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ОРГАИЪ НА НАРОДНАТА ПАРТИЯ
'<ЖГ

Г<1 (.11111111111 ЛГ.иИЛЧКНП.
и» и 1.Г-ТНнкч «•: <1 л.. полугодишно .V , д.
Зя III. С ГрЯНСГНО ГОДИШНО 14 ден»

I

пилила еднлжъ

Неплатени писма II" ее приемятт.,
рниоинеи не ее ирлакагь.

Сл»И. 0| 04 15 СТ.

•• •
В А Ш НО"'

Добричеки пкугна пастърма и надепмци се приготовляват» ат. залхаиата на Ат.
Начет, п Рннь. оп. еиециалпеть майстора.
II зра ботинтя. Ге огь кг пения ни охранен ь
добитък», от I. прговеца г-н» Ганчо X рис Т0В1. И31. С. Хандд.рь-1л111.г«е. ИЗВТ.ете||Г. 110
шгл ‘дванне «а егиат» добитък!..
Намира е- за продай» вь .никаната п
ма|.1зина ни въ Добрич ь.

нь

седмицата.
Едямъ брой 15 ст.

Ножари н кражби

Както ще видо чигатела но на дол Ь.
нрезъ поел 1,д1П1тЬ двТ» и>1Иди. въ редакцията
на в);•тинкьть ни. ее пристигнали куп» т|мволеви известия пз» почти целия окръг», а
най паче огь тукашната и Г.ялчнг.скига околии,
за рфдь кражби, ножари подпалвания н оби
ри.— 1Ь* е оета.м почти село въ поменатите
околии отт. Лнгг/тя. мФ -ця. насавь. па и до
сега. което да не е до*>гпала ръката на кра
б Онтечвр. 1У«»2 Г. гр. Добрич».
деца, или подпалвача
. . <',10111! складени.
сандъци слива, купи сФно горягъ ежедневно.
з
Ат. Пачевъ и Синъ
ИлавацвтТ. с,у. обикновеинитЬ зрелища, както
кзъ селата па поменатите околни, тъй и из»
градът» пи. ’<!\ите.|нт1. яз» селата, а особи.I
пз» бадчикската околии ек ее свикнали веч..
на тил грозни зрелища. а пеигор1;литГ. още.
сповннтъ
сн. че у тръшната вечеря, реда е на
Г.ь м\ гаичнйгкия ми дипеш,, на ходи щя.
тТ.хннтТ.
сандъци,
или хамбари . . . Добрите
е е ср|.ш\ Хаджи Сендова хан» и Ксч-иджи <'н! ‘
коце,
во.юве.
биволи
н нови каруци бил»* нодъ
.1И1ваиъ при железарската улица, въ Теке
рЬдь
измъквани
отъ
снетичатичио - органи.11-:1 МНЙеКИН Д|ОГеЦ». ПрИГОТВНЛ I. ГЬВ» рИЗМИ
знраппгФ
кради
1
разбойници.
Като, че це
козянопн изделия, като: Чулове за КОНе II
'М1ВОЛН и др„ които су, на три вида големи- ! с* живее вь свободна а констптеционни I»!лма : 7. 7 '
и ?> оки едипин. Предаз;ба на гарня, и при това. никой от» крадцитЬ или
отъ подпплиаянт!; не
бил» залувеп». п нЬка пра Ц%НИ МНОГО ИЗНОСНИ.
ча.ю
се
надежда
да
се
заловят».
.!ат\П всеки
I Ки.анмачЬ Иуждающпте ее И ириитеступан»
е
на
шр|.1П,.
тл.га
и
вьлненае
го оп ште чи, да посетят» дшгеинт» МП И се
хваща,
Кога
почне
да
'.абеяЬзва,
че
слънцето
\ перят!..
скрива последните СИ ЛЖЧИ, ТОЙ е редовен |,
Гр. ДобрНЧ I. I Г) СеИТеМИр НЮ2 Г.
Н0|Це|Т1. стражар!,, око чу ||е мигна Мре гь цЬСт. почитание :
•I и ги нощи. но пак» бива издебван ь —ограбваиъ. IIЛИ зее подналнпъ. Никога казвать по
2—
Пенчо. С. попъ Толевъ
старите хора. не знаят» голкопа л такива
Кражо.я II ножари . . . ПсЪКИ веч» жптель се
пита. кикьв» ще е край на този редя. на ра
КДхШЛА
ботите у нас». I’ (но еачо иравителстио и но| ъ около III,О И1 дек.1|1я пики. Г,0.) декара гора. говата дкандарм-рнн вожет» бп с>* доволпи
добри постройки, кладенци иьп.ице всичко за ОТ» това 1,'есностно цолоЖецие. Това ли е своедно М.И1 ЛВ» лобри земледЪ 1чгекп еем. й-тм:,
г.одата '! Пата М-. ка..... прави вьсрЬдьтия
ее иролана.|. нахо пици го вь 1>аз 1И1:п.а оки
‘
1
.ши. Ла г11о)1И:н мДнно пь А ъчиниеграции га на пламъци н разбойничества шефа на нолнцнита
и неговите гргаии—Окр. Упранитель и Окол
иЬтиикя.гя, ни.
II ци, какви вГ.рки за обоздавание, или нре- 1
дотврьшиванне се взели, или ще взеватя. спря
мо .иостор||||цнг1
Итгонора е: Шефа е
по и на тържествата, вФсели се. храни се,
Деееть акции, огь Дружепвпто „Грозд» бези- пийва си, разхожда се, кога въ каляска, кога
мени, напълно изплатени. Ж-лаипиияь ла гни- с» специални вагони, лута се ио агитации,
нитъ да ее отвесъп. до адмпниеграцията и.ч нрави избори, предвожда дави н пр. и нр., а
В»е I ИНКЯ. I я. ПИ
I представителите ву в» окржга и околните, се
1
I забавляватъ, излежават», или партията опра- |

НШПИТИК

Лродавать со:

ф* :>'. лпр п X

1-

ВГЬ Д01ГВЧ08Д ОКО Л8Я

Л^ониряние Ле 1Т предплатя н1.*а
дя се увяжяня.

тоАМ/ -.
*

7
Г*СЛг
^{Дчк<^и^^^ш>1е1|^Лвмш«!
с* ждТ^^ППГГ до ртдащциат* му, п |>
ДоЛрмчъ,

ТАКСИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ:
и ни е/в мя 1 стр. . . , 10 ст.
. . ■> ст.
.
.
.
.IV .
Зя ирметяяевв оЛяяденва 1 , ст. вя
■ лувя; шхааиоаитЪ и ония. но и го не ее
лаадятягь поне 3 д-и* огь пуЛдикуня•я> НГТО II м н От. ия дуня.
■‘Ш.

I

внп чрФзъ разни и разнородни компромиси
Закона зч «кр. упракители и окол. началници
I заповедна на окол. началници да обхождат»,
I
ако и«* постоинио. то поне. месечно околните
ги, да ризознавать за вгнчко, да приемат»,
вгТ.каквн пнеменни плп устни жалби огь сол
еното население и за кгнчко да долагьтъ обгтонтолгтвонио на Окр. Умравнтоль: а знак со
че сало единь нжть огь какь о дошло про
гресивното нраинтолегао, Окол. Началник» н»
Гничнкско. тук», па н Окр. Уиранитоль еаио
но едни» ил. ги и то пред» нТ.кой избора, като
иохрушкп ее чинили прЬз» центровате на об
I
щините. вижда ее за агитацнй. а таи тФхна
паснвность. нищо друго не е докарала.оснень
крадците и подпалвачите да го насърчават»
вь ириегьплнтТ. си деяния.
Според» общнт Ф понятия на населенинго, па н повече отъ иФрно е, че държавата,
но преимущество е стражар». Преди всичко
ти е длъжна да гарантира жииода, ввота в
нътрТ-шнпн порядък» на податпитТ. си. На
това нва държави, за тото населението гдФто
има добро упраилепне, навира сигорноеть
за
сЬбе си и имота сн. Ако едно праввтелI
ство не е въ ноложение, да запази вира цорндька. сигориостьта на ивота и живота на
ноданниците си. то це е вече правителство.
Там» где.то такова —управлява, или не треба
да се жннее, или самъ чедовекь да се охрамина. гьй като нь такова държана нва анормалпость, и безнадеждност!.. Нь такяна веста
чогя.ть да виреить: вагабонтнте, р.язбойнацитЬ и всичко що е отвратително, яъ не и
мирния иовелитель на занятието си граждаIII!ИI. ИЛИ СеЛЯНИК».
Иа да не бкдевь обвинени в» голос.1овие, ний ще приведе вя. за сега сл^диигЬ потресаюиш факти:

Пожари и кражби:
1) 11л с. Ци.1чкч1Ш па Николай Дмвитрощ. подпали ни се и изгорели 1.'{00 кръстци
жито, всичкото ву сено и всичката ву слава;
2) /»'. г. Па,1а!1,1жч-Аере. иг. Никола
Йонковя. изгорени 600 крьстца жито всичко
то ву ефно и слава:
’Л I 1Ъ, е. Сю1И)М<1н.1*кл на Никола Осиров» 300 крьстца жито и др. всичкото сЬно
и слава:
I / Нт, гл,1цчш11 о’.1ч на Отоанъ Спасов»
ву « изгорено всичкото т. г. иронзнФденве;

ДОБРУДЖАНЕЦЪ

Стр. 2
5) Вя с. Са.гпппил.1съ изгоряно всич
кото т. г. произведение, слама и сено на II
Къукллаповъ.
1м1.нп1,(Л111-,1г/,1 па двама се
«) Вя
ляни г*що се изгорели всички п)ми1зв1>дт‘нкм;
7) Вя с. Ирпджо запалело и изгоре.ю
всичката слама и сено па Нч. Паиломт.:
8) Вя с. (
8-Ът.оЛ, изгорило СГ.НОТО II
сламата на Иканъ Копдокъ;
Ц) Вя г. Ирч,\жч Се нодпалепи ИЗГор1лн крьстцпт!» складирани гл» харманигЬ или
на
колко Дуринъ-Кулакски преселници:
10) Вя г. (1ШГ..1.Ш/Н1Я на Гадя Димиш.
гЪното и сламата:
П) Вя <\ ('птя.1.Н11Шя на Гг. Тодоровь
сеното п сламата:
12) Вя г. < '<пя.
/ая на двама братя
Н. Н. сЬиото и сламата:
13) Вя с. Гнн-0/1.НПНЯ на Дочп Ггпянонъ с-Ьвото н сламата;
14) Вя г. /1’а.ки''.1жн-•)*■/" на Никола
Кираиовч. с-Ьното и сламата;
15) Вя г. ('1/Н1ШЧ1/КЯ три ножаря:
1(5) Вя
ДЦ1",,,'"Ч"1 •‘попети, харман
ката машина и др. на 1<>р. Ковеш, подпалени
съ гагь.

17) Вя с. Ккчгч< 23 пожара. изго|ц|
ВСИЧКО Произведение II К»'иЦ11Т’Ь.
18) Вя I. Доб/шчь 7 пожара на кланя,
дамите съ добитъци и пр. и нр.
Ни горните ножари загубит!» възлиза иа
около ! 50.000 лева.
Въ еДИНЪ ОГЬ идущить СИ броеве |Це
дадемъ подробен'!» списъкъ и на останалит!»
ножари, както н на всичкитТ откраднати Добитъци. когато и ще нрииьршимъ статията си.

Тържествата на Шипка
( цениалнин кбрсснонденгк на п. я.1/«/л“
I-н ъ II. В. его какь е схванадъ в нубдвкувал и
шничанскитЬ тържества станали на 1-1, 1н, Н»,
.7 и 1Н минати м. (.евтемврий :
я Разположено то при полнтЬ на Ьлдкаискиа
върхъ „св. Накола“ на края на Розовата долина
малко и скромно село Шапка, вя ново прикоклва
вниманието на руси и българи, иа н на вънкашнннсв-Ьтъ. Наново името Шипка възбужда разни
чувства въ сърдаата. Но каква разлика между
чувствата ирЪдн 25. години и сега! Шапка е наново събрала въ себе и около себе иЬль еонмь
генерала, .Щли полкове войски, но не вече за
кървавз. бой, а за мирно тържество. II гордо I е
нроваква Шипка съ надписа на триумфалната св
арка: „горд+.й се, Шипки, съ гостиг!» си“.
Нт.ма да вн описвани онова триумфално
шедствнс на Боли кин князь Никола:: Николаезпча, нр-Ьдставителя на II. II. I!. цари н на другарвтГ» му, бЪловдаск генерали, ония въсторжени
грЪщи, ва конто сл бнлн нр-Ьлметъ вь ш-Ъди
гр.щь л ссдо дц^чт, гдЪто ядч нохраД тчАг- е.х
минали, азъ нЬчахъ частьта да придружа тия
с-клин за наел. пл.тшши ип» тЪхннн плгь, обсинанъ съ нвГ.тя, съ радосгъ и .урра“, азъ ги вече
зчварнхъ нч 1-1 т. м. на Шипка, гега зчсмТ.ня и
лнкуинца, иЬла окичена съ рускв и българска
знанена, пълна съ народъ — солени и граждани
н обърната на панаири за илдтетровани карти,
книги, картини, шипченски спомени, '„юбилейни
чаша*. Гостит-Ь. посрТивняги отъ името на се
лото съ хл-Ьбь а соль, бьха вече слЪзли т. геминарияга пра храма паметник!.. Понеже навя
ваната бЪ тол-Ьма. ние рЪшихме до почакаме, за
да вндвмъ нинеимнпнгЪ на тия тържества огь
главната улица, нрт.зл» гдъго щЬха д.ч отидат ь
за шейновскаа лагери.
Азъ се взара.чь сега малко ио-отблнзу вь
новопостроения храмъ, който толкова от ь дхлеть
нравличаше погледат^ на. Чудесенъ, истински
Божий дчм ь! 1‘азиолпженъ на кран на селото,
вь нолигЬ на Балкана, тон, гледани отдолу сл»
свойта стройна камбанария съ злагнитТ. ся ку
бета, сгърчи високо нади върха „св. Никола' в
сЪ споим, кръстове е рисува върху небосклона
к»то чудо, гаго небесно знамение, а цЬль лой
ралукрасенъ съ разни шарки, красиво н величаво

се очър1ава върху поил на бадканя, като възшебень. приказпвченъ замък-ь .. „Пдать'!
Кто ти. че се залавап» вь облаци поях т.
к< и го затича Но кой ги тира нрччч? „' рра!'
цТ.ни ма н-во изпича мри всЬ :и ноиь наЛпни..
Глегашь и нов-кризшь : сили хубави високь
строени млжл» съ продълговато лин *, гь малки
хубави мусгано я брала билъ ве ликия кинзъ Ни
колай Николаевичъ, еннъ па тлав1|очомз11зуноцаа
Николай II 1Колаевич1.! Онзи 111.10111. сгяреиъ сь
валчесго лице, сь юбро типа усмивка нч.лл»
грач-ь Итизтие.ач., сьз1атели па идеяга .лаОаш(.'тсФанска Ги. ч арин' Пи л цзс -иа генерчл., то;к<*
и.д» бради сь бЬ.ш мустаци, би.гь руското вони
но свЬтн.ю генераль Драг «юр <пъ : други, що
прилн 1я малко па и то. о поора на нанмиГ.
1ИЦ.ЛЧСНИИ генерали ('юлТ.гонк ! . . . Кго, ил.ап.
още' . . .
1<:сь I» сл. р.ЛДОС.НП ЧИИ .111111. ВИЖ .1ЯЩИ сцпбплна и лпкующч тая ломя. «а I >яго с.>. прт.■ л.р
II 1.111 НПГОН.1 Груд-о-. М.ККН II .ЛИН|е|1011 1 |Ц‘СГДНВ1.И ! Ть *Л. СС борили ЗЯ С 11111 I. В К IНП 111*01 К
ИДСЯЛ1. I У. ГО ВИЖ ; II I. сега осл.имчт ней к
н
.пи г си I. и 11. н.чедко сь ди! ую.циа вар» п». що
ги нгр.У.кана и обожава. II ги неволно снемашь
бл»1 ОГ01ГГ.Н1П» шапка на ти р. 111111114 за сноб дата, Конго Гмлкона е,.-.1.110 струва н к<>яю и > нI.
кога толкова «алко ■ »• п 1.ч•» ’
11аЙ1о1П11 Г. из шиу чагл . н ми •жо гвого а гои.
чак < и псе чу сс ис ч |.ч кч и ощ»-, да величае,
да благославя . .
То с« разотива ш моикнал".
По г.г1; ще се поб -|■<■ д.ч сии т»*л.| нчро I к? .1еема
работа! малко ли сл. чогели : _М рапа*. „Поли
на“. ,Н1ярок1 у ти
1x1 II му ми-ли за леглон
иодедонъ при ши чу юга
Нч другия деш. 1"> г м. оснещаяаие.ю на
храм.*. ГолЬч.чг.л чер а.чна камбат сь сини. тъ|';кесп:ецк глась, кой го внушава богобои ип. кани
на молитва. Ик !<• ч. иде II. Ц. I». бьл . квяи.
иосрЬщиать оть • р:» :■ ч Игнатиева при при I пора
вя храма сь мТ»б.» и го::к. I'.!. 1<» ч. се започва
освещаванело. ('1111111 вьнросьгъ с разрЪщент»
бдагонолу чнн, сгарезатрския ми грип »ли гь Ме
тодий. заедно сь нЬколкч наша и руски свеще
ници, начело съ иро -оперен Пгиебонски що изил.ршать обреда. ВлЬзваме вь храма. Божо мой,
каква красота, какво «сликод-Ьвие! Цт.лпи иконосгасъ грЪс огъ злато, обрани Ь но иконнгТ.
ложе се посган-иъ огь злдгни •» пюнс. IIчдк <1.1
»|»яри аьрху гнила на храча изобразено небе. нокри то сь зяЬзди : но слГ.нити че;кц прозорци ер
мраморни плочи съ нмена1а нч надна.г.1 г1. за на
икна свобода руски оФацери, нижна чинове и
български онь 1Ч«нни. . 1осгоочь тм-тникк з.ч 111.1
, (.кд.„„ жертви зя нлшгп скобиа.'
Службата е гьрж ч гвена Хорьгь щ .-кч Ш. Чудоено’н те з нае 1 високо, дори до II м а
1ч.
„аиегина Русия пази пра пеела вие ю!
ГлЬдь днгурп ага се извършва молебен!,
3:4 Цчра „ царския д»..ъ огь м |гр шо.мг.» М
Г0ДИЯ „ .„.рква ипцч вь I ча 1.11.
Множеството' и.иМвл огь черква, Гра+ь
Нгнашсш. раздава нь черковник тори пя от, 1чснн пЪ и ругкитк нодкпви деш ганнн поединь
вьлиомянателенъ м»маль п нг. едно кръстче. II •дирь това на еллцилТ. се дава ш. двора ма м ккагтирн вино и закуска вь особени приготвени
за случая — „юбилейни чаши*
1(ъ 1 ч. :$') М. въ зали11, на сеч !нчрчп га
на високопоставениг I'. гости се дад»* обКдъ-гал-:.
Т; I.ь
5н..-о сьй),-.!.;-.» *,.»йеХ/Дута. ч'-ж и които
и корресн 1НД1-!11И на най нгзначн гелнн ецр иейски вЬсгници. на бьлгарсън вЬстнвьь кчрреспоиденгл. н 1;мант пито единь...
Тука. касто се знае. се държаха 111.11111 гь
<н:г1С11пе рЬчн оть страна на нчпма ъниъ. на
Бсликия киязь, нч мра прЪдсеДагели 1н графа
Пгна шева. ТЪчнсго С). шржание е ве°е извТ.сгнс.
ОбЪдъть се Ч1л.|>пг1 в!» 5 часа. < > гк »к.> го
заточиха най гени изъ главн.ч1а улица и наново
„уррг.“!
На !*) сеигсмвра трЪбваше да има »:чиеври на „'-в. Никола'. Ние си взехме по единъ
конъ н тръгвахме. П.ьп.ть, изъ който с»ь вървТ.ли едно мр-Ьме иашнтТ. ратници за свободата,
крнвулнчи на са.мь нл1.чгькь. Той си личи »пъ
далечъ, като една змия гигантска, пьнлшцч цр
планината, защото с ць.п. завзегъ огь хора мла
ди и стари — граждани и седене. Чуйте отда
лечи страшни ! Ь гърмежи. Кго го и скалистия
„св. Никола“. На него стърчи кръсти, дига гк
димь, ч> я гь се команди и гьрмежь ненр Кг ганнн.
Около него олъ ш-икадь палта неприятеля, и
I ха-ча ще го завзема гг. Нп сто щ но табровскнто шосе рускигЛ. сгр1:знн като съ единь енгу• «иастическн тоньцЬлята войска е.е Обвзсна: у рра

Брой «

сс подхвани огъ в ред-ь. СгрклцчгЬ се внущап
вь атака и прогонвагь гувитгГ. Шипка опасемНо нс, за да блдс карти ма пълна, нуждча
с н«.бь’а'а при 111<-Лн1>|> .
я стана в:» 17 с»
нтемврнй. Г|-гя м-нснризТ. са. по ШеНиошкоп |
поде н всичко се види като из длани. Пркд :
нашигТ. очи сс явява всичкото величие ма вий
наг». толкова п.>. <п вьзпЬнапа оть ноегитЬ без
да се виждаль ужяситЬ в. толкова проьмеванг |
оть филоснфитЬ. Кго отрий на Скобе.юаа оп(
клтЬ Пчиглни. ето отряда на ('апгонолка Мнрск! ]
огл. гА; 1Г. Гябр<’Во. со и срТ, юнга к-мома в |
генерала Га 1м( 0. Т 1.3и трч огря 1а заобикааиг
Весель-нашл ек неговата .40 х-ия ша армии. Им
пша виж |д. че |р\ то не му а-тяяя, осч+.н к з
се с|адс. н лей се едят. II 16111а славна кщ
II11.8>о|1-ка га. м екс бл и пп (-данна оп. нея!
II ■ !Ч т м. е парадI.. какънго нч |а- ш
слянялл» нь Бьлтпрти. Полето е иъ|н> ек ноГоч
оп ра1ни р 11"«1! нр.ъжт 11 ю •• лрлго да гле I
лашк гоя добри, пъргави мигом' !|фя1ьп. «■
еил.ршил б.гЬскаин, ночт б»*.< укори... «'|Т.дк що
е 1161.11. гала II тука ■ »1гюрягь Бмиз-.гъ и II»
ли кин Пили. Пиел В »ннн м. е пмхиген ь огъ бь
гар чана П1111ка как го < л. щ.|\ ЧГ11.1 и ген -р I
ЛИТЬ КОИ ГО II»' ЧТ.1П. ДП на VIII III I I. 111 ГЪрК.Ц 1
носила, иъртявяняла и съзп.чге ш «*п.га г бь
гар-кия ЧОЙВИК1. К.лкв<1 искаме повече у
11 .1» 1 I» I Ччеа ГОС1И11. на Бь.н.чрил псе |
се ра : 11111:111. Н1-рГ>11 несконч м-ми ■ч кла маци
('бегочь, 1П.1Н .а!
Пека ТВот» *о име и1.чн»1 да с.п ки Зч го
Ме I I. ма Рус .11111 II бьЛГ1рсь'о ор.ЬЖНе. дано вЬч
прГ.бл. пои к водна п св |бо ша нас шо иъ 1111.111,1
евоГо ти а Българин“!
-
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Не можемъ да разберемъ защо нт.к» в »н
г. г. ебщипскит-Ь кеедом», ьъ нащала н Г.алчи
:1.П(Я ОКОЛНИ НС КПМП.ЧГ1, На СС.'. •гбшг ||С1 II 1
си куриери, коию I ж натоварени да разнагвл
из1. сезата съегввлчпщн об1'1П11И1“Ь имъ пием
мага коресиои 1< начг, да раздаватъ на ир|».1
вГ.-гннкт.Уь ни. Има с|уч.чи пЬго но 1—2,
нГ. а. 11. но три брои изнелньа:ь сл. Нридав.ч1
на абона гитЬ ни. I . е. мЪсечно . . . Пий п:»1<’
не можемь огь д.ч не об|рнсмь сериозно ви»)
ма нае на г. I. Добричскнй и Бал чикекий ща |
.ШЙ1М1 на Талнпп»!, като прями началници на се.; 1
общински кметове, да ра |нор'»лмг1. поне за I :]
бл>д.ьще да се нрй 1ЯЧ.-1 н1.1-гник1.п» ни н. аб ■
пя ги тЬ нп, които не що е ьчнГ.чие ей |-<) лапа ■;
щап» за да го ндулавап. ред ши », а но : I к.
сне г в не 11.1п ни. общ щ-кит), кани ларии. чл
же изъ куриерските» чаши.
Не е з |Ъ и г. г. началници:!» на 1СДе||
1,:1
<•» он - ни*веки гг. ста>11Г11| въ грядьгь на ивл. Ба.|
чим» 1.л н.в-.ма гл. оть тона ни б1и1»жка и нанр |
ви • т. нолр-Ьбното, чрЬл» пощенски г1т агенти
общински писари, 3.1ЩОЮ. вамь е вече нелов> У
да слушаме ппетоянни оплакна и не огь всТ.кад |
за гни 11срс1м.ног 1и. а тЬ но темаль вижда »|
никакви мГ.рки за ноДобрЪнае г< л.-об циц| |;и I ;
110111И. кога го се знае, ч« 1П. околия га ни. а 1
нм.. Гн.пио жители 15000 жлвТ.игь В!» трап ! ^
я остатъка 551.,ЧИ) жиь1;:ггь н и. села I а. кои III ■
плащан. най-1-ол'Ьми даа; (ил н » държавното •
крони ще а »11, друтт, кореец, ш 1спичн та ши.
н и-п огь мЬсеиь иа мТ.сепъ. Това миел имъ,
I една ужь мшерна нощч за каква го има щ»ит«'---1
ц <я нашата е не досголГ.нно.
Потници 11рн1-|пгн.-|Д1! огь Барна, какш н ши _!
ЗСМ 1СЛ* Ч1Ч. КОНГО носигь зьрненн|1. си нров л3
веденип нь Барна за продаване, нн разказва! 1
Че шоеего между г. А.1Ж1 М.11 ръ и Барна б|| :
еьвтрш, ло развалено, на и нЬма.ю кой да
ногрижн за нанрава1а чу Ако ньмл държат
чиновници, нЬмя ли окр. •■ьвЬгпин.н, които .
обьрнпп. сериозното внимание на Окр. .' нрав.
тель, или инжинерл», да стане поправката тг
но екеро !
Янъ кеееджиликъ нгь нЬчолко дена и
градьтъ ни с<- 1.ч1-чЬ | |И 1и н!.кщ| янкеседжи
к»:гт • но единь ■ь:ишебень начлнъ правя гь раз
обири. !ьй нлир. нч I тото 1ии.1.чгь вь ьал
него и хана на Бурлъ Юзсръ Бак1нханни
ни-штъ Ч'-кч'-джего. вземали всичкилТ. находи!
се въ него нари н ю захвърлили вь нужди
кът I».
('.ьщага вечер!. вл> Арабаджм Хас.чне
чань, с.ьщага ушна се вмлкна.ш въ сгаи!
р.чзрЬзалп гънеТ.мъ нсусТ.що понсилТ. на гняъс
тЬ ланъ 11Л.111НЦИ съ мито остро орлдне, ьг
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на единь таувчия 40 лева в на още елит.
джадвя кесията.
С.ъщата вечерь нзгорЪ фин, сЪного в славь махгягд Кярм-боклукъ М олииъдобъръ
едЬгецъ
-л1ик‘вь.
Огь н.. и и ш.ча нищо да праоаиимь.
Нм.ч са думч.т» 1МЛПЦИЯ га.
Повторно уиодявемо г. г. ябоиятвтК си
седят на околията иа. лч б тгоподнтъ и
случай иа я тпанего ен въ гря гъть ни. да
внвап. вь адиячистрянията на в-Ьстнввъть
и се нднлятнгь, пщого мпеличъ доста < ме
ки. на п харчим ве »е се свърши.
Абонати гЬ ни отъ Бтлчикско уиодяваме
•с нанлатягъ на агенгзньть »ш г. К.Савь. а ония. които <-.ь' »ть НАгрЬшн н-п.га на
жеството, каг<* ичь се нртгнгь но пощата
нискнтЪ, нЬка Ол.дять добри и се нанлатятъ.
С/шата. кояго в.ягЪй изъ окръг ьгъ заашаяа земл*' тЬлн.1гЬ, че не що могятъ да
Ънм. звмнигЪ си носЬвп. Друга година до
а нодмипгегя отт. (-ЪидбнгЪ биваха нринър1В. а сетя иЪча н-жадЪ хвърлено вь .земята
зъри". 1!.1<-редь часгнитЬ ни свЬдсиия въ
тя цЪ»а 1>ьлгарал сушил с нь са-ц)го и»сине, както и но мясъ.
Народното събрание, споредъ кочегчтуа. тръбна да 6ад« открито на 15 тото;указа свикването му тръбна да б.ь го нублнань и ок: 1*1 дена нгпрЬдъ. ,1.» днесь обаче
юбно нЪщ » нЬ.ма. Да не е минала нЪкоя котка
т». н.ч наш-и Ь нр‘грестагч та д т ги е сграхъ
открият», кямчриа. Цалн всичко за наесен I.
останало.да се извърши . . . До сега да пнь нолюгворна дьлтидносгь, уравнлвесеаь
жеть н нр. п ни.
Завърнаха се. 1.кирги]1Мощцг1; пк-»- два каернйска дивизиона, които бГ.ха на шннчен1-кигЪ
•‘кря На 25» а. а. с^даьъриаха в-ь градътъ »ш.
Отъ с с Сюлюманл.Акъ л Дуранъ-нуланъ.
<-ъобягдватъ, че е звкствевжгго ср*Ь н-т»« ла заВапне ИЗ"гц ц жнвога яа селяниг Г. въ Ъх ь я !:. и<»а«- и"» п|,г:.у. 1*1. било откривани»- на п»»лацейучастъци, за осу•*гнкание яа зл*» гкйствата
11 наш»-п» разбирани» иа гич н.чщз, за които
гриаъ въ 1Н»-»-ка1ияата си уво<на стагня. би
бнало ла »у<- ирзкрагягь » ь пГ.К"Н »т-рогв н бърнолицснск^ чЬркн. Кго защо белне обърнали
таенето на г. Окръж. уиравягет... ка-го тефъ
й*»Л11цнятй вь окрхга, на к-»кто нръщъртаипето
I ди пази яаога и жавога иа б-мгарскитЪ и»»
[м н в и да , обчис.ш мбрТ, т»;».ч нънрисъ
и х*»д-з,
ст-пва нр-Ъ гь , М ьш.-гра на П.ктрЪшннгЪ раГ"
’,гг*1,пва!",‘* »'•«*- «и е .ан-ь пол. уча-гькь
е.швъ старши-конеш. и лята чла пия коняк
я карн въ с. ('млючаиддкъ, чре.гь коегб си дТ>й
и»- ще нринес»: елиа полза на тачкавпмт»» зе«ГЬлческо н Погранично нам-ленис »-ъ прпкрат.чиа нсс-кончасчатБ злосгорттра. върш»-ни
» орличъ празяоскагак1Ш.я нз-ь ,хт чЬсга. Ми»-рь, Ч>- |. Станчевъ п»>11»' на гая ни ВВоГО спра
зина <’»!;.гЬжка щ<- о<гьрне внихаиксто «-и, за ло
Т"
на населението. 1Ц-» чакане и щ • ви шч ь.
ю наг1кк шгь *-»*.п-кя и наши не чеган.и ь иш-ъ
Итощь въ пустини.
За забЪлЪзвание .* факти. ...............
|;1Н11ни вършагь отря ши риб»»гн за иоднохагаяне на
Щ отнъдъ Ряла. ‘.К|‘1м*-лк-' »'а бяло въ гвя чом гн 1-тарв и нови кочаг-ги ла нрБеганагь отъ
I се ирГ.слЬдвагь, и се съ»тяннгь и ••озяслятт.
| »»-»<-кгиш|". каке." тр!.бии ла «••• пьрши. Пека се
|оч.-яь д|:!а а п»- тр-»чкп »|)ра.».н огь всЬкв бьл|ин|„ "1-зъ разлика па Н"!игич>-»-':и б»»и . • .
I Пожарнтк изь гра ,'ьп. пя 1-танаха. каг»»
№.<• ■•бякн-»|1ъино; ш-вха вечерь ||<*чгя тревоги
I:.
Жзрнн Кочан ш и нр. .Мнс.|яаъ. ч»- лл'ьжи'0-гь
влас тъга да*в.:»-ч- н1.к»»п ио»тр»ни .-.акомии ч!.рза ирЪкрагякани»' и«»н<» ир1. гь очнг!: н гни <»Г1И.н»
Втория търгъ •а ||оч»м-гр)'»ящата <■»» гра и-ка
нп1ю-|:а топла баня. ••а к»*чг" |||>я първия
61;
|>ч-ио 4!(,1КИ) л»-ва, а .--га 57.«кв( дена. »• и. I».
в»»дъ ва и 1.к».ц отъ чл.-новетЧ'. кри >б|цвн. управ
ии- ла се нозача«-лягь нрЪги м кажа гь да или
. в»» утвърж (акание на тоя гьргь. Разпя вер.-ия
и.о ягь нзь Iра гьгь ни за тоя пторн търгъ. вий
^че н|:»а ла »• нроязна.-яче, д», като п- |>азб«:I '
к,,в начин-ь н отъ коя ч.н-пове вге бжде
дни.М1М иостанон |еииет за упгьрждаваив»- гъртъ.
Ппутаи,
*
1шхяална мърка Окржж. ; привит-.п, »• взлъ зановТ. п
взечаице п тнаян»- .матни ч .ги. и», ьургьтъ на банката, който н»-т,ки день
■ «ч* * ".явява чр1. «I, грзд. ггишагай.
Н.м-ьобра[!НШ1|. на тая заповБдь |це б.у I,у гь побивани м
л. за в.-Ькн » л\чай
1||

I ■■

}

1 .........»
•КГ

Обща хроника

I .Д§1,Щ|..Н1 ,тщ.

0*^ 9

ди прение границата при Дубавца. ио българска
та иограаачиа стража почвала ла стрЪля за да гв
Миогошуиното дкдо за Фалшаввцяраняего върче. Когаго. вав еетвЬ, четата е усвЪла да се
гербовите мяркн отъ по елявъ левъ е свършено прЬтвърлч нрБзъ кордова, тя е бала яркеркцяата
вече в-ь ГофвДскпи Одр. Сап.. Оса лена са на "гь евдиия огьвь иа турската юграввчна стража,
по 10 гои строгъ тъмничен* затаоръ вь окова: ваиора ва която четата ве аогла да издържи, ти
Шахиваовъ и Г.чрабовъ. катоФалшвФикаторв: ! « бела праву и-иа ла се пръсне я да се разбЯгах-ъ.
Саиунджи-въ и Тененъ, вяго р.ктфоетрщигел*.
Допълвателяв саБ гБнвя. която по.тучахае во
Наияспви К*пягапь — напи смряжпнннI. К. това сблъсквявае са:
Пудевскп. като спомагатедь ня Фалпиовичранвето
Кьзстаинвческата чета се състояла отъ 8Г>
на 4 год. строгъ тамппченъ затворъ въ окови, луши Пра с. Нея Бс гая-». Кюсгеа млека окрагъ, яа
Освень това всички солидарно се оеждичн ня гриннцата. четата се е иатъкааля на българсвяя
200,000 лева за обозвриждечие дьр. съкровище. ! край гранвчеаъ носгь. който I откралъ огъиь. РалСегя се учяквя разгдЪжда наето лТ. мп» на делена на дпБ ротн. четата се пръсвала въ боевъ
1'алослявова и Компанията му за тичаш Б ва- | Шии. п отговорила тоже еъ огънъ. Сдкг» няколко
гоня. хамбаригк и пр. и ар. ..що и тннъ пра лаи\ гн ирБ»-грБлка, ПБига аа вьюгашацггЬ се
восл. гнети въстьржесгвувя, яа да послужи за сгъстя иа а вь колона се втурва върху воеяяяя
прпмТ.рь на всички.
кор то ат., нрБсвчап, го в избБгвттъ въ турска теСлкдъ дъждъ качулка СнорЬль свЪде- раторпя. ирБегЬ хвана до граиацчта <>тъ кован тара
нияга пи отъ София, иротрееш-гигк са се онц- ин --а рота Но е|ва чияам 2—Н кялояетра отъ
гали ла реорганизирать сегашния кабаногь вмТ.- границата. на срБща нчъ се яяявять турчен войстЬ гь ниролняцигЬ, до колко го свОденията ня скв. съ огкрвгь нушечеиъ огъиь. Тукь се завели
се нростпрагь, нала ли ще може да се носгягне Ястваскн бой. нт. коЙго нашила убити ешяъ въ.»нТ.какво споразумение, Защото е късгно вече, в. I ставвпкъ. е»аяь турска с|аршн унтеръ офянеръ в
главно, защото досегашния прог рссивеиь дсвазь ио нЬкодко ранени отъ двБгБ сграпи. Окою 4 ч.
Й: уяячгожававне на народната партия. ГдБ ир1»зь леяя. четата се събира отново нт. боева вабЪха тия ш-ген.ти! Преди година ла се ооигагь лона а ь атваимн ятатгза -Понеже не съ вяаля
за коалиции прели изборнтЪ ла народни пред- , щикове -врЪхлЬгявап. пьрху т.реката врйска, ва
сгавигелн, когаго възможно бе вепчко, мо сега... коя го тъка» вь тозн ч-я-мм. нрнегвгнлю подкрЪпкогаго витЬча немощьта <-н и псгърваианис лепне, рззкъ влть иГ.ш.м и напътвагь въ натнласп.гз, тогава имь иде на уча зя съединение. р-Ъшноегьта. Усилената турска нойска обаче погна
Мий всЪкога сме биле партизанн и си оставаме вьзсганияцптЬ и ги прнпуж (аватъ да се ир-ьсяать
такива на елпваннего всички » ъ нар1нн н Фрак- въ нлапипятЪ-*.
ани на двЬ омЪрннн групи и една крайна СОНегластяо ваечно положение. Цълата пониалиегнчеч-катя, — »а н сега, пко има нЪщо да гранична чд.-гк яа Кан-тек шлекая одржгь е обястапа,'»»<: е з.»Ь потигелш-Ь на ш-нчкитЪ нартяй- веиа вь военно нол»>жн1ве. Укалътъ по тоя случай
ни грунН;-най здраво да обмнелягь, тон вьнрось, ; не щЬгь т се пуб|ик\ва вь гьржан. нЪсгввкъ. да
па тогава да ньри1ать компромиси н к алинчй. н« причини го| в» . поп. «увдане. Лча. ако се не
Доказа се вече. ио' едань н-»й ьра!еств1-нь н - | н блккува. ще бъс* ли но -.бень ука.гь ядла (енъ,
■111НЧ-. че народната нар им <• кай гидията, най
когат- снорЪ гь Коцг1нтуци!1га, .ъ1ЪЖ1 -сгь е на пра
I мощната вь егрчнаг.ч ни. I ь н» сл Ь шитЪ ша вителотиого не сдво указът ь, но и но|робнн1 ву
I закон,. I I 1С.1НИ избори, гяю 111. о|| ЗИ11ИИ Н1 и юклагь трЬбва ла бьк* нублнкуваиъ.
при юо-, гоним отъ влаги.1а я в<-пчкц няргпи
Негово Царско Внсоччстзо Княлътъ на,
за-п но 50 нзбраницо, н гдьго нронзднлх • ш ||.
но настоящеть .-е валира съ С1Новет1; св въ Квнт Ъ канлнлатн. нроиатаха само съ но нЪколко кевногран-квя дворсиъ при т. Парна,
; тля а както е случаи нь околна■ а нн. Км з им
Ив. Вазовъ наградвнъ При заанпаванвето
»рогросй1-1 итЬ Iръбил да си спомням, тни об- ‘‘н .»гь столицата. Н.
Графи Игнагиевъ е по» стои теле■вз я минь I ь н ь лоно го н.ч няромат | дарил ь иа г. Назова за сиочеиъ 2<Г картичка, н.мI нартнн т 1-Ьто имь е мт.егото, за д.ч не <"г>вятъ бразяющн ио.нвеваннего на 1'анъ-Стефаискня дои вь Ла гине
нриеиЪхь на всЬккп. - Гече- , говоръ съ ио мшсъгъ ся- Също ау е но ирплъ и 4
ч н-ме мкона. че отъ турни болш-нещоне става голЪ.чя фотографии иа и1П1Пенския хравь за слаВъзстани то въ Манедони . Из мвапимп. канското благоммрнгелно лружесгно, на което г.
въ Дупница г. р|*влси Пап.анъ“ въ еша нрнпр- Назовъ е нрь н-Ь «атель.
Ка 0Гь М ч. ч. иии.е: Гч-рел. тслеграфнческн нзНови тържества. Току що снърн.алвгЪ се
в1отпч отт, границата и мпьлнителнн огь лпца шпнченеки гьркссгва, почва ш се говора в иршнргк-шгни.1 а. избухнало »■ серпо.шо възстание вь готоялява тьркесгвото но гьржесгвеидото осв-ЬтяцЪлич Д.к\ чай ски сан 1.какь. НЪколко села с.ъ за- напя»* па 11 Май ЬМ.Ч год. наяягиака Царь Освоналени, чгь л конто <1сЪноио, Крушнкъ н Жел Ба бодптель въ столицата. На това ироекгарано търница. Оп1Ш1а »• войска еъ артил-рв.ч ва салото ж»*(»тво ш»- б* г.ъ гь. казва »•<:, поканени, повече цвч1;»то. но нрГ.ть Ч1(огочнелецностьта на къ.ктання- внлии българи и руен, »»гь колкото военни.
миг гурциг!. »-,ч »•»• забъркали. Нъ.|станннц|гЬ еж
Подучи се въ решкцвяга иа си. ,,Соктъ‘',
сяолучн.ш За В.|‘-ЧЯП> ОТЪ 11.Ч1рПЯГ»»ЛЯ .411 "ГО IIVIIIКII кн. IX за яйеецъ Гснтечнрнй, съ с;Г. щето съ(ьри три орл» »пя 1-ь В1-ИЧКНП; ичь тоавагя н приза- жаи и*:
св. П|»Г.::ь чнналаги нощь »• нчало връв шрозиши
1. ЕдчоврЬмеш гитя павликяни и сегашебнваняя въ града Джуча.ч. Нойската, к»»яго я б.-зь нит% бъдгаро католици въ Пловдивско, «сто
пим и»- »»г. ч:|"!"Ч11с-.|«-н,1 гачъ, част., отъ пея с рнчеиъ очоркч.. II. Героигк ма едентричния вккъ.
захинала па н»»Ч"Щь |:ЪИ1. II». Селата, а вь това 111. Цъотитъ рози иизъ долина, р.чзказъ. Пр1;врг.ч»- труги <»гряч1 отъ нгзстанИ11К11ГЬ папа шалп в»-лъ г'ш. //. /Г»1.<я,|п/лмк; I . Стихотворение огь
|ра1а. Пг.за анархия вла|1.с »-с1а вдтръ. паниката />’•«. Лоцг.чч; V Въ пролктьта иа ИЛадестьта.
- разка.гь. ПрЬвс.гь \/>. Пиаовк IV. Ахоризми. па»• г*» I !.ча.
I голичнигГ в-Б.-тпаии »-е 1ч.гн:1тъ »-ь подобия ’ радокси и избрани мисли. Изъ Мнненмя Гни-'
«икиния П.Ъ в.ътрЬп1Н.«т;.та ка .Макеюння. 1’а*о : кн><; VII. Нашия печатъ: в. ,Н»>въ НГ.къ. а „Нъдор1аиа нз бьп. ир,|впт1‘.1» гв»>| коиго нчи най го- гаря,ги -I»* .тгцмч<Ц'*нъ к-нн/т-п. \’Ш. Вксти ИЗЪ
11.4 1 възч»»жн»»»-гь далия- в1лата ж-тнка, чъгчв науката И живота: а) Най стара университет*;
каг». пукал ь. II"Доби»» 1|1.:з»> никога в»...... .
б Г.-чпнкъ па шве и*кн езакъ; в) ЖевятЬ въ вепь нашата «трапа. Ннж ш »-«-, г. Дан-кь и негови- . лицнната и г) 1>1;шостьта върху расата на хората,
и. I*•».««*1 п, К..НГ»» *• им вр-.ч- « ьегап..яваха чак.-юп- IX. Починали книжовници; Х. Книжозвиъ дклъ;
-КИ. Г. к ЧН1.-ГН и
......
на Ма- а) „ЛУ Уи/мгчн/1, т >Чх /спиш“; б) „Изъ еснсрвям-лонич, сега к»»гато кръ»ч та »•<■ л I. ■. гЬ н.- зиа- говата литература': в* „НинНта!о“; т; .Сланян
н гь каки» да нравя гь. М"Ж»- ли |;ъ.1гария, безъ |-кн Гласъ“ н л „Докла гна записка до .М тнястра
да с»- «-аяоубива. ла т ьрпн Н" моя»» н<1.1"Жс|1и»-! иа НхтрБшнигБ Работи“; XI. Хр втика (на сеиеНека иа тоя кънроеъ отг»»воря савпя нар" гь!
равтовъ тек-гь ; XII. Изъ еснераитовая снБтъ (на
Мобилизация. Да аша.шаяие Чхрцая?!! нра- есп-раигоиъ текегь). — Отзиви на «в. „1-вЬтъ“ в
иатедетвото »• « викал» ужъ за три ли-ви»* обучение обнкл-нян на к. рицаг)..
| запа.-ннгЬ отъ: I конец-ь полкь, I кавалерийски щкн.шонъ, 1.1 рилски полет,. 1 резервен ь полкь, 21
средяо-горекн т»лм, н :< коненъ 1КЛ(гь; оев1;нъ
т»»ва НО дути Колни егражаря въ нълва б»о-ва авуНИ,ШЯ 11 • '» усвлеаъ маршрутъ на 1 тото »-.у зачнналп огь • '.мрая за границата за усалнанно тач*/». /»1.1»1»*хх, .’{ ('еншкммрни /002 I.
кантата стража н а противидЪй.-твтнагь ч» |;к»..
Господин• Родвмнмро,
чииавапне на чети. В. „Дж-вникъ" ето какь онш|ук»1нвин ни вЪс|нчкъ „Балчиь-ь“ въ ппва »‘1Н" ебягчиме на една ч**та оп. Н») дм.чн г*ь слЪднптЬ вЬьолк| броя. се завзело ягЬческя да
наш
н турекигь пограяячкн у»-и 1.-НИ постове, вемнромегярл уважаемия мм градски кметъ г-нъ
сгана.го на .1<1 тото:
дт. Ючормански, най жинущщ-Ь тук* ие можомъ
„1.зиа въз-таяичеека чета заичера е а» кам 1 да съгледаме, гня мезакокни дЪйсгния па км«

ДОПИСКИ

а

ДОВРУДЖЛНЕЦЪ

г Стр. 4

Вр. »•

тътъ см. Биъ строгъ ■ не аншъ закошггь, се- ||
Подробности въ описа.
кретаря му ин|нааъ |»е.1оан>л»я1Ъ я нр. н нр.; та |
Нпхдаваипето ще почне отъ оценката
Ел«-?1е и"
която Л5,т'* пгР“иП явивши

баджн! а иченно: 1) Харчанлккъ въ село
8000 чв. м.; 2) нива „До ВЪтаряицата*
^ = «> ««"» -Ара-тарла“ отъ 16 д.

ЯН. .............)-,1!*Л||Ъ И «гъ н. „Балчикъ* кадь е
Ако до 5 Ноемврий се явятъ паддавапи
скършил. и кя-ю е учил., ь:< жно > о е, ч« гр»ж- | проданьта ще ирогьлжи до 21 часа за наддмнпт. яж него мматъ лоиЪрмечи см. Ипяьзиан данание 5"което ако се случи Ще продължи
колко и кяд* е свърншаъ вашип Доеничски сега • до гдЬннП нригът<'тиецт. деш. съ редовно

I) нива -Мезнръ Аркасъ' I Т декара: 5) н
„Иод1 -гечеиъ тарла* 16 дек: 0) шип „X
май 1.-арка *ъ * 16.2 декара; 7* нива. Кули
Ю'*т1»>' 15.2 .V*»:. : 8) пяна . Гюнерджнлп

у нрав и-ние. много ни рВлко нисЪшавг. и си глезя
частната работя, но шп оп. тоц.ч Ч Нпм.ч ако «
2 н»л. |р1б.«а да <и
случаЛно за кмегь за 1
нянустне частната работа и «чтик като го язНЛ.1ЯТЧ.. да 1-тяге сал *бог.'Н< ц»*.
( Норслт. м» мг. <-динъ мКсниг I Т.1:гии1.т.,
кагьвто е нашия „Балчич.“ не « заД. да хр»м.«кара нЪкой груба закононарушения, иършеми
отъ когото а л* сх. ть, но да лава биография
на разна аочегня лици.
тона но разбирани.
Азъ ме сьмъ иротагь редактора на в. „Ьалда 11|»ъсгане отъ ля <*<• я-ч-ачч I». наш •»
уважаемI. гр.лжла» и »»• • • !><•-. ако •• п: и. н. ».лчайн.. или но ш-поли 1радски иоетт., но зн. ч.»,
чо Тръбва постоянно да се напада за това ш
онова.
По въпроса за житния назаръ, ажжего и
лр. лобрЪ 6» ло ролакцаяга. да обьрно ннима
инето на изпълнителната влж-п,—поливан 1 а, 3 щото, какво м^.кч да направи едань киотъ, к»гато блюстителя на законитЪ вт. една околия—
окол. началникъ бездЪйстиува !! Чудна логика наистина, кмета криви, началника иравъ; азъ до
калкото помня, въпроси огь гоя харакгеръ, вянаги сл. се урзнпявалк отъ полиция г», така, че
много на мЪсготоси е, ало уважаемяй пя гЪстиикъ .балчнкъ* обьрнЪию вияманнего на окол.
ни началнлкъ, да се заинтересова ви случая и
застави когото се слЬлна лч изт.шнвч лакчнитл.
Друго. Градския Ии кметъ >17. Абаджпеш.
събарялъ, вравялъ. струаалъ, и се сърлнлъ н.»
нашия-защо не събаря, защо не прави ! но
желае ли редакция 1а на и. „Ь.чзчшсъ** да \>ажн
на кдоцята въ градътъ ни, които трЪбва да се
събаратт., ада поправягт, а освЪнъ това и на
източни нит Ъ отъ кдлЪ да се взематъ. За събарането и правенето'!* Въ Дпбричт. послЪ ще му
ео чуе гласа, сноредъ мень. защото, ако е вЪрн.»,
че общаната нмъ длъжа 11Ю1Ю0 лева на 1>ъдг.
Нар. Банка, вади щемъ какво щестано догодинг.
Сиорелъ мгето понятия за •яЛапнмв, тръбка
лае 1) да се оиЪнн зданяето, което подлТжи
на събаряне,да се заплати стойпоетита му,или
на мЪстотому нтогава
да се събаря, иначе е
едно насилва’» егво одинъ нронзволъ ».ь юрскпн
имотъ.
За сега толкова, другь нжть но-вече: но
заявява мъ, че нЪмачъ за нЬл. да обиждали
никого.
1*. Г.
Б. Г. Ие на вгвчко емч съгласни съ ува
жаемия ни донястникъ, ио като чуемъ в „Бал
чмкъи но това може да се новърш-мъ.

И ДОВРИЧСКИИ САлДЕБ. НРИСТЛ1П.
И. Д*ДО А» 335 У01 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ниддаваиие. ОиредЪленнг* Лати се смЬтатъ
включително ц вч.злагаииита (присъжданият»у
ще се извършат!, на .'» часа с.тЬдъ обЬдъ.
ЖелаиниагК Да купятъ почти. мегътъ да
нццватъ ксЬки нриеъгстпенъ денк и чаеъ
1
,п> канцеларията чи ГДето ще имн ги достъпни
всички отноенщи с»* до нроданьта книжа I! усло»
впи, и да наддаватъ, като виасягь въ залогъ
'/„,-та чаеть отъ оценката на пчота.
Цригтавъ: //. /7. /Го.пшгкп

30 I декара, У) нива .Канара « ъртъ ' 2
дек.: !<М нива _АкъНмъ • отъ .42 8 дека]
II; нива ..Кара-ичк-тарла" -III. | декара;
нива „Г»ахче-.\рка“ 25 дек; |:|) нива .1.1
ракъ-тарла* 38 дека, а; I I) пива . Ь*|,.«-<> 1
,,, ,
...
'
,
2.1
18» Дек.; 1;,) нива . Акт-кулакт.“ 31 д |
16) нива -Лда-тарла 38'1 Дек. : 17) и 1
„Кору-Съртъ* 18.6 декара: 18) нива _К»|
Съртъ“ 16.3 декара.
Подробности въ описа.

|

Наддаваннето ще почне отъ папата к< |
Даде първия явивши наддават.,
II До|>1Ч1ЧС1П1Н СА»ДЕ!>. ПРИСТАН'!»
!
Ако до 5 Ноемврий се лнятъ наддав 1
нроданьта ще продължи до 24 часа за и!
1
II. Д*ло -И .>77 .)01 г. давана»* 5%, което ако се случи ще црол •
ОБЯВЛЕНИЕ
жи до сл1. ШИЙ ирисътсгиени дини съ ред» |
\» 10743
наддавнние. ОпредЪлепигЪ дати се сч*ъ|
включително и възлаганията (присъждани д|
Гр. Добричв 28/ТХ/Г.Ю2 юд.
.
Пя основани»- нзпълнит. листи V* 1203, ще се извършатъ на 5 ча-м поед-!; об"Ьд 1.1
!
>Кедан»щит1; да купятъ плюта, чоггп. 1
! издаденъ »>гь I Доорншкиб МировнП Скдъ ни
«
13/Ш/У01 год. въ полза ни Дичптръ Нн- се пвяватъ и кн нрпектетненъ день и
копъ отъ Пазаурть, противи Цс» Алпеиъ отъ въ канцеларията ян гдето ще ияъ сл дом -1
ни всички ОТНОСЯ1ЦИ се до иродаиьта ки -1
: сжшото сало зч 10 лена и прочее, и съгласно )
и да наддават*, като иии<мги
! чл. чл. 1о04—1036 отъ гражд. екдопронз- н условил,
I I,, та чаеть отъ оцЬнката на им» :
залогъ
: водство, съ настоящето чести нчачи да обявя I
И Сжд. Пристан-!.; //.
//».»»>;»
I _о
! на почптаечата публика, че отъ дяесъ до 31
; д,,цЬ ^
до ", 11■••• чкрий т. г. ще нротаиаят.
II ДОШМ1ЧСКИН С,У>ДКГ>. ПРИСТАВ’!.
|
публ1|чигь
11!1иав;1Ч„Р огь |№р.
. 1
.
1
воиачалната ц»на нд юр1. ви канцеларията
И. ДЬло М 1311 У0<!
; си— с.гЬдний И*?дииж1!1ъ инотъ ирш!адл*жащъ
ОБЯВЛЕНИЕ
! па длъжника Песа Алневъ ииходящъ с»* вт.
Л? 10740
Г(,ло Пазил ртъ, зеяннки построен и от и иде, тнни
ьт„ |);5Ма.,и|П1 гь кал ь. СЪСТ011ЩЪ оп>
Гр. Добрнчь 28 IX 902 . »*д.
'
.
, з
три стаи п.-кривъ керемиден,, н 1
.мача
Ни основани»* исълиит листь
Д.»
върху дворното мЬсто на Ибрячн Алневъ, издаденъ отъ II ДобричскипМяровий «.
съсЬдн: Д. Пикови. Злати 4'тоПчевч. п Псмаяли ни IСентемвриП 1900 год въ полза ни
Кчурловъ оц4ненъ 20 леви.
Димитри Ганчеви отъ Добричь. противи 311
Ако до 5 Н.т.-мврнП <•»*
явятъ наддавачп ла Юнеръ X. Юмеровт. отт. Ара»»аджий за |
Нр0да„ьта щ,> нродилжи до 24 часа за пад- : л»*ва и ироч»*е, а съгласно чл. чл. 1001—I*•
давани»* 5%> което ако се случи ще продъл отъ гражд. съдопроизводство, съ настоиш
! жи до слЪдний ирнежтетвеиъ день съ редови»» чести имами да обявя на почитаемата пу»
наддавание. ОпредЬлеиит!;
дати се сяЪтатъ ка. че отъ диесъ до 31 день т. »*. до 5 Н»
включително в възлаганията ( присъжданията) врий г. г. ще иродавамъ па публнчснъ тъ
НЮ се извършатъ на 5 часа иослТ» <»б Ьдъ.
с ь наддава ни»- отъ първоначалната ц1;на
/КелаюшнтГ. да купятъ имота, могжгь да ; гор1; въ канц»*лярпята сн — с.гЬдппй недвкж н|
се явяватъ в»-Ькн нрисл.тственъ д»*нь и часъ имотъ нрипад.тЬжащъ на длъжника, Л1г-.: 1
въ канцеларията ми гдето пи* пмв са. достжн- Юяерт. X. Нмеровъ находнщв се въ »-1
I ни пепчки относящи се до проданвта книжа и Лрабаджяй, а именно: Една ьаща на *ц.:-|
условия, и да наддаватъ. кат»» внасятъ въ за- етаап., съ три стаи и единъ дамъ нолусъ »
р»*нт. съградена отъ крити, ю-рничн и кич,
л«»гь '/,,,-тл части отъ оценката на имота.
II Съд. Прн»*та!п.: II. Д. 1/олиигкн върху около 68 квадратни метра покрити
1—2
керемиди под и единъ нокривъ и съ дноу
м1>сто около 758 к«. метра при съсЬдн: у.»
I! ДоГ.РИЧСКИИ С,\,ДЕГ>. ПРИСТАВ'!»
ца, Исеинт. Джаферовъ, Чортакай Сманлош
Османъ Гшйрячонъ оценена 40 лева.
II. Д+.Л0 .V 157 У01 г»»д.
!
Ако до 5 Ноемнрнй се явятъ наддава
ОБЯВЛЕНИЕ
нроданьта ще продължи до 24 часа за т
Л« 10748
давани»* 5„/°, което ако се случи ще нрод
жи до слЪдний ирисътстпеиъ день съ редо1.
Гр. До»»ричъ, 28/1Х 1У02 г»»д.
наддавание. Онред^денягЬ дати се енЪт;
Па основание изт.лнит. листь № 2374,
|
включително и възлаганията <пря»'ъждання1
издадени отъ II ДобрншкиЙ Миронпй Съди
ще се извършатъ на 5 часа посл1> клади
на 6 Юнвй 1900 год. ви полза на Нванъ
ЖелякнцитГ. да купятъ имота, могъгь
Мартевъ отъ гр. Добричь, противъ Пбрнмъ
се явяватъ вгЬки присътственъ день и чи
Исмаиловъ отъ Драбаджий за 819 лева зл. и
в и канцеларията ми гдето ще нмъ съ ДОСТА-Г
| прочее, и съгласно чл. чл. 1004 -103»; отъ
ни всички относящи се до нроданьть кни»
гражд. съдопроизводство, съ настоящето честь
и условия, I! да наддаватъ, като внасятъ 1
имами да обявя на иочнтиемпта публика, че
залогъ */10-та чаеть огь оценката на нмог
«>тъ диесъ до 31 день т. •*. до 5 Ноемврий
II Съд. Нрнставъ: //. Д. Поли»
т. г. ще продавачи на нубличеиъ търгъ въ 1—2

10739
Гр. Добричь 28/1X У02 год.
На основание пзпълпит. листи .№ 1470 »
издаденъ отъ I Добричский МировиЛ Съди на
5 Априлий 1901 год. въ полза на Г.алчшп
кото Д-во „Съединение“ противъ X. Джелндъ
Мехмедовъ »>тъ Добричь за 398 лева 08 ст.
и прочее, и съгласно чл. чл. 1<>01 —1036 отъ
гражд. съдопроизводство, съ настоящето чести
имами да обявя на почитаемата нублпю, ч»*
огь диесъ до 31 день т. е. до 5 Ноемврий
т. г. те ироданамъ на публиченъ тьргъ въ
,атцелярията си—слЬднпй недвижими имотъ
принадлежащи на длъжника X. Дже.нпъ М.*хмедовъ а именно: I) Единъ дюгенъ въ гр.
Добричн безъ Номеръ построенъ на 5.60 см.
лице дълбочина 6 м 40 см. а високъ 3'/2 м.
построенъ отъ камъкъ тухли иокрип. съ ке- канцелярията си — елЪдний, недвижими нмоп.
ремнди пра съседи: огь 2-т1. стр. нрит»*жа- ! нранзд.тЬжащъ на длъжника, 11«>р:т и ИсмаиI лови иаходящи се въ землището яа с. Арателя отъ другягЬ дв! страни иъть.
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Огго1Ш|101«1. |»едякго|1Ъ С. II. Дшковъ
Печатница наХ|. 11. Ц.»йннкивъ—Варна.
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ОРГАНЪ НА НАРОДНАТА ПАРТИЯ |

о

ГО .ЛП111П11 ЛГ.ОПЛМК1ГП.
я.ч вТ.ггника <■: *• 4., полугодишно З1
Зя иъ сгряното гоииино 10 лева
дг.ониранк» йо.ть ирКднлата нЪяя
да со уважава.

||
I

ИЗЛИЗА ЕДНАЖЪ ВЪ СЕДМИЦАТА.
I '

«

*•

Всичко що се отнася до вИстапка,
се адресира до редакцията иу, п гр.
ДоЛричъ,

!
Неплатени писна
со нриенагь,
ръкописи не се нрАщатъ.

ПГ' е

к_
% Ч С/

М .V 3 Е п

охд охол

ДОЯГ

:
I

Е дима. Ври А 13 ст.

Едвиа брой 13 ст.

„НЮ>И0РНЪ«

ТАКСИ ал (1УГ>ЛIIКАЦНИ:
ва квад. с/к на I стр. ... 10 ст.
«
»
•
. IV .
. е» ст.
|
За ирпстаасви обявления Г , ст. на
I дука; аахалновигЬ и ония, конто не се
ааплащлгь поне 3 деня огь публикува
ли: пето нчъ 2 ет. на дуна.

Македония.

Най-старото и най-главното Дружество въ целия свйтг за осигуряване живота
Въпроса, съ кей го со занимава днесь бъа
гарското общество и цЪлия европейски евЪтъ, е
ДЪйст вуиа въ I съдга ри и огь 1887 година.
: въпроса за вьзсганието въ Македоиня. Всички
чс сега за сега въ Макодоаои, отI
Гарантирани капитал*?: 1'мЛизрдъ и*506 милиона дева
втГ^Тола, има ел«о движение, коего огь ми
Годишен» пражода .* 366 милиона дева
нута на минута се усилна. Ц1иия европейска
иечятъ говори въ съгласие за това и изказва
До гота платено въ Пъдглрия за смъртни случаи 1.003,190 лов», огь които само прЬзъ
съчувствие за македонския робъ и бдагопожеаа1901 г. 301.87 ‘> лева
ние за освобождение го му отъ туреното аго ада
ОснгуреиитЧ сами см собственици на налитали и ма иелчит л печалЗи.
же приложението на чл. 23 отъ Йорданския договорь.
ЦЪлия бьлгарскн иочатъ, кой го е ноI
дружеството 113(143 най•гнибиОни н най-пию-чл ос1гураголид иомц! п об зшотише се- !
мЬйсгвого ча осигурения, въ еду >ай на прзживрЬчочна емьргь, кз сг> н за сьсглнзнае на соб- свЪдущь, признава, че има вълегание. обаче, за
жалость, констатврамо, чо со иамиратъ нЪкои
ственъ имогъ аз елуий на дожязЬван?.
ПолккчтЬ е*. неченчриям огь деня на тдавачего а не еъльржать н (какви ограничения липа, македонци—публицисти, р.кководими отъ
относително и-ътучанинта, иршОпчаннятч, .тнягиегн. дуел*, самоубийство, ч.ш глцебно чеьжлане, ] честолюбие. огь инагь. тржбап., чо нЪма въз| линчга, ьоигоАо сж на дЬйегвпгелпа военна служба са сштагь осигурени и нрЪзь врЪмо на станпе огвжгъ Ги™, че никакви възсганичоски
чети нЬмя ЧО ЗН1М-1ГО на свобода или смърть
б,!П* Д* илащчгь нЬчякча свърхнина иди да аечагь за тона позволение.
ОсвЪнь Г0Я1 волни I гЬ сьдьржагь ннн-нраи чущгтчкин у1чччр*н кон го дават ь въдмож- не се рлшТ.пз ио македонска гУ> възвитпеноета!
Гова движение, кдзвагь тЬ, е било нскуствено,
И"1 *ь'лИа оеи,‘У 1,011|,и Да под държа договора си вь сила и да обеднени семейството ей, даже и въ
нодбутнато огь генераля славолюбцн. НХма да
случай на нЪмше вмможюсп. да нрзгъджквз внасянето на усдовнягЬ влогове

ОСНОВАНО ПРЪЗЪ 1845 ГОДИНА

■:

|.кзъ едни I. нрЪдварително онрЪдЪлонь срокъ.
’
1
II'1 нонскванио се завять бе (платя» свМония н чртспохги отъ мЬогилгЬ н нжгтю цжТ.
агенти на Дружеството и отъ Тдрекгора за Пьдгария: Г. Георговъ. Софи. 11у|. .1ущучовъ:, I» Г,7

......... ..

» «-

ИзвЬст-ва се на Г. г. чиенвветЕ на Клуба
на Народната Партия въ г. Варна. прмятелитЬ
н съмишлениците на елнцата партия, че за
напрЬдъ, съ събиранието за членските вносо
|ве е натоваренъ г. Апостолъ Саввовъ. нойто
«р^щу събраната сума ще издава редовно подписана, номерирана и подпечатана квитанция.
Квитанция, която не е прЬподписина отъ
г. А- Саввовъ, или ие носи б^лкжката му ва
лидиа “, ие ще со счита за д^йствитвлив.
ОТЪ БЮРОТО

ВАЖНО ИЗВЪСТИЕ.
Пкамъ добри, вкуетпи патурални впна и
тазъ-годишяо произведение. Нриготвплъ гьмъ си ги самт, отъ собствените мп
лоза. Продавамъ гп съ \мерени цени. За ироДаване имавъ екело 15,000 оки. За сиоразувеиие до мень.
1антжкъ, Нарпенско,
10 Октомвр. 190У г.
ПИЛИШ! ОТЬ

I- 3

Яни А. Беширевъ (маджуръ .

"■*"’>

. В.адими^ъ «аз.,.;.

™ гГт™

в*нъ "I1 Мотели на отечеството си, кри това по'''т>'V'*, \а*'! |,1,0Г1,ес“ВН0'л,,®вРал'
,
, *
’ ь,иг0 “'>а най-много инте-

I ^“ “

че вма
вд.зсгапие. К добиу,, ако всички признаваме, че
движението, избухнало отн.мь 1’ила, с сернозно, то каква длъжность ни со налага въ тия
Днрвгъ
се
двЬ
д.чначегз,
едното
на
възI
расть -1 год., кооьмъ чнсго-бЬлъ, сь особни 61.- : Ь|>«гП1егки минуп. за македонския робъ? На ли
лЪзн : на лЪв.ио ухо огь задъ и ни. в,ьгрг. ний най-много тръбва да се интересуваме за
малко разрЬз.чко . другото: на 2‘/. год. косъмь ‘ това, коего се вгршн огвждъ Гида?—На ля начисто сивъ безь бЪлЬзи. II(губени е*, нрт, ш 15 * Н1сто сьрдц. не боли най много за нашигЪ ора
I
Дена. Кунеки с* отъ с. Дезеджи кьой еть Чснко ! чя т-мь, (.-.ълАго дима на подпаленигЪ сола н
паланки се дига до небесата, к.кдЪго войнитЪ
Геичевъ и Добри Взсидевъ. Кой го съоощи мЪсте- ,
няхожлениото имъ или ги доведе въ е. Понузчя- 11 1 Г( ндонягл се разиасигъ но чегирвтТ.хъ кра
«а евЬта, кл.лбго братската кръвь се д-Ъе
лаИ" балчикско, ще получи 20 л. възнягряж (ение. тна
за свобода и правдиня, кжлЪго о]>жжието на роба
10 0ктомв,И!Й ,!ив гол*
блЪщн 1К»лъ есенното небе, кжлЪто куршумигК паБратия Ат. Ф. Петрови
| щптъ и нробгжлатъ роба за свобода вли смърть?..
I
! Да, ний ио тръбна
I го..мь сь кръстосани
ржнЪ, а тръбва д* се нщкгечемъ на номощь на
нашигЪ б|).тгя отвжи. 1*.т.:л. Иъзсганисго, промалки и голЪми, както и плугове отъ разни ве гласене воднажъ. па време или ие, тръбва да
личини, се иамиратъ за проданъ въ магазин ьтъ 1 се поддържа и да со даде иомощь на страждум| ми. Сжщо се намират!, и части оть тЪхъ, при (цкгЪ огвъдъ 1’кза к избЪгиалигЪ братя
огь
цЬпи доста умЪрени
свнрсиосгьта и жесговлсгитЪ на една тирания
Г. Лобричч.. 1902 е.
Ж. Абаджиевъ
безъ име: тръбва ла нротегнемъ братската си
ржка елинолушко, за да далемъ сила. куржжъ на
■ борцитЪ: грЪбчл да подкрЪиимъ дЪдото, за което
жребец!.
3'/, годн- I толкова български синове еж заложила живо
шенъ, когъмь червенъ,
ржет!. срЪденъ, върни добрт. яараФ.анъ“. никакви та си. цЪлото са сжществуваио. Пий като каздруги бЪдЪзи нЪма. Нзгубснъ е отъ 20 Септем ; ваме, не разбирал.п днешвого некадърно ирогре1 савно-либерално правителство, а разбираме всври й т. г.
: Който съобщи
: гинскитЪ български синове. Днешното враватеаза мЪстонахождепиего му.
или го доведе, ще получи 30 лева възнаграждение. .! ство, коего е съставено огь лица, коато еж се
хранили огь чужди казана, не ирЪдираена нищо,
с. Кели-Фзкь.
Съ иочитанзе
! което да нлтькие Факта, че то о едно правителДимитръ Деяировъ . стно отт. българи, че то е едно правителство,

Мисиро-тропмчки
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Стр. 2

ДОПГУДЖАНЕЦЪ

Нро! 7

което го Грижи за съдбата на нъзстанялото на- | отъ н.шпггЬ села ни съ у .пи.ле да си позная гь и 1 щого само но такьвъ начинь
п(о се заякчи

?=г

,-д: ~аВ=ад«ЯйГ1|

■ьгтел: ...гкггг^лга-..'
1

линемш граьгап. Съ това сн въздържание то ловени п огклранп вь Манкалии нодъ военна
нрава нрксгдиисик, което не се оправдава! То стража.
има на с гряната си правото, легалностьта на иеЗК. оть с. Кара-гьозъ-коюсу Ив. Николовъ
ьаивнга на македонския робъ, които еж гърже- е ходилт. на мЪстого, нозналъ си е откраднати*
стнейно осяятенн огь СДННЪ международен!, до- му -17 волове; н си ги о докарал, вь Пългарвя.
говорь. Ьорбата въ Македония не е борба да Същ9 е ходилъ и Пчелароп. Обш. Кмет.,, наша
грабеж:», за лични облаги, а о борба за челенЬ- «>вол..Ст. Гунчевъ. който си познал, и взимал.,
чески правди ни. берба за свободно съществува- два откраднати му преди мЪсецъ вола.
те, слЪдокателно ти е легална, а още повече
Дано се развържи възела и ее „рЪкрятигъ
ГоГиснгЬНнч“китГсил"" К0“Т0 *‘"-У1,И|,а, Ь
огромни кражби, отъ които, както съобщихме
нодии.вть на вьлимпЬ сили.
населението не може да се отърве.
Като изхожда о.ъ тая точка зрЪш.е, цанОткарани овцЬ. На 7-..П гого овчаря на
ковнетко.о правителство не може да подучи ни- ............................ .Гни. Кмогъ Тод. Гоенолин.мтъ
«Гиз ст нГглчсГсн"л Теренно''уч "гг, лГнч *У
“Ъ -«■заЬсгн.нгг,. 5*1 сви*, канягь.
злочестия
‘Какво щ,же ” °™Й
* *"* ' а"ЯИИ"’ Г^*Т*’ »
да се очаква отъ едно прави телетво. което нЪма ,
Ужодяваитв г. т. абонатите, си »гь гратътъ
инициатива, виго въ вътрешното управление на „ околията ..... които ддъжитъ на „Ьстиикъгь ....
сраната, вито вь международнигЬ си отноше- | „гъ влтекн.ата го,и,.а. за абонахеитъ пи. обявле-

несе настоящата резолюция тамъ Пю п.-ьбн,4 \1„„ ‘
/
гр%бва
да даде н
голт.ма гласносп. на тази резолюция
Огь Маю.юноОмингкнгн. тивнгй «* Со>6 *■
Отъ Цариградъ те.егт-аночп нч |Ь,3
твч-скага корошшдеяцня“ Р
'
"
1
чужди нрЪдегавигелн на чело чесъ почти
пускан венча
еж,1
правили иоотънки ир*п Портата .а и ув*|,ч I
какво снлитЬ нЬма да се намкеять ако'тн им I
енср.ическ. „Ьрк. з.ч нотушване на въстани, 1
вь Македония. Тия упЬщ-иея и еъвЪг,1тЬ нч ч, ■
дитЬ прЪ (ставите., и в . Софи, коиго мисля*
еднакво съ тукашни гГ н.лветиТосг...нно 1
българското нравите.,с гво, данагь да се разб «
КГГЕт“* ^
1-Улта,|
гранящ вой и.шп! 'шр">нъ" щечшочне'ш, |
лага линия едно строго „рЪс’.Ъ „ч„е • с «и,. 1
ворениего ,.а Ма,;е о„ия
’
' ' 3
г

«и., съи друппт.
«»
изльзълъ. У«азътъ««...»«
лята
не зн.че х:в::;:;;Гл,'н,,Гпз "пя-ла й*дв1ъ гьа
...
ь‘ 11 “•ч.рлвл.ш.с дл дър.м. . квитанцията ичь огь агенгитЬ ..... да се панла- нитК нрТаставителч па иЪюннч еесян чч 1Г. г. 1
«7.™ шеТпГненГ'^'*"^
**
'Г" ........ “тиТ!,П> “ 1!'та
СпоР*ДЪ Софийски* вЪсгш.щ ^ь во! ,
уда.о. нл на 1.0ДИ01 оТ.спиуианс ”
'
•« 1'п',г" ««тугоди.-. защото а „и- .......
Кюстендилския (>лрд.гь ..„ообяв. и |
*
,,п< Т!)а^0,1га ии ича игяииусча »г\ж»а "П, нари.
<ю причиня, чс Мснисгсргкин Сь(*1»гъ, но (* - ш
Неички квпт;.1..н! ( по. мп, печата ма р<* 1ак- ш р п.ль ноед гат ня И. огь г. К .синия.Минке ,1
| ^оята « з 1’мпшстра.ц.яга на к!;стнш:ьгь ..... а се . мотиви. Пь случая Ми« .стерскня СьвЬгь е
но.наспагь ..гъ агсипшътъ ш. г-къ В. Колет, въ ' стьналъ малго самосоателю, но ..акь да
когото юдидъ абоватитЬ см да нкатъ пълно товИ- | запази кожата. Уиному мало доалГ.о.ъ.
Подновено е дЪдото но убшйегвото на
На 25 миналия мЬсецъ септемврий т. г. Р"'*- Тлй 1Я'' събира абоначеита, както въ Добрич- .I
, ( гамб .л.,н*>. О .миопва се извКсгнин Хчлн,. тю
«укь. въ града ни. от ь I*. г. учители гь н учи- . |.а п.й и пь Ьалчаска околии.
Сьвбтваме г-нъ хр. Докторова, иже вари- | сега не ни е няпЪсгна ,щзолнщчитя 1!«) 10)1 }.
телкитЪ мри мЬстнитЬ класни училища се основа
цаекпя негласеиъ ре.акторъ па в. ,Добричь“, .а иросъ на Софийския Окр.
п., кой го огь >учителско дружество нч което цЬльта е:
1) •»/» риПчтч т нгч гуинноиш
н I си купува .... ешвъ брой огь вПетппкътъ вп. ко- ! того продължава разискианинтя си.
я>то лака де об&таипс .а яу го отстъ.шяъ но 7 /, I
СдЪдующата резолюция е прочетена .: 1
ггвуФ1Мб ни ч.тнпфниь ги;
- * М СИ,Д«у,.14 Пцч ви.01чшч П1МННШ** ••т броя. ла ла не граби сач» отъ раздавачптТ., ' г. Мяхайюнски и ..рнега на Софийския гран Д
, чуждиН; вГ.стпнио. кат» но тоя начин ь ти иолиеж- ; день македонски мигингъ :
О Ч^>*‘.*(<',\ЧШ: НЧ !/Ч> 1Ч1Ч1НЧ .111.Ш НГ, <1^41 >141(1 и
•{ I ,1ч пчдичмщи кц-чцрнчшч /ничннте нч ла ла яриегляничатъ: защото. ако с шиъ раз .авачъ ■
Днесъ. «] окюмврнй 1‘ДО.’ г. граждани гТ. I
вс <• съугиль да го и.» .ана вь респекгь. ври из- сг. София М. 0. еми.рац.н. н делегати н.ч М.• 1
Ч1>ЩК<П11МШН,
Тая цЬль напълно хармонира съ цТ.л.т.ч ва пълценпс служебиитЬ сн обязаяоств. то ПП.1 пь Д-ва събр.нь гр.чч.чл. множ. СлТ,.ь като изсл I.
шах т рЪчъга на Сг. Мях. прЬдс. на Мак. (М 1
съюза, основата на който се постави нрГ.зъ тая случая би догде да яу се пригечеяъ на 1ЮЯо.ць.
наканнип въ ст. София отъ Учредителния кон- '
I орния ф..кть ,.н се съобщи огь С1ияь сл\- Комн.егь, върху сл.б,1гпягл, коиго става, ь
]
I рссъ на класнигЪ учители оть иьлнегЬ и не- ,,а,_'йт* носЬтитель на аптеката, копецъ на 0-й того, вьдь 1 >, рг.шнхч: 1) Напълно оюбрап .I
пълни сръдни учебни заведения.
К011™ св възяутнлъ, огь лъяото на душата си, при лЪПстииита н.ч М. О. Ком : 2) осъждаме вс- 1
Мпкаръ и късно, цо топя нраш! чосгь на крайната Ш1Г1*л«т«*1!Т11а н«м*т*ь<1ка на лишл^миранпй синдик. д^Ьло. к<м г*> ггяна огъ пъдъ Ншл .» }
г. г. учителнтЬ оп. ср1.л..игГ. училища, като . шаитйисткп въсиитаникъ. >К;ико.
осъждаме игЬко бс.дт.й-гвии отъ еграиаився.
чрЪзъ свои съмзъ ще може да се нрТ.махне бю®ь П0СЛ^ДНИЯ брой. нл варясискня н -II..- ] к.ггТ. М. Олр. дЬйцн, отъ к. яго .. д.ч бяло гр\ 1 а|
рокрагизма, що владГ.е вь срЬднпгЬ училища .. ; |‘1*ет1,нкь“, чеге.яь, чо кат» дедигатъ па тукашното сью.ь или братство: I Пращаме братски
сдру жени ще могат ь да работя гь всички съгласно. чакс юнско дружество зляняать г-нъ Лрсепевъ .а .сЬгъ кьмь доблести и гь .. самоотвержени мп 1
Интересеиъ-подвигъ. Н.ч б-й тото вечер га, ? Уа«»Ув* иаянгпяга вь ..София вь б-й т»го. Ний донски водачи и борци, коиго знаях, бо.мъли
жителя огь с. Каба-Сакалъ Драсни Георгиев.., Г,‘Ч' шм ь. че за делегагь е избрань г-нъ Д. Снп- да се н >жсргвувагь ., по тоя начии.. даде
.10 извЪстни съображения .... се оиигалъ да саР',8,‘,:и. Който .. заяяиа за Софии, отъ когото единь ОлГ.скавь урокъ н.ч цЬдин български .,
влезе ч|-кзъ взломь въ домъгъ на вдоанцчга оть В1а""‘ лис.раза *а резултата иа грлва и.ия Софвй- рочъ и н.ч европейската диплом .ция: ;'>) Н.ч и
съ.цото село Гада {'осочинова, к.чго ие уенКлт. 1 !‘я мотяигь, вь дисш.шя са ороа па който даваме стоящата резолюция да се даче широка гласно. ,
вь нашия чуждия печать.
да счупи врагигЬ, и:.мислил, н извьрштль ка- революцията.
I
Пакъ ггаЬдателство II. „Народни Нрав.е!
терсние но покрива .. влизаш.е чрез., б.чдж.чга. |
СъбиранивТО помощи за иоробенигТ. в ИоИо понеже баджага (кумиия) бнль госеиь, негова [ ('т1'а1а 111 "гь и!-,ь
а.тк.з ..... .. вь грап.гь ни вь нос .'Ьднни »ц брой пише, чо цчнковиеги, 1
милост, осганаль заклЬщшь вь ср-Ьгь кумяня, . огяиа ЯЯ1,|'° ^обр 6. Пь гр. Нарил снор|;п. доегиг- научени нД нрьираги, се гогвЬли д.ч де грош I
и ако и врЬзь цЬлага кещь д.ч се е мъччлъ, яли п.а-1пгЬ |,я ''вЬдеяия
1‘,'га е,; събрана около рап. Кош.ч и:, полза на ирЬстолоиаслЪдни. {
ла елПзе долу, ..ли д.ч се вьрне огь клгГ.го е
л,‘ваьаг0 учродигъ регоиегво по главЬ грам Игн
нлг.алъ, не можалъ. Вдовицата заедно съ 17 год.
Пазаря за егьрь рабогенъ и за к.1аиие до- гиеВ:1' 1 °":1 Р+^ченне е било взето, кога го Грк
си дъщеря осегили—./.и*я и насип викъ. на коиго битъкь, коиго сгява вьграгътъ .... всЬк.» съббота. Игн .тиень е «млъ вь София. Ний не вЪрнам 5
(е притекли н..рво сел. стражари, а сетне и сь- оть иТ.колко вр1'.чс е много оживденъ, покупки про- че граФЬ П.нагпепь ще се съгласи да со ц|,.
сЬднгЬ. .1а Щас.не едия.ч огь сел. стража бил,, .ажб» ставап. изнънркдно много, което се отчая., см-диип кьмь нрЬда гелегвого на цчняовиеги I|
кои.) сд. па ген говани да нрЬда голегнувагь. Ми I
вуйчо на—„тюл- и кри нриготвянис пушката да | на Добрата т. г. реколта изъ на:в«яско.
нялото ..одгвърднва това наши казване, а иег»стрели, огь кумияи се чуло гласъ „упчо, не дЬй
!
ринга се нов гари. Съ гол га на такива нрЪдачел
азъ съм,.“. Тогава сел. стража забиколнла къ
щата, извТ.стилн н.ч полици»гг. тггь, която ..ри
|
чмп.тигч
1 ТРьГ,“;' дя со 3,,;,е> е бесилката,
пристигане Георгиев., канналь вь къщи, каго \
ХЛЛЦс! А|ЛШНП(1
Французсни сганцпонеръ -Уап»оиг‘ при I
гнила кру .яд оцапат, съ сажди ..о лицн и на
егип.адъ въ Нарненского иристанящо огъ Цчрп
всЪкадь. СсленпгЬ събрани на това чудовище
Студенческн протестъ. 1>1. з кТ.дянпего . .. градъ на Н П Октомврий. На 10-й с. м. вь И ч;
го о.инши и ю придали н.ч полицията", предь °'гь * "..гомврп, С ОЛ г чина, ние, Макечоно- I сл. обг.дъ капитан,.на н ОФИцерпгЪоп. стаиш което ис.ювЪдалъ, че: писизвЪстш. нему хора, Одринските < ’) (ентн аъ София, имайки ..рЬдъ | нера дадоха банкет..,
на кой го билиискане,
го взимали оть лЬглого н го иусгнали "въ ку- видь •
всичкитЬ семейни офицера огь Нарненския га,миия“!!! Полицията обаче, вмГ.сго да дири яне*• Несносиого и жалкото положение, въ низонч, окр. управител,., кмег.ч и помощници. И
извЪст.нмТ. хора“ .0 арестовала, и сега както \ ьоото со ,,аМ1,Рч робьтъ отагъкъ Гида и Го до- и др. наяалпнци н.ч учрЬжденанга, всички гЬ те.-;
голишки 1.01.ОН0 огь учил,.,Ц”го съ ученицитЬ, за
со учимъ бллъ признал и, че огиналь въ къщага ИП ТГ. :
на вдовицата съ безнравствена цЬль.
2. КъриавитЬ .. ужасни сцени, що се раз- огъ гражданигЬ българя били канени тия, кол 1
го „одариха градско мЪсго за каголи.цкага ми-Я
Колко ли иодебнн змеюзе има пзъ селата!... игрди.чтъ г.ъ пашата татковия*.
■I. Газличиата схватка иа тия събития огь ся* именно нькои сойки. Огъ гръцкигЪ варне-ж
Пакъ пожари. Иъ миналия си брой изброихме иЪ,;ольо оол.ара, сганили въ градъгь ни, огь пашии и чужди иечать, съ което обществото се ски семейства били канен., ио-вече, и го вс '
гьрики поданици. Огъ канснигЬ българско офи
тогава .. до сега нрезь вечери два, стават., по замъгля:
стоянно такива. .1а Йога, нТн..чли да со тури край
^ 4. Пр.чтоубнйсгнева га борба, коиго с най цери не се отзовали много, защо го , поканата га
иа тия злосторсгва У Населсниего е въирчво дч г"л*мата ,,1,Ьчкя аа 'фЬусиЬване лблото. като | гостаП. била наредена огь ермееца Сеонъ, «Грея
иочека усилванио на полиция га за обуздае,ш.е ,,г,МЯ1'лих«'- ',0 разцЪплсшето насилят*, що ; ски вице-коисуль и нераздблимин му другар. |
тия ирисгъини гинове. които ,ю един',, или
борави гь въ д*лото, нанася най-дълбока рана иа нНиойси Пишонь, и за,кого огъ бь..гарск.п: ]
начин., нанаситъ загуба н.ч землодЬлцатЬ ни.
‘,,ого| граждански сембйства никое не било канено, ■ за-Я
Друго поставягь вь Шита тревога иенчкви градъ.
Р I III И X М в:
' Щ°Т°
<?до',с,,ть «Р^иолявалъ, и това е«|
> вземало ка го демоне грация прол ят, българщината Л
Отъ Манкелия. ни „нявап., че въ 1’умания
I. Апелираме кьмь съвТ.сп.та на разедк- Оп. ерменеката глава на Снопа нищо свЪстн- 1
„ри Тузлата кран .Манкалии. биле залозпня 130 пени гЬ дънни вь дЪлото и ти молимь гасиш.- | чело.тЬкъ не може да очаква. Като дипломат» 1
коне, н чиФГа волове и 4 чифгл биволи. Много дадагъ братски ръка за единодушна работа, за- . (ш) гой грЪбва да държи смЬгка за теченяет».Я

мъст н и
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Брой 7

„ ДОБРУДЖА НЕЦЪ *

0»у. 8

■вто влад*« сега между 6ъдгармтк противь 1 20 ст.; 2) впил „Кара-чобааъ“ 3 дек. 9 ара, оцЬ- 2 ара, оц*и. 12 л. 20 ст. ■ 13)- Каца въ селото
ЗрцитЬ, ако асма да бжхз уважаванъ ■ иочи- ясна 3 л. 90 ст.; 3; инва „Мера“ 12 дек., оцЬнеиа съ 2 отд*деввя. мократа съ керяиди, оц*н. 20 я.
ьъ отъ всички, безъ разлика на вародвость и 12 л.; 4) нива „Олавъ-икъ“ 14 лек., оцЬиеиа 14
Налдонанаето ще мотае -огь оцЬнката. ЖелаХптиг 0 п. рп;.л.зл ма олиото отъ нриежзству- л.; 5) ввва „Аланъ-иолъ“ 11 дек. оц*в. 11 лева; ющит* яогжтъ да се явявагь въ канцеларията въ
3,нгЪ к.ткго ни пишатъ отъ Варна, вззпаа. чо 8) нива „Гсргелик-ь“ 11 дек. оцЬи. 11 л.; 7) иява приехтствеиит* два а часове за яаддаванае.
Еавъпъ рс ъ не е имало пъ банкета; никой не „Узунъ-бо!‘ 10 дек. 2 ара, оцЬи. 10 лв. 20 ст.;
Гр. Добрнчъ, 9 Октомври! /902 год.
ВшхрТ.шн.злъ гостил*, мнозина еж отишли тляа, 8) нива „Ннъ-Мера* 3 дек. 2 ара, оц*в. 3 л. 20
Сддебеиъ Нристакь: Пвпевъ
Д. Но. (339*99 г.
о сд. дошла, без и да вьусятъ н*що отъбан- ст.; 9 нива „Екннликъ“ 11 дек. 2 ара, оц*нсиа 11
С„ една дума не е било банкетъ, а анар- л. 20 ст.; 10) нива „Узуиъ-бостанъ“ 5 дек. Зара,
0 БЯ ВЛ ЕНИ Е
Но. 2873
н, която отъ върха па Арарага се црЬнесла : оц*И. 5 л. 30 ст.; 11) ввва „Узуиъ-бостанъ* в д.
! 4 ара. оц. 0 л. 40 ст.; 12) ивма „Узуиъ-боетанъ“
Ипялубзта и* „Кнм/оиг. (Соколъ'.
На осиовавис исиълиигеляи! листь Но. 4844
I 3 дек. 8 ара, оцЬи. 3 лв. 80 ст.; 13) пива „Ми- итаденъ отъ II Добрич. Мир. Схдяя яа 13 Окт.
наль-бозъ“ 4 дек. оцЬи. 4 лв.; 14) нива „Хепде- 99 г.. въ оолза яа Тодоръ Иваяовъ отъ с. Пчела*
Д. Но. 2299-901 г. клеръ“ 21 дек., оцЬи. 21 л.;13) ввва „Кьоклюкъ“ рово, ирогявъ насхЬдняцят* на Поко2ная Госпо0 ВЯВЛЕН И Е
3 дек. 4 ара, оц*н. 3 л. 40ст.; 13) нива „Пън* двнь Х.Товевъ с. Пче.тарово за 843 лева, обявя*
Но. 2881
лхклжкъ“ 38 дек. оцЬн. 38 л.; 17) нива „Кжзжлъ вагь, че отъ 25 Октоявр. до 25 Ноеввр. т. г. часа
*
На основание иротоколното опрел*л. Но. 2804 Мода“ 7 » дек. оц*и. 78 л.;13» ввва „Кжкжнха“ ло поел* обЬ.хь в поел* правонаиаванве 5 ма сто
■>)1 г. ма 1 Добр. Мир. Съдия, въ полза па на- 12 лек. 8 ара, оц. 12 л. 80ст; 19) явва .Мера- ло 24 часа въ канцеларията г. Добричь, ще проЕшицчг* па покойния Лазаръ Пвановъ гр. ДоI тарла“ 7лек. оц*н. 7 л.: 20) нива „Авдх-тарла“ даваяъ: 1) явва „Надъ Харяаяя“ 38 дек. 4 ара,
Ечь. обявиваяъ, че оть 25 Октояв. до 25 Нося. < 4 дек. 8ара, оцЬи. 4 л. 80 ет.; 21) нива „Сакатъ оцбиеяа 78 л. 80 ег.; 2) нова „БрЬстово“ 42 деХг. часа до 5 сд*.хъ об*дъ и поел* иравниахдатарла“ 8дек.4 ара. оцЬи. 8.40 л.; 22) вина.Гю- кара, оценена 84 л.; 3) нива .Крушката“ 42 де
Вие 5 на сто до 24 часа въ каицелар. си гр. не мл и сь“ 59 дек. 2ара, оцЬн. 59 л. 20 ст.; 23) кара. оцЬнеиа 84 л.; 4) нвва „Харяаил.-ихть“ 27
Вбричь. ш'' продачаяъ: къща отъ 3 отдЬленяя въ ппва „Аляалх-алгх“ 11 дек. 5 ара, оцЬи. II лева Декара, оцЬнеиа 51 л.; 5* ввва „Матяхдовеки сиЩДобрвчт.. 1 учъсгькь. съ дворъ отъ 4.Я> кв. я.,
30 ст.; 24; нива „Стхмязнъ-беклеръ“ 5 дек. 8 ара, воръ* 7 дек. 2 ара, оцЬаена 14 л. 40 ет.; 8) ввва
‘Лико Клряковъ, Кръсти Тодоровъ. Ив. оц1;н. 5 л. 80 ет.; 25» мнва „Пънтхклхкъ“ 1 дек. „Матлхяовека-кория“ 18 дек. оцЬрена 3 » лв ; 7)
■ЬлГ.асент. п нъть. оекиена 300 л. нрннадл Ьжаща 8 ара. 0И-1Ш. 1 л. 80 ег.; 2б) нива „Добр.-ижть
чпча „Гробищата“ 39 дек. оцЬнеиа 78 л. 8) нави
■й покойния Лазаръ Пвановъ гр. Добричь.
12 дек. 8 ара, оцЬнеиа 12 лв. 80 ст.; 27) иява „Мера Тарла“ 11 декара. оцЬиеия 34 л.; 9) къща
Надгаваиието ще почне отъ оц* и ката. Жела
„Меше-Аркасж“ 8 дек. 1 аръ, оц*и. 8 л. 10 ет.; ! сь половина клахенецъ. даяъ и одая, йодъ едяиъ
ят!; яогжтъ да се явякатъ въ канцеларията въ 28; нива „Плшъ-Гьолжукъ“ I дек. 8 ара, оцЬн. 1 покривъ, покрита съ керяпдн, съ дворъ оть около
сътотвенит* дни н часове за намававпе.
/ л. 80 ет.; 29) нива „Харчанлжкъ“ 1 дек. Зара, 800 кв. яетра. оцЬнеиа 200 л. Т*зи яяоти ее наГр. Добричь, 9 Октомври# 19 )2 г.
| оц*я. I л. 5о ст.; 3))) нива „Апиазъ-Сандъ“ 5 дек. ■■рять въ зеялощето па е. Пчеларово.
Сжх» Нрветавъ: Пипевъ
Нананаипето ще почне огь оцЬнката. ЖелаД. Но. 874-У01 г. ! 4 ара, оцЬн. 5 л. 40 ет.; 31) нива „Доби ч.-пхть“
9
дек
2
ара.
оц*и.
9
л.
20
ет.
;
32)
Къща
еъ
4
I
юшпг*
яогжтъ да се явяватъ въ кавцеларията въ
о Е Я Н .1 Е И II Е
отд*леиия
и
даяъ
еъ
одая
сь
дворъ
около
2
>40
приежтегвеиит*
дип и часове за иахлананпе.
Но. 2883
кв
яетра,
оцЬпепа
/00
л.
Т*зв
ияоти
се
наяиратъ
Гр.
Добричь,
9 Октояврий 1902 год.
& На осиоваиие веиълнвтедивй листь Н<>. 1498
въ зеялището на е. Шахпиларь.
1
Сжд. Пристанъ: Нииевъ
йрадсвъ отъ II Добрич. Мир. Сж ин на 17 Апр.
Налхававието ще почне оп оцЬнката. Жела- |
Д*во М 137—97 г.
Но1 год.. вь полза па Аидопъ Николовъ отъ с.
ОБЯВЛЕНИЕ
ющиг*
яогжтъ
да
се
явявагь
ьь
каацеларинта
въ
\
ГЬр.-Ка '.пево. нротпвъ ЗиГшелпиъ Абиболловъ отъ
Лк 2877.
щСело. за 148 лева. обявяваяъ, че отъ 25 Окт. прнсжтствеивгЬ дии и часове за нагдаваииеНа основание оирЬдЪленаото „V 2386 902
Гр. Добрачъ, 9 Октояврий 1902 г.
■ 25 Яоея. т. г. часа до 5 носл* об*дч. н иоед* I
г., издадено огь Варнон. Окржжеиъ еждъ, обяI Сжд. Нрветавъ: Ниппевъ.
Вввеиа тдаваиис 5 на сто до 24 часа, въ каицевивамь, че отъ 25 Окгогврнй до 25 Ноемврмй
Д.
.%?
78-902
год.
юннва си, въ гр. Добричь, Ще пролаваяъ: 1) вина
.. ,, .. .. „
.. ,,
т. г. часа до 5 ел*дъ обЬдъ и поел* нравонадЕаръ-юкъ“ 15 лек. 4 а|»а, със*хп: М. X. Кева* .. ‘
'
даванме 5 па сто до 24 часа вз, канцеларията
п. С. Мехяеювъ к Оеианъ Еввиовъ. оцкиена 1
„ ____
°’
1)'
... ,,
,,
,,
.
„
На осиоваиие псиълипт. листь Но. 2878 нзла- си вь гр. Добричъ, ще нродавамъ: кхща оть 3
& със*ш " { \ги№^П ежщпй^ГУцио^ъ п V* |Л0НЪ 0Т1, 11 Добрнчский Мпровий С»1ия. на 28 I егам въ с. Добралий, покрита съ керемиди, за|’Хасаиовь, оцинса 550 лева. Яеички “въ зея- ЮиВ* 1901 г*' въ ,,от;,в иа ,,в- «• ^алванскв огь I «“? «•
«=ъ дворъ оть 2декара
Еш.т X» е Гемии Ги шепи
ГР- ДобР"чЬ' чротввъ Хюсеивъ Псвав.товъ отъ е. I «ьс* хи- Киро I еоргевъ, би|Ъ Н 11ЖТЦ оцЬнеиа
Г На^^ТГ^йочне отъ оцЬвката. Жела- Хаширлжа-кьой, за 500 лева, обявяваяъ. че огь 25 ) з* 285 лен,
Наддаоаннето що ночпо отъ опЪяката. Же■Щвтк яогьгь ла ее явякатъ въ канцеларията вь :
‘Т",‘..Л0
т*г,_чш а '1" 5 поел* пладн*
Бвг'жтствевит1) иш и часове за иахлаваяве.
и осл ' нРаВо,и'ла^1иий !> 11 ц сто до 24 часа въ даноцнг* могатъ да се явяватъ въ канцеларията
|
Гр. Добричь, Г) Октояврий 1902 г.
1 «“"‘варията си г. Добричъ, щс продаваиъ: 1)Кж- вь ирнежтегвенвт* дни и часове за наддаванне.
Гр. Добричъ. 9 Октомври* 1^)2 г.
Сждебенъ Пристав-ь: Нииевъ ща " Д“"'.Л?,втЯ л К1‘1,’,^ги' 01 ДВ0Р0В0 аР°*
Сждебень Присгавъ: Пшкпъ.
я Но 0*7 0Я9 г
странство ,800 кв. яетра, оц*иена 100 л.; 2) вива
Д. М 272 97 г.
„Карабакж-ио.ту“
54
дек
5
ара,
оц*неяа
54
л.
50
О Б Я И Л Е Н II Е
ет.; 3) нива „Схртъ-Тарла“ 21 дек. 5 ара, оц-1ш.
ОВЯВЛЕНИЕ
Но. 2884
4
На основанпе пенълиптелнвй листь Но. 5377 "1 Л- )(* *’л‘; 4) нива „Чоралъ-иолу“ 28 дек. 1 аръ ;:
2878.
■лазещ, сгь II Добрич. Мир. Сждип на 28 Сеят.
л- 10 ст.; о) нива „Иери-факх-иолу“
На основание иеиъдннгелняй дметьЛ» 1361,
|98 год. въ полза ма Д. Табаковъ С-яс Н. Т.>- 49 ДСК' 8 аРа- ^'-я. 49 л. 80 ет.; 6, нива „Кю- \ «одмоиь огь II ДоиричскяГ. Мяровий Охдмя на
Ь»о.«ъ гр. Добричъ, иротпвъ Цонко Кировъ отъ е.
17 д'*к. 1 аръ, оцкисиа 17 л. 10 ет.; | И «аР^ 18->7 р въ полза „а Д .мигръ Ц. 11оР-Еиидже. за 105 лева, обявяваяь, че огь 25 7)
”Ьвстигь-паРче 4 л‘‘к' 0 аРа' 0|»1,Иена 4 ' "СВЬ 0ГЬ ГР- Добрячъ, иротявъ Акмедь Нсмаиктоя. ло 25 Ноеявр. т. г. часа до 5 поел* об*дъ ' ^°° С0Г*: 8) "■*“'-Ьоли*къ-тарла« 18 дек. оц*н. I л0««* огь е Пери олкж, аа 4оО дева, обявя намъ,
поел* правова хдаваиие 5 иа сто до 21 часа вь I ,8,д'; 9» вива -М^джиларскя-сииоръ“ 18 декара , че «гь_“ ’ ОкпгмврпЙ до 2о Ноемврий т. г. час*
1В цел арията са. вь гр. Добричь, ще прогаваяь- ' 0,1|;Н1‘“а /8 л': 1<>) «ааа Лодъ-Араеж“ 9 дек. 9
:з ел*хъ обЬдъ и поел* нравоиаддаиание 5 на
Юртлукъ (враздяо и*сто) 7 дек. оц)!,.
Мг I Ч’а’ "ци,ч1а 9 л* !,М «• Т6‘« ««о™ ее иаяирагь «го до 24 часа въ канцеларията си въ гр. Добрнчъ, що иро.хавамъ. кжща вь с. Пери «акж,
мпка „Петровата яогила“ 12 декара, ...............
оцЬнеиа въ зеялището на е. Хашлж гжз кьой.
Иапавзнпсго
ще
почне
огъ
оцкиката.
Желаогь 2 отх*ачния за жив*еимв и дамь подъ одннь
20 л.; 3) нива „Балчпкски ижть“ 12 дек., шсЬ1на 7.20 л. ; 4) ипка „Балчпкски пжгь“ 12 лек., ющчг); яогжгь да ее чинна! ь въ каицехарняга въ по1>‘|1Инь покривъ керемигенъ, съ дворово про
странство 3000 кв. метра, оцЬнеиа 100 л.
ХЬнеиа 7.20 лева; 5) пика „Георги,-вата яогила“ м1*р»«“«тк Д*" * чаеве за падхаваипе.
Надиплило го що ночн, - огъ оиЪнката. ТКодо:., оцьиеиа 7.20 лв.: 8) „пва „Мтсу-Бевека1 ДоГ*Рп,'ь, 9 Окточврш. 1!«).' г.
ланоцяг*
могжть да се нияватъ вь канцеларията
рана" 24 дек., оц*и. 14.40 л.: 7) нива „Мусу- |
1 ( 4 и‘Г>- И1»иетавъ: Нвппевъ.
нь нриезьгетиевнт* ди н часове за надд.аваяме.
|ека-страна“ 8 дек.. оцЬн. 4.80 лева : 8) нива
Д. Лв 723-901 год.
Гр. Добрнчъ, 9 Оа-гомвряй 1902 т.
.Пойрт.шка-гтрлна“ 24 дек. оцЬи. 14.40 л.; 9) нива
0 Б Я Б .1 Е И II Е
Сждебенъ Присгавъ: Пипепь.
[аяяа-Халчай- 21 дек., оцЬн. 14.40 л.; 10) нива 1
2874
Д. Лв 175 901 г.
1етре Булаа“ 8 дек. оцЬп. 4.80 лева; 11, инва
На осиоваиие пспълиптелвий листь Но. 5028
ОБЯВЛЕНИЕ
раницата“ 12 дек., оцЬиеиа 7.20 лв.; п 12) нима изгазенъ отъ II Добрич. ,Мир. Сждпя иа 24 Окт.
Л1 2880.
ГойрЬшкц-ижть“
8 дек., оц*п. . 4.Н0
Бснчп! вь 1еии»|.тп
V I лева. г .
19<>" Г'
Иолза Иа 4'ерать Неуфоиъ отъ е. НоНа основание нсиъзннтелннйдистъМ 174,
На^аваиет! ш“ п 1 с- Хацаръ-Еннджс. | кар.жа, иротивь Исяаилъ \. Алиевь огъ е. Хар- яздадень отъ 1 ДобрнчсьиИ Мировий схдив на
«1|т1; мГг а (ч , ,' :' °и? а^"ка1а- ‘Ьела’ лал“й. ла «0 л-ва, обявяваяъ, че отъ 25 Октов. 18 1 901
вь полза „а Велчо ЬХ. Пейчевъ огъ
1исжгственнт*Т днп „
въ канцеларията въ до -а Ноеявр. т _г. часа до 5 ех. обЬхъ и иосл* г. Нари., противь Гадоя X. Дичевъ огъ г. ДобГр. 1„5ршчь 9 Оетоипий
правова иаваияе п „а сто до 24 часа въ каицела- рячъ. зл 690 лева. обявявали., че огь 25 октом|р. Добрпчь, 3 >„0
- 902 г.
рнята си гр. Доорнчь, ще продаваяъ: I) Харяанъ врнй до 25 Ноемврий т. г. часа до 5 носл* ожибснъ Приетавъ: 1 ипевъ , въ селото отъ 3 декара, оцНневъ 5 лв.; 2) нива б*дъ в поел* нравонадхававие 5 на сго до 24
ОБЯВЛГНИГ М
Г* „?,'*ра'бою“ 7лекл 2 аРа- 0,Ьиеиа 1 -1е«а 20 ст.; | часа въ канцеларии» ся въ гр. Добричъ. ще
дм 9й7йЬ
!
“Н“а ■:'.,а“1Ра-баши* л Декара. оцЬиена 3 лева; , нродавамъ; кжща вь гр. Добричъ, П учасгъкъ
На основание изиътн ‘зя.-п ъь к<Н
^ пива „Ььокъ ери“ 4 дек. 5 ара, оцЬнеиа 4дева Аа 334, огъ 4 ог.гЬлеияи и едно садоиче, съ
■* II 1обцпчскиГг Ми.юпий рг *\ "1а,,С Ъ '>9 .СТ-:,иива » 1°бииъ..оленъ“ 11 декара 7 ара, ! дворно пространство около 130
кв. мегра; вь сж.Ю2 гол., въ иохза в а Кувейт Някотояъ ^ЙР’ о4*“'
,Л' 7°
^ нвва "Н1>«-чаир-'.“ 24 дек. щяя дворъ иосгрсеяи още дв* кжщя, покрнтясъ
‘лп факж поотввт
Т. Н
С* ’ Л ара; одЬивна 24 лв-: 7) иив* *'1алж-арасж* И керемиди,
съ граници:Станчо Яиковъ, Петко
ахвнлапъ а Ч<)■> „щ Х
. 'въ оГЬ село Аек- 1 аръ одЬне,1а 11 л 1° «*.; ») иива „Аляа- Лвамовъ, Сава Пвановъ в улица, оцЬиена 500 л.
- Октоявр. до 25 Ноея т^г члсГТ* ^ ^ ! Т*“ 4
2 ара’ „01<Ьи- 4 л‘ 20
5 ») ««ва
Наддашнего ще почне огъ «цЬвната. НСела•Ьдъ в носл*
ш,авои11Т1п..пп.и-а Л° СЛЬ.^ уАляа-кхлаьъ
4 дек. а ара. оц*нсаа 4 л. 50 ст.; ющнтТ, могатъ да се ивааатъ вь канцеларията въ
Ш|'
I
, ' е ’’ на ото ло - ^ НИ1,а .Алза кулакъ" 9 дек. 6 ара, оц*н. 9 л. нрясжзггпенн.гг* дни в часове за наддавание.
к'а въ
нави Узунь-йолъ" 3 ма
И<* ”*,оДав“ъ:
1,4 ст.: 11) нива „Узунь-бою“ 12 дек. бара. оц*гр. Добрнчъ, 9 Октомвряй 1902 г.

ш

'“•Л1ИШ >м.^нм,»8,

■«» 12 л. 50 от.; 12,

.ЯмЧ)рп«1- 12 д.

С««ве« ||,шетт: П.1ИИ,.

Отр. 4

ДОБРУДЖАНЕЦЪ
Д* М 814 901 г.

Бр.
&

° Л* 2882
На основание ■мп.лнштелний липъ Л1 4504,
нвладенъ огь II Добричский Мвровен ехлвя на
27 IX 900 г., въ полза н* Ганчо Христовь отъ
с. Хайд.-Еннлже, ирогивъ Нваиъ Л^очевъ огь е.
Село, >а 80 лева, обявявамъ, че оть 2о ОктомбЙъ н°послЪПрашенаш>ваннеС5 ^ва сто* до 24
часа въ ванцеларвата си въ гр. Добрич*., ще
иродавамъ; Една кл.ща въ с. Хайдяръ-ениджс,
съ 2 отдълени.1 зв жнвъене и едвнъ кнлеръ нодъ
едиаъ вокривъ, направена отъ камъкъ и кирширъ 5 м. и височина 1*50 м.. съ дворно прострвиство отъ около 2000 кв. метра, съ граници:
Яна Колева, Диматрь Ст. Гайдарджновъ, Козлукъ и пхть, оцЪненя 1<*0 лева.

прпнадлЬжащъ на длъжника X. Джелнлъ Меххедовъ а именно: 1) Едииъ дюгенъ въ гр.
Д0<5РИЧЪ <*езъ Номеръ построенъ на 5.60 см.
ЛИ|1® дълбочина 6 м 40 см. а високъ 31/а м,
построен!» отъ камъкъ тухли иокритъ съ керемиди ири съсГ.ди: отъ 2-тЬ стр. ирнтежатмя огъ ДруП|Т* д,,* страни нхть.
Подробности въ описа.
Надданаипето ще почне отъ оцЬнката
която даде иървпй явавши надданачъ.
I
Ако до 31 день се явятъ наддавачп
Пр0даньта ще продължи до 24 часа за наддававп*
о> ьоето ако се случи ще продължи
д® сдЬиий прпехтетпонъ дедь съ редовно
наддавание. ОнредЬлепитЬ дати се смЬтатъ
включително и* възлаганията (присъжданията;

ирнежтегвенатЪ дни и часове зя наддавание.
гр. Лобрнчъ, 9 Октомврин 1902 г.
Сждебеиъ Приставъ: Ннповъ.
Д. А& 381 902 г.
ОПИ 3.1 ЕШII'.
2885.
На основание опрЪдЪленнето Д1 143, нздадено отъ Татаръ-Пазардж. Ояржж.шь <ждь на
9/111 1902 г. аа нродавание недвижимия имотъ
яж покойниа Иванъ Г. Джуджсвъ отъ гр. Пана
гюрище, обавявамъ, чо огь 25 Октомнрий до 25
Ноемврнй т. г. часа до 5 поел Г. нладнЪ и иослТ>
иравонаддаванне 5 на сто до 24 паса, въ кан
целарията си въ гр. Добричъ, ще иродавамъ:
Едииъ дюгенъ въ гр. Добричъ, IV участ,, цодъ
АА 406, иоетроенъ огь кирпич*, и иръги, иокрвтъ еъ керемиди, еъ лице 4-20 м., ;ииръ и. н
дълбочина 7 20 м. п височина 2*20 м, съ гра
ници: илш., Ахчи Ахмедъ, Хюсеинъ Тусчу в Ге
орги Касабовъ, оцЪнень 750 лева.
Наддаването ще почне отъ оцЪиката. >Келающитк могатъ да се авявагъ въ канцеларията
въ арисжтственитТ. дни м часово за наддавание.
гр. Добричъ, 9 Окгомврнй 1902 г.
Сждебенъ Приставъ: Пинсвъ.
Д. М 1602 900 г.
0БНН.1ЕШ1Е
.Чм 2879.
На основание нецъаиигелиий лпеть Ло
4731, издаденъ отъ 11 Добрич. Мнровий Сждая на
10/Х 902 г„ въ полза на Боню Еичевъ огь гр.
Добричъ, протнвъ Садимъ Алиевъ огъ с. Корк»ть, за 44 лова и др, обявявамъ, че отъ 25
Цвтомврий до 25 Ноемврай г г. часа до 5 слЬдъ
обМдъ в послБ правонаддаванне 5 на сто въ 24
часа въ кавцедармата си въ гр. Добрич ь ще про
дава»: 1) нива „Коджа-гарла“ 52 дек., оцЬнена
53 дева, 2) нива „Доиузъ-гьонджукъ“ 9 декара,
оцБиана 9 дева, 3) пива „Тилю бобаджкъ* 10
декара, оцЪнена 10 дева, 4) нива „Кама-гарлл'
5 дек. Зара, оцЪнона 530 дева, 5) инва „Минедеръ* 3 декара 9 ара, оценена 4 лена, 6) нива , Мегаедеръ“ 27 дек. 9 ара, рцЪнена 28 лева, 7) нива
„.Мешедеръ“, я1»аряачски саноръ“ 27 л. 9 ара ои.
28 дева, 8) нива .Куванлжкъ юкъ“ 13 декара 7
ара, опЪнева 13.70 дева. 9) нива „Айлгпъ-бсй
мешсси“ 15 декара 2 ара, оцЪнена 15-20 лева,
10) инва „Гювемли гьолджукъ“ 85 дек. 1 аръ,
опМвеоа 85 лева, 11) нвва ,1'арж Оавръа 28 док.
8 ара, оцЪисна 28.80 лева и 12) нива „К<<ргб*>ю" 4 декара 7 ара, оцЬнена 4.70 д. Всички
въ землището на с. Чобанъ Куюсу.
Наддаването ше почне огь опЪнката. Желающит» могатъ да се явявагь въ ванцоларикта
иъ приехте гвенитЬ дни и часове за надава не.

„Кор)-Сжртж 18.6 декара. 18) нива ,.!>■
Схртх“ 16.3 декара.
^
Подробности въ описа.
Надданаипето ще почне отъ цЬната к ,
■1
даде първип явнвши ниддавачь.
Ако до 31 депъ се явятъ цадда а
проданьта ще продължи до 24 часа за 1
давапие 5%, което ако се случи ще пр.Я
;гл до елЬдппй прпехтетвонъ депь съ р* е
II ДОБРИЧСКИЙ СЖДКБ. НРЦПТ1Г.Ъ
.ТчГДаяаниь. Опр--д1;..епит1 дати с*е п-,л«
И ДЬло М 377/9Г.; .. ьключителио п възлаганията (присъждан :Я1
I
, що се нзпършатх па 5 часа послЬ обЬ■ *
ОБЧРЛЕНИЕ
[
ЖелающитЬ да кунятъ имота, могж: •
н 10743
с«* явяватъ всЬки ирпехтетвепъ день и
Гр. Добричь 28/1Х/1902 год.
На осповаиие изпълнит. лпеть V 1203, ! въ канцеларията ми гдето ще нмь сх до :|
издаденъ огь I Добрцшкпй Мпровпй Схдъ на пи всички отаосящи се до проданьта кир
13/Ш/901 год. вь полза на Димитръ Ян- и усло'?л, и да наддаватъ, като внасятI
ковъ отъ Пазаургъ, протнвъ Пса Алиевъ отъ залогъ '/„,-та часть отъ оцЬнката на т |
схщото сало зя 10 лева п прочее, и съгласно , 2 — 2
II С*д. Приставъ: 7/. Д. Полип.\
чл. чл 1004—1036 отъ гражд. схдопроиз- ,
II ДОБРИЧСКИИ Ц&ДЕБ. ПРИСТАIV! |
водегво, съ настоящето честь имамъ да обявя
на почитаемата публика, слЬдъ днукрат. пуб
И. ДЬло М 1344/9о1*|!
ликуване настоящето до 31 день ще иродавамъ
ОБЯВЛЕНИЕ
па публпчепъ търгь <-ъ наддавание оп. пър
II
А« 10740
воначалната цЬна на горЬ въ канцеларията
ч
Гр. Добричь 28 1Х/902 год.
си—слЬдннй педвпжпмъ имотъ прпнадлЬжищъ
На основание иеньлинт. лпеть
на длт.жппка Песа Алиевъ находящъ се въ
издаденъ отъ (I Добрнчский Мпровпй •
село Бизиуртъ, хемпнкъ иоетроенъ отъ пле
па 4 (,'ептемврий 1900 год вь полза нами
тени ирьти измазани съ калъ, състоящъ отъ
Димитръ
Гапчевъ отъ Добрпчь, нротпвъ
1
слама
три етап покрипъ керемиденъ и
ла Юмеръ X. Юмероиъ оть Арабаджпй . 4
върху дворното мЬето на Ибрямъ Алиевъ,
съсЬди: Д. Япковъ, Злати Стойчевъ и Псмаил ь лева и прочее, н съгласно чл. чл. 1004— I >
отъ гражд. схдопроизволство, съ иастож-.
Кмурловъ оцЬненъ 20 лева.
Ако до 31 день се явятъ паддавачи честь имамъ да обявя на яочптаемата п\ ||
ка, че елЬдъ днукрат. публикуване настоя :
проданьта ще продължи до 24 часа за над- до
31 день ще иродавамъ на нтбличенъ пЧ
давание 5%. което ако се случа ще продъл
жи до слЬдннй ириехтетпепъ день съ редовно съ наддавание отъ първоначалната цЬн 4,
наддавание. ОнредЬлепитЬ дати се смЬтать горЬ въ канцеларията ся—слЬдннй 11едви;:Я
включително п възлаганията (прпсъжданията) имотъ прпнадлЬжащъ на длъжника, 31 )
Юмеръ X. Юмероиъ находять се въ 1
ще се иавършагь на 5 часа послЬ обЬдъ.
Арабаджпй,
а именно: Една кхща на е:1!
ЖелаюшнтЬ да кунятъ имота, могхтъ да
етажъ, сь три стаи и едпнъ дамъ полуп:
се яиякатъ нсЬки приехтетвенъ день и часъ ,
нь канцеларията ми гдето ще пмъ ех достха- I 1),‘нь съградена огь ирьти, к» риичи ц ка.
„„ ,„.пчкп 0ТН0(.Ящ„
до проданьта книжа и иьРх>‘ около °8 квадратни метра покрити!
и тч „чттнпчтт к-.то нн-.счп иъ ч-.- керемиди подь едппъ покрипъ н съ дв ■
■ '
‘
‘ оцЬикап нч ичотч '
5|1;'‘Т') 0К0Л0 758 КВ‘ *‘,ТРа "Р“ еъ,<1;дп: „
"гь , тл часть отъ оцЬнката наимота.
Чортакай Смапл. «

тт^ааш

,Р. Д-е-^мм-^-мм ,Г||иевг

II ДОБРИЧСКИЙ САчДЕВ. ПРИСТАВ’!»
И. ДЬло ЛВ 335/901 г.
ОБЯВЛЕНИЕ
М 10739
Гр. Добричь 28/1Х/902 год.
11а основание изпълнит. лнсть ■№ 1470,
нздаденъ отъ I Добричскпй Мнровий Схдъ на
5 Аорилнй 1901 год. въ нолза па Болчишкото гД-во „Съединение“ нротпвъ X. Джелилъ
Мехиедовъ отъ Добричь за 398 лева 08 ст.
■ прочее, н съгласно чл. чл. 1004 —1036 отъ
гражд. ехдопропзводетво, съ настоящето честь
имамъ да обявя на почитаемата публикц че
сяЬдъ двукрат. публикуване настоящето до 31
день ще продавамъ на иубличенъ търгь въ
канцеларията си—слЬдннй недвижвмъ имотъ

|:

канцеларията ен—слЬдннй, недвнжинъ п
прпнадлЬжащъ на длъжник, Ибрямъ И
ловъ паходящн се въ землището на с.
баджий а именно: 1) Харманлхкь въ свл>,
| 8000 чв. м.; 2) нива „До ВЬтарницята\ 40 дек.: 3) нива „Ара--тарла“ отъ 16 1
1) нива „Мезаръ- Аркасх' 17 Декара: 5) \
I „Иолъ-геченъ-тарла“ 16 дек.: 6) пива „1
манъ-аркагжа 16.2 декара; 7) нива „Кул|
юстю“ 15.2 Дек.; 8) нива „Гюверджилг
36 4 декара: 9) пива „Канара-Схртх Ч
! дек.; 10) нива „Акъ-Янж- отъ 82 8 де;
11; нива „Кара-ачь-тарла“ 49.1 декара:
нива „Вахче-Арка“ 25 дек.; 13) нива т
ракъ-тарла“ 38 декара; 14) пива „Дере18‘4 дек.; 15) инва гАкъ-к\лакъа 34 '3

I

“ "3,1рш,гю 4 *•глхъ •***- •? т *л"-,тЙ,р“‘ .**■? Ь: п,,.|

телающитЬ .^а к\пятъ номта, мо1хтьда
явяватъ всЬки нриехтетненъ день и часъ
въ канцеларията ми гдето ще пмъ сх достхинп
всички относящи се до проданьта книжа и условия, и да наддаватъ, като впасятъ въ залогъ
'/ш-та часть отъ оцЬнката па имота.
2-2
II Схд. Приставъ: //. ,7. По.,писка

1

*-*

" ««■ ■'е."»», //. Л //— ос’>1ПЪ

4

Ако до 31 день се явятъ надда:!
яродаиьта ще продължи до 24 часа за з
,
II. ДЬло Лв 157 901 год. даваппе 50/°, което ако се случи ше пр< :
жп до слЬдннй приехтетнепъ день съ ред ОБЯВЛЕНИЕ
наддавание. ОиредЬленптЬ дати се смЬ;|
М 10748
: включително и възлаганията (присъждан!,
ще се пзвършатъ па 5 часа послЬ пла
Гр. Добричъ, 28/IX 1902 год.
ЖелаютптЬ да кунятъ нмота, могхп ■
На основание изпълнит. листь „V? 2374, ,
.
издаденъ отъ II Добришкпй Мпровпй Схдъ се Я81,ватъ вс ки приехтетвепъ день и д
на 6 Юний 1900 год. въ нолза иа Инанъ въ канцеларията ми гдето ще пжъсхдоп]
Мартевъ оп» гр. Добричъ, протнвъ Ибрямъ ин всички отиоеящп се до ироданьта кн
Неманловъ отъ Арабаджпй за 819 лена зл. и и условия, и да наддаватъ, като внасят:
прочее, а съгласно чл. чл. 1004 —1036 отъ I залогъ ,/1„-та часть отъ оцЬнката па н'II Сх1. Приставъ: 7/. Д. Поли И
гражд. ехдопропзводетво, съ настоящето честь I 2_2
имамъ да обявя на почитаемата публики, че
Огговоренъ редакторъ С. II. Дянковъ
слЬдъ днукрат, публикуване настоящето до 31
Печатница иаХр. Ц. Войнвковъ—Варна.
день ще продавамъ па иубличенъ търгъ въ
II ДОГ.РНЧСКНН СД»ДЕГ». ПРИСТАВЪ

I

40 м>.

