III.

Година

SapHa, 5

A60"a.weHm... ,aa-ИЮttка:

Б'ЬJrариа

,-' .
, , ,':

<тр,"ст"о

,

,

АбоввравиеТD 'става ввнаrи'
~О,lИВl.та.

II

Б .Iева

',10 •

;0- I.DU

Р&IОПИС8 ие' се връщатъ.

--.---

Еди!!" брой

10

6.

"-

" ~,;';~ -

11&

Добр.в ТОАОРО8'Ъ ~ C.ie.

_. _о.

_ _ _-

ДЕВНЕНско СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ

почваиъ

I

1773

да

се произведе вториil

28 Oenтe~вpий 1907 10дина.

че на

15

СЪ lIОЧИТЪ: Пеnр'Ъ Вопеs'Ъ,

октомвриil

'Г,

г. ще

8a~.o за Уllеиацumtь

Приблизителната стоlIность

31,000 дева, Пр'hДАоженивта се прие.
5 часа сл:Ь,I;Ъ об1цъ на 15 С8iЩИВ.
3алогъ се иска 5% 01'Ъ първовачалната цtна.
Ковкурентвт1I трtбва да прtдставвтъ документитt, за които се споlIенува, въ чл. 11 отъ закона за общественит1l прtдприитии.
C8iTCTEeHOЬ день и часъ въ канцелаРИlIта

всtки

=

I

при·

на общината.

Расходвт'I! помtнати ВЪ чл . .48 отъ закона за общеС1'венит'Ji прtд-

прилтвл C8i ВЪ тлжесть ва пр1;дприемача,

Общински Кме'1"'Ь: П, ДОВРЕВЪ.

~.

__._,

С_е_кр..е_тарь-Вириикъ: САВА ИВАНОВЪ.

,

--_PiKA-......

ДЕВНЕНСКО
овщинско УПРАВЛЕНИЕ
~................._-..;....;..;;..~.;.;;.~,;;;;~~~;;. ......

P'IIKa

Девна,

26

1907

гарското

IIpl\,,.a aOOlla"'8111'6

за хравене СЪ доста

голi;иа

Извъстие
Изнtстявамъ,

че

01'теглихъ

год,

11

до

12

день не се

ин.

бъл

сензациоини

ва кражби 1f ру шветчеJ1Ъ

ци, вършеви в'Ь наши'!"!! държавии
И общннски учр'k3lдепии. Чиновпиф
и обществени

СЛУЖИ1'елв, покрови

телствувани ОТ'Ь управливащата пар-,

ти!!на lUика, пренебрtгоаха своитt
длъжоости, забравиха интереСИ'1'k па
обществото и IIр1lвърнаха своитt
служби въ

CptJJ;C1'BO

обогаТlIване

съ обществени ср'!!дства.'

НБма 'право да Д~Ba подъ наемъ

службащи

имотитt МИ,
. гр. Варна, :lQ

тема
Септември!

1907

ва

незаконно

първоначална

часа пр1lди обtдъ ва отдавиние на

C8i

,uрilвърнати

въ

сис

C8i TOJ1KOBa

на упраВАеиие,

МОО

го, че' бъд га рекото общеС'Г80 вече

гo~.

съ 1I0читавие

обрывалоo

:

БългаDСКОТО я-ство "ЧеDвеllИЙ кDъсть"

т1; които се продавагь въ тукашното ЖИТНО тържище с'ь

отъ

1I0терии,

пълномощието дадено на братия СJ1учаиТ'l!, д1;то раЗl'рабването и раз·
та си Христо и Ни"ола Мuста"идu хищението 0& оароднитt богатства
и че, осв1;въ - мене лично никоil отъ стамБОАовитскитt чиоовоици и

давание на отиупчикъ събиранието на прихода отъ мострит1I на храни

2)

пое

на страна'1'а диесъ ма

общество отъ

разКРИТИII

ЕиатВDииа Балтаджи-Мисшиди.

лева;

откакъ

нава да не бжде изпепадваоо

ствуващата

т. г. ще се произв1;дагь въ общинското управление сл'!JдующиТ1I търгове
СЪ IIВНО ваддавание, а именно: 1) отъ 9 ДО 1 О часа сутрин_та за от·

4000

I'ОДИИИ,

находища се на ,улица "Влади.

;-

Възъ основание протокола JY! 1О рtшение Х! 39 отъ вчера на об·
щинскил cOЬB'II'rъ, обllВIIВВМЪ' на интереСУЮЩИ'1'k се, че' на 12 iжтомвриll

цllна

четири

управление'го

отсmжn"а. ======
J_=Споразум!\пе ;В" rоеТI1JП1ицата':!j

544

СеП1'емвриll

Отъ

Модерната гостилница
"ЛОКОМОТИВЪ',
славъ· (Ташъ-волу)

II

ОБЯВЛЕНИЕ
;м

15 т. и •

Ц1>НИ НАЙ-ИЗНОСНИ

П8iТЪ съ таilНО малонаддаване тъprъ.

Поемнит1l УСДОВИII и други книжа lIоже да се видлТ'Ь

9ТОТIПI!.

.0

ДЪРВА ЗА ОГР'ВВЪ, ПРЪТИ, ГРЕДИ И, КИРИШИ

JY! 1388 огь 27 юАИЙ т. Г. ТЪрl"'Ь ПО от

обявява за знавие,

Едп" еро!

'за uостройки оп наетата ии държавна гора в'ь и1lсrнос'гьта .Ада-капу·
Ватово въ землището ва селото Вдахларъ Варненско.

lIатъ въ управлението на общината до

,

~c.:02-

продавамъ

,цаванвето ва пр1щприемачъ направата на чеШilата заедно съ водопроIlO,l;a в въ село Девнл, ве се състол по нелвлвание на КОВl\Yренти, об
щинското управление

'

Честь имамъ ,да изв1IСТII на uочвавеиата пуб"ика, че отъ

Обявление

ОбивениiI СЪ оБИВАени'е

1

81 ао·

ОБЯВЛЕНИЕ

... ........ ....

:П:рО:в--*о:Ка. о:ко.:а::и.и

;м

8&
,С1' а

.

1

1

еТОТИIIltи.

Оело 'Девне

,.(

Ре,(&IЩВlIта в Л,иивиетраЦИlIта ва вttТИВI& се 8акира. въ р.. "Шу)(евс ..а~, срi:щу ~~~~~~~~Iatd."·:
Окр. Пос~. КОИВСИJl в АО пе1J&'fIИЦ&Т&

e~.a",

1)

tT

t-U,e,: АО 10 О&ТI:I - ПО 8 .,2) за вАИ••
.'8."с. • ив. I,Рf!'ИТ't стр". • аа e..1UI~
'. ааn. СТ., ~a Ава ВАТИ 6 ст. и 3& ао·
~~;'ie,
10 ьАЦ - ~" СТ. В за (lб..•
. ~', ' ..меииll.
&АебиитiI"'I1риетаUll по 8 ет.
• ва АУХа., а а& xt!Иiоаптt такива-по

,,C,06oдtк. 1 Аасъ" гс. се штраша до peaaktl.ulimd. - ..
, ;',

36

$а. nуБАu"ац""т,.

"';'~&.:rь 12 ст., :J& 2 ПАти"l

;.

ВСЫ14"О що се отнася до

\

Неu&теви n~cJla ие се ррием.ат'Ъ.

Тахсаmа

: 3а f!.{ИИЪИ п. С. м. ва 1

----_0_----

!I
!I

на

Брой

г.

1907

СЕДМИЧЕНЪИНФОРМАЦИQНЕНЪ

I

•

ОЕтоивриd

Варненски Itлои'Ь

откупчикъ С'Ъбиринето пе: прихода отъ &Лане добиТ"ькъ (кръвнина) съ пър

да

сдуша

и да

се

iJ

зани

мава съ т1Ix.ъ. Въ иего вече. от-!оавна
е всадево уб'!!ждението, че, пр1lдв
тридесеть години у насъ разбо!!ници
се намираХа само въ горит1I, а сега,
сл1lдъ ТрИ,J,есеть I'ОДИНИ, равбоDни
цитt свиватъ fH'I;8,J,a въ бюрократи

~оли господата, които иматъ ческит'!J кавцелаРIIВ.
800 лева; 3) отъ 2Ч! дО 3 'часа подиръ обtдъ за
ВЪ ТИII злоuо~учни аа отечеството
300 л.; билети 01'Ъ томболата на годиш
4) огь з1/2-4 часа подиръ об'!!дъ 8а отдавание подъ наемь общинска нил му ilалъ O'I'" "1'. 1'., подъ 112 ;м ни четири, ГОДИПИ, вие имаХlllе афе
та иага8ИII съ първоначаJ1ва цtна 200 лева. ВСИЧl\итt _гор'JIспоменати 144.174,180,247,264,004,356, рата с'ь хеПОВИ1"k патрони, крижбитt
търгове C8i' \!а срокъ 1 годи ви, начинаи отъ 1 IIнуари!! до 31 JJ,екемвриII 383,505,557,590,595,599,632, въ ~емледtЛСК\I"L'1i. и народиата банка,
867,834,839,875,879,961,960 въ IIOЩИт1l И 'ге.Lеl·р~фитt, Та Иli.)I'!!,
1908 годвна.

воначаАна оцtнка

отдаваНi!е подъ наеиъ общинската барака 'съ първоначална цtна

IIоемвитt условии и JJ,руги книжа 140гатъ да се видатъ всiJки при
сжтстliенъ депь и часъ въ кинцелаРИЯ1'а на общинското Уllрамепие.

Желающит1I да вземи'1'Ь участие въ търговет'!! да се

съобраЗIIТЪ съ

закова за обществеиит1l Пр'!!ДПрИIIТИИ.-

3алоГL за участие въ търга се вска

ги

пр'l\Дставлтъ

на

постролването на

ЖеАающитt да прtдприематъ ПОСТРОllването ИIIЪ, lIогатъ да
oт-:.~p._

B"JIIJT"

.........

ве

се

краАе и

ве се кра

деновъ, директоръ на Дружество

де у нас'ь?
Не бilхие още забраВИАИ I1ферат&

"Дружба ~, въ града, за да полу

съ

Варненски

ви

нова

ва

краа<ба;

г. прtдмоти

до

31

ще се

Ок'гонврий 'Г.

C!ltraTb,

оставени за въ полза

жество

ка'го

Пан ко въ,

на, Дру неиската

КЖЩАТА

,

се продава,

3а 'шюразумеиие при

граJJ,оиачалиикъ',

изнеиада:

открива

шурен

на

11

ето

се

00-

IIIШИСТрЪ'

'маl'авиверы"ь ври Вар
ми'гница Ап,
ltOHcraH-

тиИ081> КОВ1'рабаНJJ;ирад'ь

• Червенъ,Иръсть ~ •

,9,000

кас!!

ощетил'ь държавна'!'а хазиа

понаС1'О8-

съ н1Iколко ХИJ1Н,1,И лева. Пр1lСТАllllиsа

щемъ,

биде з&ловеuъ,

въ

КОIIТО жи·

32 вскуствени БАока съ рази~ри 4 метра ДЪЛЖИна,
в'IIIIt'Ь,РУСНИR К Германски н"нсули,
1'80 ширина,

BCtKII день в'Ь Дирекцията на Дружеството.

о'1'ь, какво

съ I'азъ

О Б Я В ЛЕН М Е

1СЛОВИIIта

да

полученитt

БеЗИl4енното Акциоверно Дружество ва направа на Варненското
пристанище обllЕлва, че дава ва прtД,приемачъ по доброволно съгласие
ввсочина и

1130,

касиера на дружеството, .як. Най

чатъ спечеленит'I; пр'lщмети. Не·

50/0.

Кметъ: И. Попов-ъ.
Сенретарь-Бирнинъ: Н. ИИ:КОJ.I:ОВ-Ъ

2

и

и б.lагщарение
на
това общесТIJОТО узна за това раз

боllничество.
lIива

.l.пес'Ь

А"._с ••lр.. С8,,,,,... )4.p~oa ... {tOJ11O

С.l1У'lаи

Но КОJlIЩ
ииа,

:ueIBB'hCTHB

АН

lIOито

на

още

та·

оставатъ

обществото j>

..ам стаМООАОВIТСIIИ

ьротеже.,&.

• Ово60дев'Ь

2

Стр.

ball-ПОСА'h 01"Ь

разбоllничаn нз .. п.шнn учрtаце./ стараалъ Аа заАушаиа BciHLa жесто
ПИII, IlсобеЗООКОllпаои
оп пикого? I КОС1'Ь У офицера спраllО войоика,

.ItpaAeтe, Аа крадеll'Ь"!...
тона е Аевиз",

КОЙ1'0

ето

стаиболовщи-

пата С'1. своет()о четиригОАИШНО
раIJ..1епие

оаllиса

уп-

иа своето ока,.ено

знаме. • КраАете, да KpaAell1.!" това
е едиостнепото р&ково""во вачало"

Броll

Гласъ"

пична Оllраза

KasapllaTK съ
противъ

KII.TO е даналъ аЪЗIIОЖНОСТЬ Аа тър

то

жест вуна строгата

прич ивата за това сж

високна моралъ.
и&ть,

той

сорапеАЛИВОСТЬ

ТРЫ'нал"

ПО скоро

и

по този

не

се

ЧУАете,

г· да

Нне по рано ве

деко·

в<>йската
пача.IНIЩII,

сжществува

В'Ь

Аопус&аХllе,

нашата

щеПС&8 Со1ужба

подобва

нередовность,

питателн оп типа на roР'hпосочевии.

повtрваАИ,

а&о ни &uжеха,

ще вакара вой

Изь ра60ТИт1; вь

Бьлгарсното

ПараХОАНО ДРУlllество.

Jn:

това

висококултурно

АИIIО и
ва

пе

бихке

че н въ

и ТЪЙ пеобхо

учрi;ждепие

UO,Je8HO

по

ОСЖАнтеАВ&

и типична

оик", да се прив'.рже K"IIЪ службата
С&Абовоснна момевn илн ооне да

че

селска

в'Ioз

воениn

36

партизанщивата

е

иввата

впила

своето

Bc'hu съпо- иг R мрази, ОТКОАКОТО Аа ПОАражава
оть иввtстно Bp'fJlle насамъ се· I&И.1О;
обаче
нашата
дtйствитеJl
АПИЖВИКЪ ва опаll политическа lIa· ва ор'hАшестиевика си, чов'hкъ С" гизъ-тогизъ и'Ъ еже,щеввин печаn се ност1. Аойде да ии уб'hАИ, че горчи
фни, КОIIТО днес.. по вината на иа- гол'hIlИ теорви зъ г.• авата, ВО съ ПОДПУСllаrь BtKaKBH скроени оп Ава ио clle се ЛЪfали. Икахме сега слу
шиТ'h хилаии и слабн партийни орга- ограничени практически позванна оо ма'ТрИllа нн'григи съ IItAb Аа се под чаи А8 се увtРИIIЪ, какио похвали
низации стои ва влаС1'Ь, за Аа си военвото А'hло·.
бие Ilрестнжа H~ Българското Пара n ва българската пощенска С:lужба,
еАИОС1'веОllll

заи'hть на

играе съ С'ЦБИвит'h
бъ.'I'арскин

и своБОАитt на

паРОАЪ.

Но пе ще е Аалечъ деньn, кога'ГО
таи

АUГОТ'Joрпелизъ

1Р'Ы)'1.

парщъ,

даП'lЦИ

и

ПЖТII

В'Ъ сжщото това Аружество.

lIайвате свъта съ нашата уредба ва

безреАИЦВ па казармевии живоп,
отъ sаllВИТО не елишева никон съ·
вр'hиева ИОЙСllа, и IIОИТО малко маого

Сега наирвиtръ се ааучаваме, че
У правите.ШИН съвtn е вазначил'Ъ
и тои ПЖ'I'Ь за копита въ на Пара

макар. н да се харчаn в'JIКnЛКО ми·
лиана леиа

от. воена гледва точка сж иъ реАа ва

ХОАВОТО Д-во г. Сава Манолезъ, .Iич

н'l;ща,а, но говор;,иъ за онова необхо·
АИНJ СР'ЬАСТВО за ор'!;усо'внането иа

ИОСТЬ 1tOH'I'O ве се ПОЛЗУвll съ Аобро и
ме В'Ь Д. ВОТО 8'1. качеството си ва ка·

Аържавеrо

1'ОЙ

ва

глаАуиаше,

тин

прtс]'жп

ПО·Аобр'h.

--------------

отзиви

обиквовенит'h

еi\иа ВО/lска, което се нарича воеино

ннтаи'Ь,

JrIoапитание, В8 което съвр'hмеиата во-

пжти У80.1ннваН8

отъ ИЗСЛУЖИJIи,h трипеАtлното nбу
Нриморски 1!ОЛКЪ

запасни 80llници:

чиuи

къмъ

Европо,

спираше внимавието на войвика иъ

тъзго,цИIl1ВОТО обучевие бъше

учти,

офицерит1I
Нача,,·

С.твующитt .110ЛВИ чиноие, тъ/I сжщо
не

отстжпваха

ва

1'. г.

въ

това

офицерит'h.

н на АРУГИ1"h

И

отношение

иа I'ДНИ1"В

Т08а имъ приии честь.

Въ наказанипта г. г. офицери.тt хМ
ствуваха

повече

ааП

КОЛК010 активно.
повечето случаи

вс'вкакиа

.... ШИ1'елно,

от

По 'I'ози пачип'Ъ въ

rh Op'hAoTBpaT8Baxa

простжпк"

lШ

войвика.

ТУКЪ повечето Д'hйствуваше благо
разумието. Офицерll. съзнаваше по
JlОжевието си сирнно

възрастви

хора,

на които б'вше ,'върдt трудво ,ца се
приспособнТ'Ъ
ввпии

на

пасвии

ВСНЧКИТ'h

8аиск

служба,

а

военвата

за

пойникъ, макаръ и свободенъ

гражданинъ,

11

к'.мъ

пазеше

почиташе

аиторитета

си. Съкращенинта
разгънаn

строЯ,

)IИI'ЦИllлиннта

на

въ

вачалника

сгъстении

спокойното

и

и не·

lIритеспитuлно

аанимапие, даАаха въз·

1dОЖВОСТЬ

uойвика

усnои

"а

обучснието.

по

лесно

ПеАавтпзыа

ваше по слабо вастжпеuъ,
ПОJеВIIТ'h

заП1lТИII,

Аа

би·

както въ

тъй и 8Ъ аДШIDII

страТИDпи,h раапорцбll. Имаше слу
чаи, ИЪ

конто се даваше прt,цииство

па самостонтвлпата

<Jбходимо

УСЛОlJие

работа, едоо не

иъ ир'tме на бои.

с. едва ДУМII
Jlичаваше

едва

I'олtыа

ч"сть

оть

8СИЧIIО,

СЛЪАователво къиъ

досегашпнтt

lIюралвата

паСUlIII

ПОДl'отовка

войникъ,

се. ДЛЪЖИ

така

на

за

освъпъ

на ТРУАОДlOбисто и интелегептносrьта

ва г. г. офицеРIIТ'1! и ПОАОфицеРИТ'h
О'гъ

по"ка,

НО

иаВАуваuие

па

и

ва

разумво'го

полка

ко

01"Ь страпа ВII

г. полковникъ Софропневъ. Въ свонта
работа. г. Софрониевъ е вложи.,. не
само

уменне

чително

и

та .. тъ, НО и еАПО зна·

проивленке на '(ОдIЪЩ!tната.

Нtколко случаи, които сие НЗВ.1');кли
изъ

живота

.мата,

УВО.1нивавип

па

во

когато

дойде

на воПницв'гt въ казар

сж вн ув'!>рили,

че тоП се е

народни

ве

11,

пари

може

честь съ сегашната

на една

за

ПОА

да

прави

си уреАба

афРИllанска

АОР.

д.. ржавица, а

камо ли на една страна, КОНТО прt

поржчваиа за блаГОУС1'роева и КУА
турна.

Своеволень нметь.

ваме. като зваем'Ь, че прнчнната за

което ПII lI,1,е оп

г пъ

Кметътъ въ АЙ·Орманската община,
вс'l;ко Сапа Маноловъ не бъ Аруга, аин него.
Добричска око.1ИН, Нед'hлко Идиев.
вото .110010 поведение и иеговиn гру

иъпрос.n

би обноски
и

кждt тъй и въ кава рмата ве lIожеи'Ь

IIЪИЪ исички

ПОАчинени

пасажери.

Поста, 1I0ИТО трети ПЖТЬ се

Аа се отърсииъ (:'Ъвършено 01'1. свои·

по.

върнва г. Сава Манолеву е твърдt

е ,цостоевъ

uр1Jдставитель

на стак

бо..овщивата. Тои госпоАин. е прt
върналъ таи община вЪ свон иушна,
и.

&08ТО

си

е

орисвоилъ

неограни

1'Ъ турски оставки.
Так.въ е и случаи С'Ь 110менатuи

важепъ, но Управителнна с.в'Ьтъ па чени права да своеволвичи съ сво·
Д-вото далъ ли си е смътка ва мн,в. бодата и живота на общинаритt. В'"

lIомандирь,

ннето което ще си

случаll ваистина

части·

С'ЬС1'lIва1"Ь

г-да

тав паП'ГОJl'hиа Аобришка общнна за·

чев'. иъ 8 полкъ, НО който се от· гражданн1".h, ок'\ионериТ'!> по случай кон'1. е во"ита и орищъвкитt на Klleрави ва ЗЛ'h и върху преС1'ИЖ/l на това назначепнв, което безъ съмн,в. та. ГОСПОАСТВОТО иу вабраниваJlО ,ца
Аругитt Г-,IIа офицери и нача,щици. иие дескриднтира ав'1'оритета иа Д.то? се чеl'а'r'Ъ и'ь КР'ЬЧМИ1't ,цРУI'И B'l!crне lI.IItlOЩII пнщо общо съ поведе Ние' 61ИСJIИИц, че лошата репутациз ници, осв'l;н. • Новъ BtK Ь·., Виащ!!,

ниего ва 1I0меНII1'НН KOMaH~Hp'..

!на ноиин lIаПИ1',Шъ може з.1'1; ,IIа се

UОЧ'l'ево звание е би.'I1,

I

Тои КОJtаНАИРЪ,

единъ иеиз-

так.въ случай това вазвачевве пак'ь

IIbll" сиоитt под- П,1ОАЪ ва
чинени и войвици. B1IpaTa, което е raHC'j'Ba?
била всtnапа у воJiНИЦИТ'h, KOra'j'o
11

имъ се е разпраинда за уЧ1 иность, ио-

дирь, когато той е почва-'-ъ ,ца I'И
псуна по най· грубъ начинъ. Рtчника

н'l;КОII в векакви ИНlfрИ'
Селска поща.

I

ие изъ ОllрЖ1'1I IIр'hзъ мин"л"т" се \_
мица, почти ВЪ всички седа зъ Вар
невско, Добришко 11 lIровадийско вн
се оплакватъ,

ч~ пощата се раЗВ8

му мвого ма.1110 се е отличавалъ от. IСИЛ8 И раздаваЛ8 TB-ЬР,ll'h нередовво
ва

иска

да

играе

веблаГОИЪЗIIИТRllИn

хора. I и крайно

Ма/lкитt и сестрит'); на войницитt
сж бвли вепр1lставно обеЗПОК01lвани

01"Ь красивата му ръ ЧЬ, конто е би.1&
понаснпа С'1. Сllирева
ПОIIОрность.

веБР'jJ1КНО -

110 вачннъ,

I KolI'l'O ве иоже да съперничи АОРИ
С'Ь 'I'ypcKa'ra пощеlJска служба.

ца

R-hстницитt

и списааиита

по цt.

ли ,цви И седмнци се търкаJlВЛИ изъ

не, което е било най-неllилостиво./иаll'1. тсгава се раздавали на або на

Той е бие,]ъ войницип зь

некози· титt изпоцапани, измачкани

руваие и 1'0 тогаа'Ь, Korи'ro неговата

раsсtяоость е била причива да

покжсави;

пъкъ и

ъ!ного

и

вз,

броене се

не губили. МеЖАуселскитh раЗАавачи не

за стро,'остьта

и

военната

АИСЦИ11.1ина-1'оиа, както го казахме,

върха

па

неговата

ности пи рисуиаТ'Ь
съобщев'ь

ваиъ

съсеJlепи.

Прtз'ь

скиТ'h кръчмари Аа 8 раз,цвватъ,
Въ н'hкои IIЪКЬ общини ревностни

е въ реда на воевитt в1Iща, во нима С1'аllООЛОВИТСКИ кметове,

прилаl'аЛИ

вравствени мжчеНИII жали всичкн ооозиционви вtстници,

фак'п,

Н'hкои

негови
дошли да

J111тото

Thn кя'го вид1lл'ь, че вtкои отъ Tt1"
имаn пари, рtшидъ Аа

против'. IIравитедството. Тии стаи,

че това става rогазъ, когвто военото бnловитски палета, възilOлзуваiJи nть

ги

оскуби

и да уогрои на 1"Ьхен. гръб ь единъ
гулиО. И \'То какво

измудрува ии

лостьта му, 06НИ11НhR еАИВЪ O'l"b ци·
ганит'h, чо пр'lI""и 1О ГОАнаи обез
честилъ едно
село

8
и

('одишн()
UСАиаl'а

момиче
го

въ

заТllари

въ селскии нхър'ь въ седо Е\арабаш
лий,

,11,111'0 цигавитt .,ежали Ава дв

на аресстувапи. У плашени циганитoft
се СЪГJlаси.1И

100

.,ева

освободи

съп

двдаТ'ь

,118

рушвеТ'Ь, за да имъ

л'hменника. Сь ТИII 'пари KlleTa ус
троилъ СЪ тайфата си гулий иъ се,,
ска'l'"

кръчма,

ла нощь
грин

1"1;

за

кмета
тувалъ

ПИJlИ и нди

A'h'ro

до осъмване.

кр'ьчмарн

Aa,l\eHo

си

Поискалъ

вино и

им'вс'го да му
ВЪ

нхъра

II1l-

Накрай

Н8

пари

р/\кин,

обаче

пдати го арес·

н го вllПЛltШидъ

начип'Ъ

съ

таЙфа.та

кр'ьчиата без'Ь А8

ПJ1а'l'и..

от'ь Ilсточнит'h обвоскн на еАИНЪ офи· въ които има пвсаво пtщо по-остро

ИИНИС'l'ерство е почпa.tо. Аа обр-ьща
внимание на вравствената, възпита·
те.,ва страва иъ военото обучевие,
ва мора.ШОТО IIОАигане вой вика. Но

слtАI1ИН

о'г'ь

българскиТ'h граЖАави пращатъ сино· вовии 5акоо'ь ва печата спореАЪ сиое uобоО. По так'Ьв'ь
Ben си въ казармата ва Аа БЖАатъ 'го селншко разбиране, като задър , се отскубdала о'г ь
церъ, вачадвикъ. И ние се чудимъ,

безоч,тивость,

бе~срамие и прtс'гжпиически наК.10Н

същото

OCB'hB" таеа псувпиn му 06икно, общивски],t капцеАарии, AOд1l ги про.
иево сж биди съпроваждани отъ бие- четатъ общинскит'!> служащи, и е,ц

IIОАлаганн Ви

рО.1нта

При обиколката, които пр hдприех- ЖЪН81'Ъ въ селото цигави. Г-нъ кие·

четь и приличие, за войвишко иъз-I

ШtТllние е би"а мо~ентално разко·
лебавава ОТЪ т'hХНИ1l ротенъ КОllан

оии

се, той

иъпр1lки С8'ОЙТО отразн върху Д-ството; ве е ли II'Ъ цензор'Ь ваАЪ csollT'h с'ьселеви. Но

казао'L грубннинъ

АобрИ1"h тнкв"ме

1'.В"nАишпоrо

обучение, както иъ 80евоа1'И,
въ

БИЛ8 ,l\В8

1907 I'одива се раз аабt .. tжи току що oTдaдeHa'I'" IIY иржчваJlИ направо на аАресантит'!;
01'10 1903 ГОАива. Но честъ. Ние не искаие тукъ да, на· пощата имъ, ами н оставили ва сел

резy.tтати, които Ааде

11

е

едво тамошво ИОВОЗЪ8еАевие въ вой·

ската,

непр1lСИАеНИ1-JJ запнтиа.

което

отъ таи постъ Нне

пощенската с,'ужба у васъ, защото,

р'Ьшепие, обаче твърдt мпого се ОЧУА-

Нне, бъдrаритt, сме мпого отзив·

»НаЙ'ОТАНЧИ1'елна'f" Ч'ьрта, която до 8'ЬВПН'Гllиието ние, каК10 на BC1l·

н

пораАИ,

I

ло аа качеството на една армии.

Пр'в,цаВRме впечатлеПИН1'ана еАИНЪ

вото Аържание на г. г.

'rиа

нааначаиани

енна педвгогин обръща наЙ'ГОЗ'hмо I ве знаем'Ь съображенинта, по които
внимавие и което е първога м'!>ри, 1У правителиин сън'fJтъ е 83Сllа.llЪ това

За трмнедtлното обучени~

чение в'. 8-ми П.

жемъ: "Прtстаuете, господа, ,ца ва

ве ГОВОрИII'Ъ тукъ

вици къмъ .Славнвската бес'!lда·,
и Колкото оо'рвно стане тов .., то.,·
кон",

Cel'o С'1. П'ЬАНО о"аво иожем. Ав ка·

АО БЖАа1".

когато

ще посочи

интриги

витеди,h за българската войска uие

ва

аиторит'!> ва

оа служба

поведени~ би иъвНУ'l'ИАО Ааже в рев·

държавви дuгоие,

то~и пародъ. ва чиЯто гръбъ С1'аваха
nржества,

I ВИllцаме

тежки оепо

е охлузеп', оп

ВОСИIIИ

чиi!то

ходво Д-ВО с'Ъшо И па директори ка съ които па ради ра отъ реАЪ ГОДИНII
пишпи и чивовници ВЪ Дрркеството, днрек'l'Орътъ ва пощит'Ъ и телег"а
Тоиа е пазванието ва еАиаъ ро·. както и всичката негова Аtеспособ фиТ'в, г. Стоннович., сж само празев",
тен. комаВАИРЬ въ 8·Й ПОЛК'Ъ, чието ность. Обаче не МАОГО сдtАЪ това ШУIlЬ, СЪ който се залъ!'ва cBtTa.

Источвкь типь.

Кръчмарь'гъ още НII ДРУ1'IIН девь
ПО,l\II.1Ъ занвлеаие до Добр. ок. н,къ,

8.118 ТО OC'j'aHaJlO ПО,II'Ь миндерн. Гар
невi,жеСТВ01'О на съселепиrt си, сж вав. гарвану око не иади. Хич.,
се uапрбили съ ,II,J1ъжностьта на цен може .111 едивъ стамбоЛОВИТСКII
па
вори~ конто, 8КО се АаАВТЪ въ рж чалвикъ да БЖАе БДЮСТlOтелъ ва ре

JItTt па прокурорскии паркеrъ, ще
ако Авеска грубостьта и иръсвата имъ причвни мвого пеПРI11lТВОСТИ; а,

рtчь сж отлнчите.IНО качестио на може 6и, и ще ги завеАе к.мъ ок

българскии войникъ, аllО той иаJlиза ржжвии аатворъ•.••

Аа,

жииота

и

Иllота

па

хората,

•

Ето И'Ь какви РЖЦ'); сж изпа.Ава
Jlи НIIШИ1-h·

селскн

как. се упраилнват.

общини

1'11.

и

ето

Стр.

.Свободеuъ Гла~'

3

Извt'ство е, че единъ
питЬ фактори

глав

01"10

за ву,/]турното

ва

циви

,IIввоиаиит'!> народи въ това, наприв
.!ение 01"10 день на деоь се увелича
вать. Ние българитk

on

сегна1'"
ве

макаръ

И ва

тав НУЖАа, и до днеС'Ь

140жеllЪ правилво Аа

се

ВЪЗПОА"

ау ваllе 01"Ь плоДоветk. IIОИТО ви да

ва западна1'а вултура. Така

Hallp.

выltllии желtзннтk Пliтища, н те
.Iеграфитt, които ИlIиме, кореспов
.АеОЦИlIта у

върви

наL"Ь

таи аном~дин
и

ва

въ

15,000

градъ L"Ь

.,несъ

си

пощеНСIIИ
лии

недоститьчвостьта

Така паllр.

остава

само

раЗ.llава'IИ.

lIерсоналъ

цвн С'ЬВС'!>IIЪ

въ

подаване

ВУЖАа,

да

стан

sа"ОВОАИ

защо

..06-

колектив·

па едва 1I0лба за УАОВ'
на една

каквато

пощеНСIIОТО

двама

пощевската

ое lIоже

рвчltиТ'k граждави ГОТВIlТЬ
1етворението

жители и
съ

И въобще цъ

ВУЖАИТ!> ви града. Ето
вото

Доб

градъ nй оапр1lдвuъ евово·

lIически,

.IIU

Аа

Всичката

въ пощснскитk стан

ГАавво

вь персооаАа,
рич'ь,

пр1;стави

ра"бира се е плодъ ва

иеуредевостьта
ции

не

110 турски Rачипъ.

е

пЯ

наС1liщва

подuбревието

ва

.II'!IAО въ града.

Но нима, това

УДОDAетвореоие

у

вас'ь трtба да се изисква винаl'Н съ
кодективви

оп. съвtТ8'ОКр&ЖОНВ
съв1Iтвнкъ Никола К. ЧеХЛ8РОtrь оп

Умолпватъ се почитаеми

1Iолби?

Tt

ни абонати на вtстнина

да ни внесъ тъ абонамента .

с&щиll Г(lадъ. Обаче

1'рубит!>

tJ6оОСIIИ lIа много О'Г'Ь на

в'!>що ново

У н"съ т!> Аатира'!"Ь uще оть
-гурско ИР'!!l4е, обаче ~a насъ тk Bc1l·
кога

си ОС1'ава'гъ

,служеБПИ1't

Обръщиме

тр'М",

ВВИIIIШИI'ТО

к"са1'елоо

Аобричскuто

лошъ при"нак'Ъ ва

uбнзиности.
комуто

чиновници!"!>

на

Аtсничеnство, ва Аа ИIIЪ

6&де внушено,

щотu 116нtJС8итh ИII'Ь

това

товче .. а си

Пиша'гъ

ни

ОТЪ

с. ltllшрю-кьоii

заИИllава

06- ние иа избирате.ШИII

заковъ,

вамъ

се еодять върху А'hлата на

га, аllИ само

Аи

пе е бида дру-

се минава

вр1>lIе,

болницата

свършеои

и

както

из-

ввб'!>А1Iзваllе

qeCTO Аа обокаJ/И

овр.

саllЪ въ ва роен скита митоица ее е

lIе на

вършила еАна систеl4атичоа IIражба
ва АИЧНО оБUI'атяваве. ДопълнитеАВО
се ВИУЧИВИllе, че вапосл'ЬДЪ&Ъ се

lIанието на !'-ва прокурора при варн. рави. Обаче, по оа.lаквавинта ва
овр. с&дъ за раНCJ/1Iдвание това за- тои селенивъ,-Жевовъ биде аресто
l\оповаруmен"е, & ва чл. кисиери випъ въ полиц. УЧИСТ'ЬКЪ въ с. Коз

отврило още

при

едвО

крупно

злоупо·

трtбление, а Иllеоо кuнтрабандирзне
10 -15,000 каси газъ. На K&.IIt ще
ви извеАаn тнн откритии не знаеllЪ,
во ПрtJгресиита, по които вър8llТЬ ва
сега ои поставя вавово въ ожида·

телво ПО.!ожевие.
съобщавитъ

ви,

читатв"IНтk,

варв.

пост.

обръщаllе

комиси"

во и-

да

има

IIptдoъ виАъ при исцлащаRне п&тHHтk му И двеввв пари, понеже заседава везааовно въ г,ъвета.
На 21 м. М. ио П&ТI! ХасърдЖИIl'Ь.I\ОЗАУ.llжа е наи1Iревъ Уllр'!>ЛЪ

IВвси.!ъ

ЧIIНИНЪ съ реВOJIверъ безъ да го П8о

ЛУ.llжа. Повеже н'!>ма

H1ICTO за аре

стъ, ааведено е оп DолицеАсвнт1I
стражари да арестоваТ'Ь зъ оборъть
при' JluBeril си. Така и Р. Жеаовъ
б1l затворенъ таllЪ, 6евъ Аа Иllа B1IкоА да го пази, обаче на 27 сут

Микиваджиита, РО"ОIlЪ Вар- риньта ГО наllирать обtсевъ ва една
а до сега е рабоТЯАЪ съ оть rpeAHTt ви по.lусъбореВНI!
та
IIПОГОТО трпоръ, въ с. Хасърджнкъ. Слуховетk Ban съ едно в&же 88ето отъ аllУ

Сега, Jюгато пишемъ тия редове,

че lIеЖJlУ

ненецъ,

други откритиа по кражбi\та ва А. че топ е убить оть СЛУI'а'rа си ста- нициита за CTpa8lapCBBтk кове. Въ
Ковставтиновъ, шуреА на Лазаръ рНII Кериякъ, воАто го е ваuусвlIoЛЪ едвпъ такъвъ полиц. уч-къ, защо
I1аяконъ, така наречении CO.leHOЪ IIИ-

поради лоmитk roсподарски обвоски

H1I14a варочно арес'гъ, аllИ арестова

нистръ,

ви Василв

нитk се

тtзи

дви е открита и още

и послt.llНИI! тръгиа.1'Ь ди

тик&тъ

въ

една

съвсtиъ

едва сумичка, КОIIТО е задържалъ въ
джоба си оа съхравевие. Тукашната

ro гоои по НЖТII кыIъ JtО8JIуджа .IItTO nllна стаи, Аа не рече1lЪ дупва?
е Hall1lpeHOЪ Уllр'ЬАЪ, - сж оев1Iрви, H1IIIB лн мА да се погрижи аа това?

иsв1Iсква житирска фИРllа М. Най-

.......*"i.o<.....- - - - - - - - - - - - -

аеви и

50

78005 суната 10802

ст., а КовС'ГаRТИВОВЪ па

кочава писа.!Ъ
РВЗJlИ&ИТИ 01'Ъ

9002 .Iева 50 ст.,
1800 лева, както ка·

~ШШ!I!.~~WtШl

::1

.

...

=ш гоеТИЛНИЦА. ~

хранение.

Съо(jщаваиъ на :,-да

Ученичесиит1; трапезарии. у че
lIическитt 'Гр"llез&рии НЪ 1'1''',1,& Вар- _
l1а,

иЪ

130

б'j;дни ученици,

.1" бliдат'Ъ
отворени ОТ'Ь 10,й UJlТUIIВРИЙ. Hella

.1180

специалисть

грижданит'!> и тази I'ЩI,"Н", както

ви паги с.. 6и.lИ щеАРВ

към'Ь

тра:JеSllриил'!>-се

отлuжи з&

вриА, т'ьА кито ва

че

сР.га

ни

СОЛУНЪ

по

готварското

иэкуство,

поради което яс

тветата эа напрtдъ ще бъдать о'Г'ь най виуснНт1; въ Варна.
Сжщо по чистоrата и бърэата услуга, гостилни

т'ьхъ,

цата е ype~eHa най-модерно.
Приема се и абонаментъ - съ

намалени

ц1;ин •

ОТ'Ъ С'ЪД'ЪРЖАТЕJ1Я.

7 О&l'ОМ-

Е

I
д~
"с:

сеП1'еИВIJИn ~~"m,m!Пm~~m.mmmm~","'~

30

по неИВИВl1не законн01JO число

чл\)·

оове не се С'ЬС1'ОI!. ТО ще стине и'ь
Музииалеиъ оркестръ. НаУЧl1ва.

ме се, че въ I'рада

се,

ОСОЕЕНЪ ГОТВ.А ЧЪ,

II"K-

'1'0 се lI,аучаUl1ме, щt.1II
г

интересующитt

ПРИСТИГНА ОТЪ ГРАДЪ

КUИ'I'О мнн"ла1'а I'UДИН" наllИ

раха храна

'

ИнтерtСНо эа 8саll~а!

Ка&то е иэвtстно въ хотелъ .НОМЕРСИЯnЪ· има и

811Хllе е чрил'ь въ джоба ва С'Ь.

ви се е съста·

r орско

у

правление

Обявление
"'; :)199'
Изи'!>стнв" се 11" ИlIтересующитt се, че на 1:! Окто~"рий :г' 1'. ~o
3 Qaca слtд'lo 06'Ьд'Ъ въ 11O!1'!>щеUllетп на В"I'"еиСКII ФИIl811СUUЪ Нllчал

изкуство

ще се ироизве.IИТh '!'ы'пиеe Э" ПРUДИтб" чр'Ьз h T80ll;, II"Цаваllllе
изсичането на с'!>чищвта ТUЧИО о,iрtдt./еии Иh !,бllll.lеllне·11I иа Арниу'г·
лаРСIIОI'О Л'ЬсничеЯство "'; 20 10, О~lIарщиаll" Б'Ь броЯ 180 иа .Държав

Нова фирма. СЪС1'авил" се е ва

внА вiJстник'ь~, въ кееТО с& ИIIJ"ЬJ,'Ь,lеии и рааи'Ьра иа ИСIIIIUИТ'И 8В.1О ,и.
1l0емнит'Ь условии може .1," се' ир'ЬГ,lеж,\а1"h вс'!!!", ИРIIС;l,тствеН'L ,\еllЬ.

ваn една духовна нужда .11" ВИАН'!"Ъ

наllрtдъкв

щипекитt риботи на васеленне'го uти-

ПUСЛ'!>.II·ьвъ

иа МУЗИllалното

нас'Ъ."

ВЪ града

ни

с'Ъдружни"

вали много "Л'!> , понеже съвtта се чесва фирма • Сербезовъ & шо
запимавалъ само съ с&дбата яа кме-

повъ".

тове'r1I, и селскитt иптереси сж оста·

освоБОЖJ,ениетu

KOIJ'l'U ще

се

занимава

СI'оltи от'ь

и часъ въ lIанце.lарипт" на УИРIIII.lението.
гр. Варна, 28 Сеитември" ! 907 IIЦ.

съ

Исиnюченъ OKpRtНl. съв1;тнииъ.

в"волв ва' съвilТННЦИТ'h кuито още- Барнев. окр. СJЦЪ СЪ IIро'Го!tОЛПОТО

си опр1lдtленне оть

никъ,

7 августь т. г.

, ",

;

'

Отъ Инспекципта.

lIигннца"

вади съвършепо занеllареви.
'та, експедиране па такива и съ прtдОбръщаме вниманието ва г на ставителство на ЧУЖДИ фИРIIИ.
Ollp. У правитель, за да вземе lIepUожелавамс й УСII tх'Ь.

общината.

въ Вароа •

упраDAеоие или по IIUJ/бата ва нс26 м. м. 17 ГОА. РаЯко ЖeJJеtrь
lIJIючеоия Н. К. Чехлировъ - БИ\llЪ ОП с. Кутлу-беЯ (Прови"иnсао), е
Сгаllболовисть. Тови 'като съобщава· стр1>.!"АЪ върху единъ Квра-хюсеив

У

ки "а прекратяването на тtзи про

СТОl4ахъть. РавеОНIlТЬ е uтнесеоъ въ

I'Аежда Tt ще ни Аовесаn нови из·
нена.llИ. Почти положителоо се ус·
тиноивиа, че оп редъ ГОАИНИ ви·

пр1lзъ което тk ди сн ПОАобрать по·

Jlожението. А въ сжщо1'О Bp1llle об-

и

пе с& uще

На 26 м. м. е биаъ 6ламнранъ с'Ъв- , вил'ь струнен'Ь орвестръ .Нот,,- пuдъ
сtмъ ХI1ТрО и ненад'Мно Кмета Ан- ум1>,lОТО р&КОВОДСI'ВО на дuбр'll из·
rелъ Маноловъ, 6нвшъ члепъ отъ в'I;С'l'ния IIУЗИllаНI"Ь Г. и. llенчевъ.
Варненската Окр. 1l0С'ГОИl1а КОIIИ,
Инициа1'НВ"'l'" е 11801'0 IltJхввлна
СИН и още въ с&щото васtАание' е 8 в'!>рвиы,, че 'I'Н ДОбр'!! ще б&Ае оцil
бид'Ъ избравъ дру гъ I1l1е1"Ь.
вева O'l"L BapHe"CS"1't I'РИЖ.llани и
Както се описва,
ц'!>лта на 06- граждаНIIИ, които OI'~aBJlI\ чувсгву·
с'ьвllтоици

овqарь

е :мин&J1ъ въ ворема и е uоврtднлlо

ната tJбщииа с& стан8..IIИ ОКОАО петь

ЩИНСКИI"!>

С&ЩU

прови- 1'Оllванието Н8 Jlровадиnскивn патвеПИII ЧИИОВНИIIЪ А. Кооставтнновъ риоть ИСIIIIИЛЪ Ариаудовъ, KUГOTO

Оп едва година насам'Ь въ IItCT- училището "С•• Науoll'Ь· пu.lв ръоб:!lАЪ. Варненско Раионо

бламирании на оБЩИОСКИТ'!> кметове

Георге

Стати случвЯво Н8оТИСН8оА'Ь пителката

да

СЪбраиието на братството при ,::=1

(прозадийско) за сл1lдното:

16 ГОАИШИИIIТ'1 Стати TOДG

редuипата сеСНII В8 ОКр. съа'kn паllЪ

I

да бliда1"Ь 118ЛКU 110 1!РИЛnЧНИ И UG'б.!аГОРОАПИ, ПQве3l.е ТУРСIIИТ'!! Bpt- когато имъ се ПР'ЬАставн сдучаА, А"
дивать лепта'l''' си.
.IIeBa tJ1'давои сж вече изминили.

Изъ живота на общиниТ1;

пенскu

"uрuвъ овчарь се бuричкал'Ь СЪ бра.

щестееното 1II0tB"e Ревнзнитt, конто още ве ви е, извtстио, Аали по И8С- 'и Р80llВ8 братовче.. а си. КУРШУII&тт.

ВИИ1'авция х!

ШИГ'!> чиновници не С1li

В'Ыlр1lки

иица ПРОА'ЬАжава

IВИ се оuлаваха ви грубит:!I обноски,
'съ &ОИ1'О били посрtщини оп лtс

служащи.

I

и Ао Авесъ виждаме Аа заС'!>Аав& 810

BHeCfta товарно право
зи износъ ни храни оть Сърбии
Mouro зеыле.lltлци оп добрИЧС80
прtзъ BapHeoclloTO пристипище
по

IIOАв1>.II0мствеин чиновници и,

устапови, .е Васи.lъ,Ма
JlинаАжикта е Уllр1lлъ on за.. уmВI

при бориqмвето реВОАвер8о на СТ8оТК
е паАВ8..IIЪ и аогото Аа 1'0 взеlll,

феЛАЪ и С· ie

гоuит'Ь

Iзащото се

Кражбата въ варненсиата мит· ис&.!ючеВИII Н. К. Чехларовъ. Оп
ннца. КР8ожбата въ варвеоскат8о IIКТ- ..11 се В8..IIагз. I! trьрши ту!/ варуше·

Грубости на чиновници.

ничен В'Ь Добричъ, сакто и оть ве

36

гр. Прова .. иа В8ТО пр1lАllриеllап и ве оп кое'го - е СТРSДIIАЪ Ttrьp..1I
BlltCTO вего 'С пр1ltrьЗГЛ8СИАЪ под· отдавва.
гласвива МеХllедъ х. Хвсаповъ оть
На 22 м. м. въ с. Чатна Вар

разви

тие на COЪBptlleHaTa държава сж бър

8ИТЬ съобщеоии. l'рижит1>

(' нсuюqнлъ

а06.а.

Alt81'

.вро!!

КУПУВАМЪ А К Ц И И ОТЪ РАЗНИ ДРУЖЕСТВА
ТУК'Ь

И

О'l"Ь

провивцията.

СпораЗУllеоне, РеДIL.циита "Свободенъ I'.шсъ~.

Вро!!

ОтР·4

.Uво60депъ Гласъ·

36

16) СdlЩUЙ день и час~
ЩИНIIТII дрtз1о

идущата

19U8

достапкаТII uотрil6п И1"k артикули НII Об·

-

год.,

КIIТО:

НII\'И, nРUIIКОUИ, l'ВОЗ,!;М, 1IIiРЬ, н'hсакъ,

дървепо

TyXJlU,

IIIIСДО.ЦUllеun,

керемиди,

.\0-

д'ьрве.нъ

11&-·

теРИИ4Ъ, камеuи пы'шща,' же.1'l>во и др. Исканиi! вало['], е: ВII T)'X,IИTt:
И кереМИДИТ'h 75 .lева, ва дървеUИJl материалъ 150 JleBa, а ва оетана
Лltт'h други артику.1И

00 .'IeBa.

17) С"'Щllй день и 'IaС~, отдаванието подъ иаеыъ, град. топла бl\

ня, 311 ВР'Бме три годиuи, считан1о оп

!рорв:рвв

до

итии

1)

I
I

артикули,

иригатори,

епиртоыетри

и

Ha~~xy6aIO

оп

1.

1'.

докумеН1'И.

Т1.рl'оие1"h сж

въ

оБЩИllската

Освtнъ Bct·

S8 ц1:lIа Б"ЬлгаРМR на "Lavol" едничкото

cptACTBO за растението на косат. м против. падането на

какви

косата, м на Deutalin на.·Х'j'бава паста за з.t.бм само 60 С1атмики.

I

инуариВ

1

години,

-

lriджно Зд ВДРНЕНЦйТ!

термо
пр.

Иетипекий Руекий' Орлонъ Чай на па.кети и иа кило.

ЕАНМ'4НМ nР""дстаВМТеА"

три

СЕКРЕТАРЬ: А, 1iОЛАРОВЪ,

прахъ и ВQда за з",6и:

випометри,

СЧИТlIно оп
е

RМJ<;ТЪ: Ж, АВАДЖИЕВЪ.

Deutol, Benedictin, Kalodont, Pate D·r Pierr. Odol и пр.
па гумепи

год., а C~MO ва бllнита

искапиА ВII·

1'"

канце.lарuн и могат1. да се видит'ь всtки нрисжтственъ день 11 час'ь.

na::иио:р~ вс>,ц:и в:ип:аr:и :пр"hо:п:и

изборъ

с.

1908

Поеинитt условии и др. КНИЖII по

'/(ij . Всевъю!Ожпи ГеР!laнеки и Французки
.
СпециаiIИ1'ети, км'о goudron ;uyol, Quina
•:
tarocht, Quilla tabara;nt Vin Vurit\l, Vin
;,
Vial, Vin ~ollrry. Stra~aI6, ptrdynamin, ptr·
, 'fllnsiu, Emuls 5coll, Itonosoll, ~tSllf и пр,

алкоолометри.

декемвриi!

1908

JRеJIIЮЩИтt Аа вземать участие пъ търговет'!/, \'р1;ооа да нр'hдста.
ПИ1'Ъ ивискуеыит'Ь се отъ ЧJ. 11--14 о"гъ закона за обществ. прt;,при

1

метри,

31

lIuуариi!

ВА.Р:В::А.
Снладъ отъ първоначентвенн МЕДИКАМЕНТИ
и ХИМИКАЛИ за индустриални н техничесни цtли

Вогатъ

IIнуариП

н'аеАШИИ и закупеu,/> срокъ е едпа ГОДИИII,

Рафаело КаrлХII Чо~аа~ЩАУ

. Насти,

1

логъ е 4504ева.

зеhшt'

дtлски и ип·

Ц13ВИ ВАЙ извосви!

дустриалпи ма
шини

имаме

11

n о с 'Г О sl П енъ
складъ и

отъ

JI

ПЛЕТА.ч:в::и: :L\ltА.ПХ:И::В::И

I''''''...

извънредно солидни

:

::==UI:==::::

св

:

ДОВРИШКО
ГРАДСКО
овщинсItо УПРАВЛЕНИЕ
---_
----оо

. _ - -

- - -

X~

пай усъвършенствуваната

ц." 'ф,""~eОЪ:Jд;g~Q;Q'1!o
АМ".'"''~ ПАТл.~.
•"'ОЩ"".

IЕПОХАЛНА HItВ.ыmlLi=1 ЕПОХАЛНА НйВОСТЪ!! I

7026

17 сеmnещрuй 1907

ОТ'Ь

.--.----

ОБЯВЛЕНИЕ
lр. ДОбрuчз,

и

lОдииа.

~иа

:se""::l:O

::в:о:пот.я::ва:в:о.:а:А :КРАКАТА1!.

НЕПРОНИКДЕМИ·ДЗБЕСТОВИ

РЕФОРМЕНИ ПОДЛОЖНИ

Съгласно Р'l>шепиита па общин. съв'IJтъ пщъ N! 15 и 20 '(. год.,
Добришкото Градско Общинско УпраВ:lепие, обивява ва иитересующит'f!

се ве внвние, че въ ПОI11Jщението
Аа1'Ъ

с.1'IJДlJитt

на 1'ова управление,

ще

1'.

4

2)

и

иптизапа

110

о'гд1J-1ПО 3:\ всъки

е но

1ООО

РЕФОРМЕНИn ПОДЛОЖКИ се 1tpucnoc06Mamb КЪМ) &8"88ТО И да. СА 06yoК'U;

каЛЪТI1

:.IПИНQ "'рtие mоtt.tЯ»Н., Jt1'QC.l. ОХАадявU1n1l. Съ yl1oTp'h6i1cuneTO ВМ,," се спа.зваn

и пр. 01"Ъ Y-1ИЦИ1't

AvXOXb.

на

Искапиli

прtДllриеМI1ЧЪ,

па града

съ

20

краката

.Tp1J6Ba

ЗIIЛОI'Ъ 311

изхвърлянието

едно

кони

кола.

ОферТИ'I"1> щ~ се IIриематъ Ао

ОТ1, на6umосmfl,

y.'tfopa

IIp.

и

Продажба ПII ДРЕI>НО и ЕДРО у ПЕТРЪ ВЕРГИЕВЪ
ОБУJЦАРЪ УII.. "ПРЪСJlавсиа" Взрка.

Оферти'!"l> ще се

лева.

Сdlщuli день, за ОТДlIванието

см'Ьтьтв,

и CiI>. най-сигурното прtАПD::ителн() Cp'b,lCT80 проти въ 8лаrаrа н простудата.
РЕФОРМЕНИТ$ подложии А:МiСТ8УВа.тъ противъ tJсnотявбнето на &раката

г., за ОТ.'Iавпие иа нрtдприеМIIЧЪ съБИрll'

часа С.1'!;дъ об'l>дь сжщиi! день и иъ пр·1д.10iКеииата

сумит'l>

I

и 'nт~AU

11 СЪ ПОt:то.чИНQТО и:мъ употрtб.1[I~ние изчезва тази rO.1ltM& за всilкпrо неПРВJlТНОСТЪ

нето на общински'!"l> доходи "Кръвнина и ИнтизаllЪи.

АИ фигурира'I"Ь

_

Очудително дtlСТ8ие

РЕФОРМЕНИn ПОДЛОЖКИ С1>х.раuлв&тъ крак.ата пс'hкоги сухи

ПО тайно ноннуриране.

1) На 17 Онтомврий

кръвнината

нроизве'l

търгове:

1.

nриеМII'Г'Ъ до

се

за обуща. Сухи и топли крака.

На прtпродавачи съразмtрна отот,у,пка.

11-~-u]-ни-ум-]р;иr~~ii;иl-УМ-]Р-Ен~И!iIi~I

II . ,;

3а 6(11'1 11 IIН11Iере(но ,

4 часа слtд'l. об'l>дъ сжщиli день. Иска·
ниi! за,~о\"Ъ е 840 лева.
.4
~
Iit<,
11 . Nо нвно ноннуриране.
~~
rr
3) На 18 Октомврий т. г. въ 1() часа нр'IJди об'l>дъ, за ОТДlIваане
•
\Ia вакуповачъ, сЪбиране'го дохода .Паша" въ гра;,. м'IJра, ИСИlIнИЙ залогъ
~
е 100 леии.
:;а
Имамъ честь ;щ явя па почитаемитt си l:лиепти gj
4) .Ilриходит'h 1'eI·.leHe и M'hpene. Искания за.тогь н 250 4ева.
gз:~ и Варненската UУUJlика, че пр'Ьяtстихъ магазива си ~ S
U
5) Сжщий день It час~, прихода " Бачь , искиний за40\"Ъ е 350 4
ПОД А М:
У И ДР"" Х
~ U
6) Gdlщltй декь и час~, нриходитl> .Надписи U (ВИ вески} иска.нпi!
Ю.I ~
за,101"], е 200 ,Iеиа.
1
~ и присжеДИИИl1> съ манифактурния СИ ма\'азинъ въ улица g;:
7) Сжщltй дс"ь и '1ac~, ПрИХОАа .палогъ върху веJlOсипеДИТ'h, фай- I
ВЛАДИСЛАВЪ" (Ташъ-Йолу), KIOД'hTO почитаемата пуб- gз ~
тоииТ'l>, колита и 6ричкитt· искан ий залогъ е 75 лева.
I~' лика ще намtри llOВОllрИС1'игиали МОДНИ ПЛАТОВЕ ЗII! ~

II

1I~

i

''1-' . "

I ....

8)

1;1"

На 19 Октомврий 1О часа нр'hДИ Об'hю., uрпходuтt: naлогъ ВЪР-I ,~[I ;;:;
~:" '":" ,: ma60pu,
ва 0&n~Ho8tHU и 6аАНII ро~.щ нови модни 811АУРII и ~
&ap~tmU '1umo8t, o~c80PII, хасета и pa&olllll ОТ1. българ· ~

ху табли, домино, БИЛирАЪ и дР, ИГрlf, искаииП залогъ е 1) лева.
9) Сo1lЩllli день It час.} нрихода, отъ M1JCTII ПО улицитt на l'раДII

ската фабрика.

инанаира "Серги ПараСit·, исканиi! задогъ е 250 лева.
10) Gdlщltй день

It час~, приходит'!; .Б'h.'I'Lви" (дамга)

кит'!;, ТСГ.1ИЛКИТ'!; и каРТИ1Ъ ва игра, IIСКlluиi! валогъ е

11}

I

Сdlщиli день

u

4,0

ронли, 1111I811ЦII,

върху мър-

дева.

часо, прихода .Сы'Ьтъ, искаuиi! ваАогъ е

250.1

11

1.'

12) (JdlЩUй день и часо, прихоциrh: .На.l0ГЪ върху кермидарJl"- '~

цитt, ТУХ.1l1рИТ'h и варжиитt" , искаии!! ЗIIЛогъ е 75 лева.
13) На 20 Октомврий т. Г. В'ь 10 часа прtди об'hдъ, ва ОТДlIва
ние нодъ иаемъ зданието прtдназначено за • IIуб.1и~ен'Ъ ДОМ1о·, AB'hrt
отдtJении. искапиА ЗIl-10Г'Ъ е 225 дева.
14) CdllЦu1i де"ь t, часъ, _ поцъ паемъ общин, lIеть A'bcKapcltll
IItc'ra, исканиR ВII.ЮГЪ е по 10 .1ева за ис'IJко иtсТо.
1{» СdlЩUli день и часо, ВII отдаВllпието па прtпремачъ, AOCTIIBttВта ва RIIнцелар. \lатериалъ прtзъ И,l,ущаТII 1908 ГОД., искаUI1!! за-1О\'" е
100 лева.

[1

1.

ар,

11

Богать aCOpmll1tttam, оТ'Ь tapRllmypll, за:=.
tAaCtllla, ~tCtAUHII, nоизинм, lIIapllU, lIIаА08е ~

ар.

@

ВъоiJще всички аРТИКУ4И по манифактурния, га.!аи· ~

тарии,

нрtжларство

и едtlо гол'hмо колпчество отъ дам-,

~ ски джикети, не,1ерини, нардесюта 0'I"Ь на/! nOCAeдl'" мода.

~
Вс'IJRИ деJlЬ нристигатъ нови стоки.
_ небивала до сега ковкуренцил.

llродажба, съ

За yetJleHile. едно посtщение е достатъчно.
С

Д

Ъ почита~.
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i!!:.ИНИ ~OBE НД МЕТРЪ зд ~ЕТИ 111 ntJIЕРИ~

ПечаТННЦII 'ВII Добри, Тодоровъ и C·je -
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