
:
!

Са провзвсдснввти на ааема ще се кредатира Българското Сакронаще, са валута осева
подвра рвжнрйделенвето, което ще последва публачвата евасаа.
Българското Правителство ще разполага
на гор*означената дата само сь една сума, кокто
че надминава 55,000,000 ер. Тазв сума ше бд>де
уиотр*беиа ирМпочатеано яа плащанията, посо
ченм и и 27 м спорелъ ноказанян редъ.
Парижката н Нидерландска Нанка си аа>пазва ораното да плати половината от* остатъка еланъ мХесцъ сл*дъ датата на първото
плащане, а другата половина сз*«ъ два м*сеца
огъ лятата на свщото плащане, иъ нъ то зя
случай ше одобри на Българското Правителство
една годишна лихва отъ 21
Откупуванията н изплащанията, посочена
погоръ, ще се извършат, бозъ право на комвеноня сгь страна на Парижката я Нидерландски
Папка за смХгка на Бьдгарската Държава.
Чдснъ 29.

6 «-т* съкровищни бопоае отъ 11ХХ* г.,
конто бждт.гь тткуненя за ем*тка на Д.ържявата,
Рускнй Госудчрегвеиъ Бявкъ н Парнжскята съгласно чл. 27 н тотрит* огь 6 » заемъ оп.
Членъ 21.
и Нидерландската Вапк», иедь резерви?* пека- ! 1962 г.. конто съставлява гь по н •егоищем>> за
Покупката на клмб.ю ср*щу странство, ялия ио-долу аъ чл. а 7 и вл. рпшЬрпт* цока- 1 легьть на указани?* въ същия членъ ананеи,
кършена о?ъ Делегата иа носителят* на тк- з-ни пъ чл. 66, со зядгьлптнятъ да поечятъ за- ще бдхлдьгл. всички унищожени огь Парижката
; от*, що стане за см*ига на Д?.р? авата и на» дьлжнтезио и*лян топя заемъ г. е. левове златни | и Нидерландска Банка и ще с« остават. на
зиосно та нейннт* интереси.
или Франка 106,0001X10 номинални, които Бьл- раснод 1жеииотл ва Българското Правителство.
Нноскит* изпратени на Парижската п Ни- гарското Пранителстно нмъ отстъпва по ц*на
Членъ 30.
' рляадска Банка, шс се обмЪяяиатъ отъ нся,| 81 / ст«,т*хъ (осемдесетъ я елпнъ Фраикт. иет«же за см*тка нз Дъря.сю га, най-износпо за десеть стотинки зя сто Франка номинални) съ
Понеже Българската Народна Банка п Че
перест* ка Българското Сьерпеище.
иолзуняно 1 14 сентемвргй 19’*2 год. или та | млол* 1ЧОСКИТ* Каси гж изявили желание да
Никаква загубя, отъ разликата въ курса една ефективна сума огъ Фраива 86.39<ХЛ1НК) участвуват, пъ новия заемъ, като членове отъ
■гЬзн вноски, н) може ля (• .ъде втздожена на , платими зъ Парижъ. к.чпЮ е указано въ сл*- епндпката и ноднисчипч. Бългтрсвото Праниарижката в Нидерландска Банка, а Държавата дующня членъ 28.
телегво имъ запазва правото на това и Госутр»бна сама дз нотен т*.;и сщатуалнм
Оъ случай, че емисията «щ нтиравп по- лярегвениЛ Банкъ и Парижката и Нидерландска
|п '*м'
! вгепо оп, 1/1» (епгелирий, контри;, гуамцчт* Папка се задтлжаватъ да ш ириемагъ участници
Българското Нравитолствл що бжле язхъл- Банкя ще дл ьжатъ на Българското Пранителство, ; в?, този заемъ.
но чр*тъ и р* тава то ю на сумог* въ рл«ц*т* | опазя чясть аа купона, която'[цо бддм иетекла (
1-во. Българската Народна Банка за една
Делегата па воептелш* на -пирит*.
| д» девьть на емисията.
сума огъ 10,000.000 фр. номинални.
•
2-ро. Чемлед*дческит* Каси за една сума
Членъ 22.
Членъ 27.
| о-тъ-2,000,00» фр. номинални
Ако по п*.:он причина вносвитЬ вропзхо- I
Кфективяата сума от?. пКлии заемъ шо се !
С,л*шусумт*. конто тия учрТ.ждення нмать
чИ отъ
гор*казанигЬ нсточкипи бл.д.ътт. не- !употр*би за отконувапсето на с.тЬлуюшитХ ! Д* получава»ъ огъ Държавата,
гатъчии, държавата о длъжна да гн топъзпп I титри ч зл исплащанкето ня ноказяинт* по долу I
транкове, въ Итрижь, вь Парижката и Ни- ! съегавляющи чясть отз# летящий дългк.
'
[>.’»влека
Банки 15 деня ир1ии нает .у тнпнст о !
I Общата •т>йио<ть на съкровящннт* бове.ькн
падежъ н то оп. ириходит* нп пра- пече 6 /й огь 1900 год., срМцт кчиго с* зязоЬ върху тютюна нарХчено ,Мурурпо“ н нар- жени С.тндеролит*. конто еюйностъ въ-ииза,
р-1* ако б.ъдс нсобх |Д мо. о.ъ другит* своя ст*дъ вято ее иенлятнть и»л*тзит* нрЪтъ кжий
Избавихме се. отървахме се. бьха въскдпрчодв.
1902 г. въ иогяшмше твтре а евентуално оя*зи, I| цлвяпта на съграждани-г* н •, гегато со нтучикоито ще пзл*затъ г.ь тиража на сентемчрнй, х.ч за прЬмочи.-.ние отъ «радътъ ни на досегаш
Члспь 26.
на ок«ю 14,001 М.ЮО Фр. ятмянаоии.
ния но безподобень I! «т. трит* девиза Мировин
Щомъ Парижката и Пидердли теса Блика
Парнжепта в Нидерландеча Банка, беп. Сл.дия !! ; *’едаровт; нека яч н.шрЪдь му мте
чи сумата необходима за шестмесечната ! зя щ.с г*1ва зя пей мХтлкво задължение. Що лягъ Т\*граканекит* граждани. кд.дД,П) о иром*ба на заема я за разписки:* и р-г. д видени уттръбя долпвг* си услуги н що направи непчкп { ст«иъ.’. . Наеъ ни очудва поведението на Г нъ
з. 17, Делегата на носители* ня твтрпт*- усилен нр*д|. носителят* на съкроиищнит* бо* Мпнистра на прашелщето, защо не го е увод[;р*с.гано да шираша вчее,.-и и сумнг* иро- |,,,П > -*;1
Д"бяе но възможности нзй-добригЬ ццдъ и'ю прати въ Севлиево да си ияше харшща огъ продажбата иа оандеролит* и отъ услоц»»/ въ полз» на Бълга|к-ъ->го Правителство а„Нзди но 60 сг., н.ш м д:е да се мнеля, че ако
крайното на мурурнего що оставъгь варят- относително оп у ината ц*иа ва съкровищни т* въ Добрвчъ т е б»мг,
та въ Туртак.чиъ
женяето на Княжеското Българско Прави- ’ бевовя.
! щс оъю иолезеиъ на нривсслднего! Жалки са
| 30.
Пари жегата и Нидердандсч» Банкя еч за- | наистина подобнпт* манастеречи размишления,
I Вноскит* ше заночнатъ наьъ огь м*сецъ, дължана лд < ъобщп незабавно резултата оть ! още повиче, като въ София в ма сума кандидати
|
иде с.-.Ъдп в(*к>й шссгмЬсеченъ падеж*.
н]1*1овмрцт* щомъ тня се свършат ь.
) аа такъвт. иость, и огь ли па <-ь ьише образунаI
з *.п. спира вето на пноскнт* виисвяиего
2; Аванса огь Фр. 7,000,090 пдюеъ иегеI ипе които съ готовност ь а и при това сь ну.кдI игнт* ше става само за рсдоввость и то ким* лихви и д, бдвочнм до .с-ньт:. ва върното пата подготовка к безнристрзсгносгь ще исиъдI' чателно за да с«* ».онста1нра точния ври- плащане ср*шу иропзаедеивото на гасма» този ни ват1, подобна длъжности Поято включа» нр*I 011, Даждата въ кркя на шеетм*сечиего авансъ е отпусиатъ на държавата срЬщу залог* ; дизвокатетнмт* огдЬди о добр* платима и замъI за се улесни контролната работа, която на Фравка 14,0003 •< и) номинални отъ Българския в.чта даже заплатата на млого членове иа Окржж8'-а Аа ирнкдючи годншнаг* оперании.
1 О" „ Нсемъ отъ 1Н92 г., съгласно контракта огь илг* с&дилнща.
. 21 мартъ, 2 лприлей 1899 г.
Ний въ случая, не можемъ 1»тъ да не съЧлсиь 24.
3; Сумата, която сгтава та се дължи, желявате, че и въ Тутракянъ, ако и понижена
'р*щу полученат * огь нея суми. Париж- нлюсъ и стекли ^* лихви и добявачни ло лепя ! тоя слани, ще нрвепособляаа траг* си дезлза
1 и Нидерландска банка осиюрява. за смХгка на първото плащане ср*ту произведението на на хората, а зя еебе си . . . има думата СоргнГзвятелството и но-най изиосяия ръзможеиъ заема огь лв.-иц-а Фр. 2,000.000 отиустн&ти на ровача при Тутрак»не::ата Т. II. Станция Г-нъ
ир*иасянето на 'нжднич* суми за и.шль- Г-ългарската Парозна Банкя, подъ личната и ; Мяджаровъ, кьмь когото апелираме да зяиозиай
Г на купони; Ь в за погашение на нзлЪзлиг* солидарна гаранция на Държавата, ср*щу залога Инанча, та какъвго го знае, ир*дъ ъамкашиото
:;>ажъ тмтрв иа чуждестрани пиаци.
'. на Фр. 5,000,000 номинални (>’•. съкровищни бо- I общество.
Пярпжската ■ Нидерландска бавка ще вре- ново огь 1И(Ю г., съгласно ковтрап* .оть 20 |
Да пмъ е честать ...
а отворената см*тка по службата на за-, ма леке мири й/1 явуярвй 1900 год.
|
За 1-й Сждня е нр*месгекъ вм*сто Мсдаичкв вноски, които и се нравятъ за таи 1
4) Кдна сфсктввня сума огъ 1,500,000 Фр., рова Г- Я. Яаамовъ, когото лично познавано в
Тая см*тка носв въ полза на Правнтел- ; която ще бжде прЪдназначспа да образува |>е- в*рваме, ле той не ще носл*два Медарова, а ще
ч звхви вь разм*ръ на елвнъ в половина
зерватя, у газя ио долу въ чл. 31. .
стов на висотата на своето положение като елдии.
".*хъ (17,7,; ио долу отъ сконтовата такса
5) Нуждяята сума за изплащане стойСпоинпме Си. какъ едво вр*.ме ...мд.мсогв
/не Упшсе, безъ да може този разм*ръ ностъта на инос < раннг* гербови мзрки п раз- юветимче Добрич» <ь тлшмчтч ея4*ржнннк'к ня
' нишава два ва стот*хъ .2
висквт* за приготвянето вр*моннитЪ в оконча- обввияваше. че сме и<1м*сгил1 нЬкон гелс!азм см*тка ще бъде задължавана петна- тедни тигри на засмя.
грамв ва Българската телеграфна агенция, като
дева пр*дв вастлшвангето на вс*кн ва6) Остатъка ще се мвве въ кредит* на твърд*ше,че селянит* не разбирали огь т*х?|

М Т» С Т Н И

ДОБРУДЖАНЕЦЪ

Сте. 4

Вр* 44

, Часть шп да мои рипрЪцикто Ва [ и Прк» Мешедава 86*7 деиц оц. 53*40
оега ям обвинява въ броатъ ен отъ II того, че
сме ааемаав напи отъ „Мяръ“ а п кри на Госводаве редакторе, да мижете чрезъ уважа- 4) Нем Топ Аджш 8*3 дек. оц. 16.60 има; 5)
кроящата се хвия, че лч« прмлллмлп но <*<)нн» е кай Ва оргасъ, дълбоката благодариость на ; */, оп едннъ кладевецъ СрЯщо сей емрцт
от* ридакториг» му да мвне въ наша редакция . ,. дружеството, м наиравенятЯ ку подаръци отъ отъ имъгъ в дълбокъ 24 кулата, съсЯдя: «п
СпорЯдъ твърдението ва слицето—въ бро- ДоброчсквтЯ жатедк Г Г. Д, М. Табаковъ 20 л. асячвя страяа пжтяща.
Върху горЯязложеняя вмотъ ьЯма някакво
ятъ ся отъ 25 м. мЯсепъ, редактори я *дивни- а 60 ст. в отъ Кмета Ж. Абаджвеп— лева.
Подиясаняй прЯдсЯдател!,: Д-ръ Тончсвъ я . запрященне, етраторя му бвле степаната. Печатнаца Добру
Наддаванието ще почне отъ оцЯиката:
Ковчгжиякъ А. Муповъ“
джа (Идва ПЯень и II. Черневъ . .,.!!?)
Кегато ВАСТНИКЪТЪ вя 6ъ нолъ почг. гъ поНкелающнтЯ да аупятъ горнитЯ имоти, моВъ нослЯднитЯ броеве на ..вЯстннчито“ гле
дане, че то се пълни но обякновенному съ балучяхие съобщение че Окод. ня Н-въ Тунпаровъ жатъ да се евитъ въ иацедаряята мн въ гр.
рометряческото покааванве ва врЯмето пода му-, е уводяевъ, а нм-Яето него се ирЯмЯства Варнев.
Добрвчъ, въ нрислътственнатЯ дан в часово аа
латп иеть
я ир. н въ Другь н:»тласкало | Градоначаднвкъ г. ЛСелЯзовъ.
наддаванне.
гр. Добрвчъ, 22-V 902 г.
всячвя тедегрвнмя отъ Българ. Телеграфна Аген
11 Сддаб. Нраставь: Т. Манчевъ
ции. оть което заключаваме, че Най Навя н Най !
;Ц Но. 249 900 г.
Черневъ с* ся съставили понятие, че писаното >
т и
опо
въ тяхното вЯстняче сс чете, а онова писано I
ПГЯ1С1КНИК
’
"
ОБЯВЛЕНИЕ Но. 5569
въ нашия вЯсгннкъ не се чете . . . Логика чя- '
л’, 4ДУК
На ос,,оваИ1,е нмълннтелнив лнсть Но 511*
сто но редакторски. Понеже твърди хемъ гордо I
,,
1,0
.. „„
,ач,. 1 язгаденъ отъ Н Добр. Маровий Съдия яд 15
гордо вЯстяичито че сме се молили на нЯкои
,11 л“л “°
г "‘ и ** Февруарий 1900 г. въ подла на Дчяатръ Ааге
отъ редактори!Я му да пн наша, най канимъ , ®ТЪ 11 Добрвчскин МнроввА Съдвя на 21/1\ ловъ отъ Г]1- до0рнчъ противя Мехиедъ Яхьовъ
редакцията и администрацията му, да ви каже ^ г*' “ П0ЛЛА иа
Н ч ^.
и оть е
огь с. Нргичлеръ за 350 леи ■ др. обявяаамъ,
кому сме се моавдн — знай ли български ... в Адя Анвв€ «Р°тквъ Мустаоа Исианаовъ огь
ч<. 01Ь
И>н*-«Л до 29 Юлвй т. г. часа до 5
какво му е името на тоя когото сме канили, ка- 4Л;шв™
!! Л|>" °б"“«
,,осд* об4дъ “ иравонаддававие 5 на сто на
то въ идущия си бооА ако ве нн укаже името
Н,явв дп ““ 1лвП т‘_'‘ ‘
до ’
* сдЯдуюшвя день въ канцеларията ся въ гр. Дому, ще Ги считаме и но тоя въиросъ заблужаюоб'Ьдъ ■ »Р*“0“»лД*ван"е ° на 1Т0 на сдядук» брячъ ще продаваш. слВдушщитЯ недвижими нмощи общ*ч1В0Т0, вля же, 110 нЯмапве какво да
д*‘вь
канцеларията ми въ гр. Добрина, ти прииадл-Яжащи на Мехмедъ Яхьовъ находя■ншятъ нч нровакпрятъ .... вирочемъ ще ча- 1ЦС проддмнъ елЯдуюишй нелввжнмъ имогь пра- ща с,, въ
Юргичлеръ именно: 1} Едва клина
пие да му чуеме имението, на иослЯ нань ще | н»«Яжящъ иа МустаФа Нсмамловъ. на ходя щъ ()ТЪ л отдЬ.,енВ1|( иостройката нмъ отъ пръта
се нокът» мъ, разбира се ако стане нуж^з.
4е
»емлищсто на с. Алп Аннфс, а именно. кер|1и,,ъ< а покрита съ керемиди съ дворояо
ПйИЪ Збиръ. Пь ханъть на Димнтръ Ко- | 1) с; яа аива вДурбалнщъвй сниоръ отъ 4г ; пространство 5—6 декара, „ри съсЯдя: Диянтръ
САскдм: Ахмедъ Хюсгинопъ, Ибрмямъ Стояноаъ, Шаибь Лхмедоаъ, Димитръ Ангедовъ
квносъ. на ходя щъ се въ панапреката улица на
градътъ ви е прветоедъ 3—4 дена едннъ госте I Хадаловъ, Дурбядайский скиорь, онЯксна УЬ л. и пъп.: 2) Място за хармяплъкъ 4 докара съсЯдп:
Върху I орЯяадожспая вмотъ кЯ.ча пакакво иъть и от ь дьЯтЯ страин Позлукъ оиЪнено 80 л.
нин I. (иасаже|)ъ) съ бастунъ и иардвею, който
I
ГорЯпзложсння имотъ се нампра подъ сдяслЯ. ь |.ато е нриношувалъ нЯкольо вечеря въ I запрЯшение.
Наддаааваето ще почне отъ оцЯиката. <Кс- дукццсю чапрЯщсние, ио писмо Но. 2818-99 г.
еди «съ етаитЯ, то той е поискаль отъ съдър
Наддаванието ще почне отъ оцЯиката. 1Кежателя му друга но блиска до неговата, подъ лающктЯ да кунягь горни гЯ имоти, М01 л.г ь да
пр1 л«1 ъ, че оная г>ъ която е бплъ но рано, би се евяватъ въ канцеларията ми въ прнежтетвен- дамцитЯ да купнгъ горнитЯ имоги можатъ да
се ивнп. вь канцеларията мк въ ирцс.ъгственила * ■ -■*(па и съдържателя сс еъгласилъ съ него ннтЯ днв я часове за надавание.
' тЯ дни и часове за налдаианпе.
гр. Добрвчъ 10 Юной 1092 гол.
като му далъ съсЯдната стая.
11 Съдсбенъ Приставъ: Т. Мпнчсвъ
Гр. Добричъ, 10 Юнип 1902 г.
Т«и г-нъ, види се е сл Ьдял ь Д. Нокиноса гдЯ
Д. Но 327-901 г.
11 Сждеб. Присгавъ: Т. Минчевъ
си държи ияритЯ и на 14 того, той е иробилъ
ПРННЛКНПК
,1. По. 123-901 гол.
стената съ в«жъ, вмъквадъ се въ стаята му и
,
оБНКЛЕНИЕ Но 4563.
обр:.лъ всички 1Я нари «гь чекмеджето на маса..
‘ 0 08
_
та му, 1ДЯ-Ю е ималъ около 800 л. и едннъ зла- ;
На основание шапълнитсливи листъ Л4
» ъгласно испълнвтелний листь Но. 3961
теаъ* чаговииьъ и избягаль невзвЯстно гдЯ.
"”*Д*П* °‘Ъ 11 Д°бР- Мвроввй Сждия на ИлДалснъ огъ ц Добричски Хвровий Сждия на
Заловенъ разбойникъ. Тия днв, благода- ;!
*•• В‘*^,,дза Н:1 1кбко Цончевь оть 17Л11 1899 г. вь полза па Димнтръ Лнгедовч
рен: - ви лоькостма и бдителностьта на поли- | [р* Добрвчъ. нротпп Юнеръ Мехмедовъ отъ с. > ж И3-,. ц, Д0б|»вчъ .ч яротовъ НсуФъ Ходжа
цмяъа ьь градътъ нп, е з.иовенъ вЯкой си Ив. ^*чсче» ** 75 дева и др обявявамъ. че <>ть
Ахмсдовь язъ с. Юргючлеръ за 225 лева я др.
Васслеьъ Иорговъ, отъ с. Шикловпн. Еленска И)ний до 2-* Юдий т. г. часа до о послЯ обт.дъ обявявамъ чс отъ 28 9 «ний до 29 Юдий т. г.
оводоя, когото съ селниатт. му смЯтялн за умрЯлъ и иРа1 онаддавание о на но иа слЯдушщип день часа до 5 послЯ обЯдъ в ираионаддаванне 5 яз
капо то отъ нрЯдв 25 години е излЯзалъ отъ се- вь канцеларията сп въгр. Добрвчъ ще проля- ! сто |1а слЯдующня день въ канцеларията ся въ
1 вамъ слЯдующнтЯ недвпжп.ми имоти нрннадлЯ- Гр Добричъ ще иродавамъ слЯдуьчцитЯ недьидог. си, безъ да се завърне.
ПеизвЯстно по чия инициативи бнло обра- **•*• Иа Юмсръ Мехмедовъ. изходящи се вт. ЖИМ|, имоти прннздлЯжащи на Юсуоъ Ходжа
вукаьо настойническо дЯло ,1г л:/ч, гол. въ Елен- с* Еьнсче и землището му, а именно: Ь една Лхмедовь находяшн се въ землището на е. Юрското Мирово С.к
отт. поли- кжща, ‘•ъстояищ отъ о стан на мазан на .:> Ш гиц ,п> а именно; *
чаш. отъ нивата 1) на|
одата, Иорговъ казало, че е родомь (тъ IIшил- м* дъажвв». • .'2
г.:=ре-.""" -4
м<.п .т в».со- Г,«т.нк,ч иглата 10 декара онЯнена 6*65 л. 2) 1,]
кости*. Еленска околия, огь което бплъ пзлЬзалъ ,,виа> построена отъ нрость дърпевъ матетиал:-, ,,ас1Ь ()ГЬ нивата Сар.ъ Нук.рукъ цялата 4 деоще меЪть 1878 гол. СлЯдъ това нрязь1886 : покрит» съ керемиди, съ дворъ -400 кв. метра. ьара оиЬвсна 2-66 л. .’.)
часть отт. иввап
год. се е ужевилъ вь Г]>. Варна, кд.дЯто и ио съ страни: оть трвтЯ страни нжть и Ьадкръ | Дладжа Дувзиъ цЯлата 9 дек. оцЯи. 6 л. 4)
0 лева: *- нива я1ие- чаС!Ъ 0Гъ нивата Дладжа Дуванъ цЯлата 10
вастоящемъ жввЯели жена му и малолЯтнвтЯ 1’еджебовъ, оцЯнсна за
му дяна. за конто капо казахме по горЯ било
Р»*41» *■* 01Ъ
дев'* онЯнеча 4*_т>0 лена: оцЯн. 6 65 л. Ъ/ , чаен. оть нивата Ал* Ка.'|
образувано настойничество още прЯзъ 1883 год.
в,:па яВуренъ, отъ 1о дека; а онЯиен.ч ( П-ът*. цЯлата 5 декара оцЯн. 3*33 л. 6, */а частЛ
тогава, когато той, Иорговъ. не бплъ женеяъ. За 15 аева; _%г.иива «“УР4'“1* ’лъ 4Д41 а.'-‘ оть нивата Пидже Нолу цЯлата 8 дек. оцЯненЛ
тая :.Ьль, тукашното Окод. Управление, запитало оцЯьеиа 7*50 л»ва: о) нивя „Ьуревъ
5*33 лева 7) ‘Д часть оп. нивата ГолЯмая гьол!
сд.и. ю ьь" Елена. как;, стои работата, а носдЯд- Декара оцЯнена < 20 лева; Ь/ впвз Ьун.дя .п.ъ цигг.ч а декара оиГ.н. 2 л. 8; 1 часть огъ IIЛ 4
ноч «тговорило, че дЯЙспштелно такова лице ап»У“ 0X1 *®*2 дек. < ц1,н. 1Ь*_'> лева: >, нива иаг» ГолЯмин гьолъ цЯлата 4 декара оцЯненда н
шм.-.. о ьъ с. Шилковци Еленска Околия, противъ .Ерикликъ“ оть 1о «> декара оиЯн
*<* лева: о-|,5 лева 9
члеп. огь нивата Д>рбааийсЛ т
което имало заведено углавно дЯло за убийство 8) нива .Данаджи га|*ла‘ отъ 3'< декара оиЯн. ижть цЯлата от ь 3 дек. опЯн. 2 лева ,1(1) '[, е
ирт.дъ Търновский Окр. Сждъ, което дяло бнло
лева; 9* н”аа «Юклеръ аркаед." «тъ 3<*о 01Ь пивата Юртлукъ цЯлата 2 дек. оц. 133 да
111,Ъ ранно, понеже обвиняемия Пв&въ Наеилевъ декара оцЯн. 37*50 лева: 1" кина „1 ртлм.ь
11) , часть отъ нивата Юртлукъ нЯлата 10дак
Иорговъ бшлъ умряль.
-7 декара оцЯи. 27 лева:
'цЬвена 665 лева 12)
часть отъ нивата водвп
Бато расиатахне хора, отъ Еленска Околия ,
ГонЯиможенитЬ имоти амчтъ, са-ЯдуаицитЯ Елибейския нжгь пялата огь диа декара 01'Лк
жнвкщн тукт, нознаватъ ли Йоргова и какво заврЯщении, а именно ио-статий Лг .»» 21о
( 1-Г61 лева 13; 1 часть оть ш:чата Арабузад.ь(^Т;
зньигь за него, казаха: че той отдавна се е за- ;
год., 436 - 302 юднна.
.
цялата 6 декара оцЯн 4 лена 14 , * часть о I
нвмаволъ съ кражби, и обири, и че тТ. го смЯНаддаванието ше почне отъ оцЬнката.
нивата Матл&мсьи синорь цЯлата 20 докара
; часп. огь нивата Лрз Би1°1
та-ю за умиялъ. понеже огъ 18.86 го/, ие го л»нмш»тЯ да ьуиятъ горпитЬ имоти, могътъ та 13.аи асьа
! се явяшктя въ канцеларията мм въ гр. Добрвчъ ажкъ цялата 5 декара оц 3*33 л. 16) ' . часЛх'1
биле виждали.
Чудното е въ случая, какъ Иорговъ, к].Язъ | »ъ ирнсжтствсншЯ дои п часове за над.шванш . от ь нивата Арабузалл.къ цЯлата 8 декара окЪдаг,
.'.'33 лева 17*
часть отъ нивата Оргакъ
1886 юд. се е снабдалъ съ свпдЯтелсгво за встл.н- |
ГГ- Двбрнчъ. 10 I ний • - 1 •
II ( *я. Приставъ: 1. Минчевъ ла цЯлата 9 декара оцЯн. 6 лева 18)
чаеш
нани»* въ бракъ, когато ирЬзъ 1883 год. бнло |
Д. Но. 71-902 г.
огь нивата Подъ Гробищата цЯлата 5 декада —
образувано настоАинческо дЯл*> за малолЯтип I
ОБЯ (ЛЕПНЕ
оцЯн. 3*33 лева 19) , часть огь нивата Пода
д'.«.а. н кой е нодаль заявление въ Еленското
гробищата цЯлата 6 декара оп. 4 лева 20) Я
Мирово сл.днлвшс, за учрЯшваппе роднннекнй
По. 4562
СъвЯтъ и избвранне наетойнйгь на пссжществуСъгласно изпълни гедннй лпеть По. 8684, часть огь нивата Нолъ Гробищата цялата 7 А, Й
ши» малолЯтни дЯца У!! Понеже Иорговъ, как- ‘ нлдаденъ ОТЪ П Добрич-кн Мирови и Оа.лия. на кара оп Км. 4'6о лева 21) ‘ часть о гь нинада^
то казахме но горя, ее е запвмааалъ , ъ кряжбм | 22 Оатот1рмЙ 1897 г. въ полза на Киро 11. Пче- Подъ Гробищата 6 декара оц Кисна ( лева. 1® .
и «|би»и и нонож** такива станаха твърдя много
реяскп, Рееш Алн Лигфс, противъ
Пваиъ Са- рЯномснатитЯ имоти никому не сж заложено- _ г ’
иакослЯдакъ изь Добрнчспа и Балчишка околий ■ вовъ отъ Капел рово за 263 лева зл..'1 ни II др.
Назиаванаето ще почне огъ оцЯиката. 3» II. к
аа което бяхме писали въ едннъ отъ чиняла гЯ обкааммъ че огъ 21 Юни» до 22 Юля»' т. г. дашщнтЯ да куиитъ горнчтЯ имоти могдть '1'Ь
броене на вЯстнпка си, ве е чудно Иорговъ да * чаен ДО 5 послЯ оСЯ.тъ еъ оравонадданание 5 ее яинвагь вь, канцеларията ми вь ира ърц
е едань отъ тия крадци.
1 на сто ма сЛдушщвн день въ канцсллрмплЛ еи ствеввтЯ дни и часове за над,гавание.
1Ьд
Това обаче е работа на подвцянта да ее I въ гр. Добрвчъ ще продавамъ сдЯдушщптЯ длъжГр. Добрвчъ, 22 Май 1902 год.
анеме ио сериозно съ разслЯдвянието му.
накови недвижимо имоти находящи се въ землиСждебенъ Приставъ: Т. Минчевъ
Тукашииятъ кдонъ отъ дружеството „Чер- | щето ва е. Млънслърово а именно: 1) Нива МяОгговоренъ редакгоръ С. И. Дявковъ
вень Кръсть* нв изпраща слЯ *ушщот« писмо за I рата 26 двк. 1 аръ оцЯн. 52* 0 лева; 2) Н''ва
Печатница на Хр. II. Войннковъ
аубликувавие:
I Чамур. мть 23*7 декара оц. 47* 0 дева: 3) Нн■
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