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Единъ брой 5 ст.

Рпнкоия Налчикя.

краднали два чифта хамути. СащитЬ крад
На ?5 Апридъ т. г. въ 8 часа еутринь- ци срещу 2 топ» дохаждатъ и оставатъ въ ^
та въ Остр.; Мартиника се иочувстиушио дома на Баева 1 чифтъ отъ откраднатите О
хамути. но въ замЬна на това ту открадСИЛНО
- "*"<1 ......о,.
.[■Ьдвадо^ттТсасна катастрофа. Станало е вул- вап. единъ огь най-добрите коне. Крад
каничеоко изрипшшс и е иосипалъ града ците не се задоволили само съ това, но
Сецъ-Циеръ, гд!.то са загинали около сАщата вечеръ открадвал, коня и на То40,000 души, огь това число са снатейи доръ Гаврайловъ огь сащото село. Има
само 82 души. Иетнадесеть кораби, заед и огь други села крадени коне, но до се
но съ стокитЪ, съ които биле натоварени га крадците не се заловени.
Огь сведенията които има редакция
биле унищожени и безброй кораби иовр1,та
ни.
конокрндена Ив. Георгевъ сге Си
дрни. Града Генъ-иибрь е столицата на
нове
<»тъ
с. Сахтиян.гькъ, за които бФхие
Острова, и е основанъ въ 1685 година и
споменали
въ по предишния брой на вФ- ^
населението му се занимавало изключите.!
но ст> производството на ромъ, за която стни^а си. е* изчезнал и\ наскоро отъ се
цель 1П, центра на града се издигала ве лото си. Желателно е шината админретраликолепна (фабрика за това цитие. Сенъ- ция да влези в'ь дирите имъ, та съ зала* ниеръ е най важното французеко владе вянието на тая компания да се прекрати
ние. Црезъ 1890 година въ преброяван ие- и това зло отъ нашата околия.
11а 6 того въ с. Сеидъ Ахмедъ, слу[ то ималъ около 25,000 души. Въ този
гите
на чифлика на покойния Н. Хр. Ючь
градъ са биле всичките оощественни сг
ормански
придружени отъ частния 1\»рски
ради, държавния съвегь, САдебиата кама
стражаръ
на с*щия, отиватъ съ 12 плуга
ра, катедралната църква, седалището на
и
изоравал,
нивите които сж продадени
владиката, театра и военната болница.
отъ държавата на безземенните земледелци, които додоха въ града и се оплакаха
на Окол. Началникъ, да обуздае тия хора
зашото ол. разправията но между имъ да
Конекрадотр^то ,гь околията взр- не излези нек^я кървава сцена. Казватъ
^ ма големи размери. На 29 сре.щу 80 м. че стражаря извадилъ шашката и заилашАцрилъ, неизвестни крадци са вмъкнали валт, беззащитните зем.тЪделцв.
нъ КАщата на жителя изъ с Тжеферли
Като се научимъ подробностите ще
ючь орманъ, Атанасъ Баевт., и
му от- съобщимъ.

—м. ъ с. Т -Н и

Огр. 2.

Б А Л Ч И К Ъ

— На 1 того въ града Добричъ е билъ
съсечснъ въ кафенето на тамошния житель
Георги Т. Кудековъ, сътрудника на в. „Добруджанецъ“ г. Андрей Гуневъ, бившия
Окол. Началникъ въ Балчикъ и Добричъ.
отъ поручиците Атанасова» и Отаматовъ.
Казватъ че на Гунева билъ отсФченъ на
дФсната ржка м;икия пръсгь и ранена, на
няколко места. Веднага му била дадена
медицинска номошь отъ двама лекари и
единъ фелдшеръ.
Споредъ в. „Добруджанецъ. “ това на
падение е било насочено противъ Гунева,
по поводъ писаното антрффиле ва. брой 28
на съ[ция вФстникъ противъ личностьта на
норучикъ Ганева», и че тия г. г. офицери
биле докачени и отместили му са» кръва».
— НФкри тъмни личности въ града
ни отправятъ но адреса на вестника ни
разни подигравки, ужъ билъ независима» а
ио стила е билъ органа» на Прогресивна
та партия и че не е била» гарантиранъ за
издаванието му. Въ положение сме да явимъ, че вестника ни се придържа строго
о програмата и ще бичува всички партии
които вършатъ беззакЪния. А за успокое
ни^ клеветниците ни ще кажемъ, че вЬстника ни е усигоренъ съ средства за издаванйстчт не една* а неть години.
— Въ града нй почти навсФк^де е
нечисто, това се длъжи изключително на
1рад. ни лекарка, която отъ както е наз
начена никакъ не е правила ревизия по
улиците, заведенията, и др за които е
длъжна поне въ неделята веднажъ да хо
ди по ревизия. Нали ужъ едно време я
хвалеха, че е била много аккуратна, обачи това излЬзи обратното. Месарите гос
тилничарите нито хлебарите иматъ бели
дрехи и това акуратность ли е. Иматъ ду
мата град. ни Кмета» и Окол. ЛЬкаръ, по
следния поне е лицето което е 'отговорно
за здравословното положение на града, той
вижда това, нека направи тъзй ревизия и
вземи актъ отъ акуратностьта на лекарката.
— Оужеляваме, че сме станали отзивъ

Брой в.

на неверното съобщение на Балч. Ветеринаренъ лека, а», г-нъ Д-ра. Бърнева», от
носително номЬстванието анТ| ефилето за
, Стопанството на чифлика на покойния Н.
Хр. Ючьорманеки въ брой 4 на вестника
ни. Имаме положителни сведения, че Ди
рекцията на конезавода ва, кабиюкъ е донесьлъ въ министерството за тия Ва.рневи золумнуци и искала» наказанието му.
А следъ това вестника ни е билъ кривь
чс изважда на явя неговите работи, за кое
то види се му е* повлияли и най-после
той преди неколко дена мина покрай ре
дакцията нй на конь за да го видимъ, че
отива въ селата. Много кжсно г. Бърневт».
Новсе таки требва да има работа но се
лата, защото лешовете на умрелите добитъци нскатъ закопаване та требва да се
показва на солените какъ се закопаватъ.
Отъ частни лица чуваме, че когато се
намирала» въ гостилницата са» це.аа компа
ния види се пода, влиянието на „Бахуса“
се заканвала, да ни даде подъ с*дъ, за
клевета. На добъръ част, и пескоро г. Върневт» и ек1 защото цасъ ол» такива заяшки
топордии не на страха», а на това ще Ви '
кажемъ. че ний не се налягаме като тебе
на разни арки. въ Министерството на Тър
говията а съ факти въ р&ка ще се защи
таваме.
Но види се защото. имате арка сте
станали държавенъ и общински храненикъ,
и ва. пребиванието Ви до днесь въ Вал.
околия какво сте сторили за подобрение
то на скотовъдстното I ТоШе е да хранщнъ
канарчета, кокошки и др. въ клщата си,
а се иска специалность която тя отъ Васъ
е много дадечъ. Нима нема другь по способснъ лекаръ да се прати тукъ за да пре
образува досегашната система на скотовъдството въ околията. Обаче кой ще за
блуждава Министерството, че ужъ тука имало много работа, но какво да се прави.
Царь далеко, Воп» високо, и твоята рабо
та тъкмо на това прилича.
До нлте повече.
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Отр. 3.

БАЛЧИКЪ

— Важно за лозари!& Председателя
на Варнен. Лозар, д-ство г. Георги Антоновъ съ обявление н> в. „ев. Гражданинъ,“ прфпоржчва на Варн. лозари, щото да си купуватъ нръскалки фабрикуваните въ работилницата на Варненеца Несимъ Б. Барухъ наречена „Бакхусъ“ на
която е направено оть специална комисия
опити. Вь сжщото споменава, че пръскалките се биле най-практи<ин и солидни и
ако се поврЬдять поправяли се въ неговата работилница. Ний канимъ всички ло
зари отъ града и околията да се снабдятъ
отъ тия пръскалки отъ г-на Н. Б. Барухъ
въ гр. Варна, отъ които ще останатъ крайНО ДОВОЛНИ.

Най посл-Ь стига сж ни експлоатира
ли чуждигЬ фабрики, и на насъ ни се на
лага длъжность да наеърдчаваме мастната
индустрия съ купуваяие отъ пръскалкигЬ
„Бакхусъ.“
БАЛЧИШСКИ СЗДЕБ. ПРИСТАВЪ
ОБЯВЛЕНИЕ 1543
Известявамъ, ие на основания испълнителний лнстъ Ле 961 издаденъ отъ Балч. Мировий
Сждия въ полза на Ат. Желевъ отъ с. Текке
нротивъ Пан. Рахневъ отъ с. Чаушъ кьой за 174
л. 95 ст. и съгласно чл. чл. 1004—1025 отъ Граж
данското Сждопроизводство, двукратното публнкуванне настоящето въ в. .Балчикъ* ще продъл
жи 31 день до 5 часа после пладне ще прода
вани въ канцеларията си следующите недвижи; ии имоти иринадлежащи па длъжника а аменно:
I) нива Тюркъ екини 96 декара, 2) нива дере
п‘4 декара, 3) нива Базиргянъ 4‘8 декара, 41 ни
ва сжщ. мест. 1'3 декара, 5) кара сулукъ 6'3 де
кара, 6) нива Силвица 5 5 декара, 7) нива силвица 5 5 декара, 8) нива силвица 3,5 декара, 9)
нива силвица Ю декара, 10) нива иерджанъ 5 4
декара, оценени по единъ левъ декара имота е
въ с, Чаушъ кьой,
Наддаванието ще иочне отъ оценката на го
ре, Желающите да купятъ горните имоти могжтъ да се явяватъ въ канцеларията въ приежтственятЪ дни и часове за наддавание,
гр. Балчикъ. 19 Аарилъ 1902 год.
2—2
Сжд. Приставъ П. Недевъ.

Брой 6.

ОБЯВЛЕНИЕ 1542
Известявамъ, че на основание испьлнителний лнстъ № 1345 издадеш. оть Балч. Мировий
Сждия въ полза на Дим. Жел-Ьзковъ оть с. Текке протниъ Яни Стаиатовъ оть сжщото село за
159 л и съгласно чл. чл. 1004—1025 оть Граж
данското сждопроизводство, двукратното публикуняние настоящето въ н. „Балчикъ“ ще продъл
жи 31 день до 5 часа после пладне ще продаваиъ въ канцеларията си следующите недвижи
ми имоти принадлежащи на длъжника а именно:
1) каиш построена на 70 кв. и, съ дворъ оть
3 дек, полустр, при съседи: М, Желевъ оть три
страни пжть оц, 40 л, 2) нива Д,-орианъ 4,2 д,
3) нива бал. пжть 9,8 д, 4) нива сал, чеш, 6 д,
5) нива над ь с, 3 д. Г>) нива круш, 5 д, 7) нива
круш, 3 д, 8) нива круш, 1,5 д, 9 нива чер, пжть
2,4 д, 10) чер, пжть 4,3 д, и) нива кара ача 4,4
д, 1з) нива юртл, 5 д, оц, няв, по
ле, декара,
Наддаванието ще почне оть оценката на
горе. Желающите да куоять горните имоти могатъ да се явяватъ в ь канцеларията въ приежтствепитЬ дни и часове за заддавание.
гр. балчикъ, 19 Аирилд» 1902 год.
2-2
сжд. приставъ: П. Недевъ.
ОБЯВЛЕНИЕ № 1795
Известявамъ, че на основание испълнителний листь № 595 издаденъ отъ Балч. Мировий
Садия въ полза на Ат. Гочевъ оть Каварна противь Ст. Гочевъ отъ сжщ. градъ за 943 лева и
съгласно чл. чл. 1004—1025 оть Гражданското
Сждопроизводство, слЬдъ двукратното нубликуяание настоящето въ в. „Балчикъ,“ ще трае 31
день до 5 часа после пладне ще продаваме въ
канцеларията си следующите недвижими имоти
принадлежащи на длъжника а именно: 1) кжща
въ с. кювлюкъ едноетажна отъ камакъ, съ 4 от
деления, пристройка една стая за пешникъ, дамъ
за едъръ добитъкъ, съ една стая и чалмаръ «гь
дворъ 5,6 дек. оц. 200 л, 2) Овчи сам огь камакъ съ одая въ дворъ 2 д. оц. 200 л. 3) кхдденицъ съ джервмъ 1 д. оц. 100 л. 4) нива ка
ма тарла, 18,3 д. оц. 11 л., 5) нива юртлюкъ 45,9
-Д- оц. 27'55 л., 6) нива кама тарла, 27,5 д. оц.
16 50 л., 7) нива иалъ югюнде 59,7 д. оц. 35 л.
8) нива гаргал. пжть 59,7 д. оц. 35’80 л., 9) ни
ва кайракъ 73 5 д. оц. 44 л„ 10) нива кайракс.
пжть 27,5 оц. 16'50л:, 11) нива срещу боза 27,5
дек. оц. 16 50 л. 12 нива срещу лозята, 45,9 д.
оц. 27'55 л., 13) нива гьоренски пжть 114,9 д.
оц. 68 95 л., 14) нива папазъ иолу 78,1 д. оц.
46'90 л.» 15) нива папазъ иолу 202,2 д. оц. 12Г35
л., 16) нива юзгюбен. синиру 22,9 д. оц. 12 75 л.
Имота се намира въ с Кювлюкъ.
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Брой 6.

Б А Л Ч И К Ъ

Наддаванието ще почне отъ оц-Ьикатп нд го
ре. Желающите да купять горните иноги моглгь да се явяватъ въ канцеларията въ орисжтственитб дни и часове за наддавание.
гр. БалчЯкъ, 4 Май 1902 год.
1—2
Сжд. Приставъ: II Недевъ
ОБЯВЛЕНИЕ № П98
Известяват, че на основание испълнителний листъ 1789 издаденъ отъ Бал. Мировий Са
дил въ полза на Тодоръ Ив. Табаковъ отъ гр.
Балчикъ протввъ Реджебъ X. Мустафовъ огь с,
Башъ-хасАрлъкъ за, 290 лева и др, и съгласно
чл, чл, 1904—1025 отъ Гражданското еждопреизводство, следъ двукратното обнародвание насто
ящето въ Б, Балчикъ; ще трае 81 денъ до 5 ча
са после пладне ще проданамъ въ канцелария
та си въ гр, Балчикъ, следующите недвижими
имоти принадлежащи на длъжника а именно:
1) Лозе въ землището на гр, Балчикъ, „11ире—багларж* отъ 1 декаръ и > 'зара, съседи.
Киверъ Салатия1гь, Бесимъ X, Мустафовъ, Геор
ги Ивановъ и Топалъ Юмеръ Нафеджи, оцене
ни за 20 лева,
Наддаванието ще иочне отъ оценката на го
ре. ЖелающигЬ да купчтъ горните имоти могжтъ да се явяватъ въ канцеларията въ приежтственитф дни и часове за наддавание
гр. Балчикъ, 4 Май 1902 г
1-2
Сжд. Приставъ: П Недевъ.
ОБЯВЛЕНИЕ № 1909
Известявамъ, че на основание испълнителняй листь № 909 издаденъ от-1. Балч, Мировий
Сждил въ полза на Никола Димитровъ отъ се
ло Геикчилеръ противъ Хасанъ Садуловъ огь с,
село за 107 л. и съгласно чл. чл. 1004—1025 отъ
Гражданското сждопроизводство, двукратното нублякуванне настоящето въ н. „Балчикъ“ ще про
дължи 31 день до 5 часа после пладне ще продавамъ въ канцеларията си следукнците недвижи
ми имоти принадлежащи на длъжника а именно:
1) Кжща съ сламенъ нокринъ съборена, обрадена съ пръти въ дворъ отъ 1 г декаръ съсФди: Сал и Потниковъ, СТОЙКО Костандиновъ и пжгь
оц. 15 лева. 2) Лозье кара-тепе отъ 1 12 декара
съсЪдв: Халилъ Реджебовъ, Ибрямъ Мехмедалиевъ, и Аптуда X. Алиевъ оц. за 30 лева Имота
се намира въ земл. на Геикчилеръ.
Наддаванието ще почне отъ оценката на
горе. Желающите да купять горните имоти могатъ да се явяватъ въ канцеларията въ приежтствените дни и часове за заддавание.
гр. балчикъ, 9 май 1902 год.
сжд. приставъ: П. Недевъ,
) 1-2

Огр. 4.

ОБЯВЛЕНИЕ 1910
Известявамъ, че на основания испьлнителний листъ Ле 2635 издаденъ отъ Балч Мировий
Сждии въ полза «а Балч Земл. каса иротрмъ
Илия Ганевъ отъ гр. балчикъ .за 860 л. и съглас
но чл. чл. 1004 — 1025 отъ Гражданското Сждопро
изводство, двукратното публикувания настоящето
въ в „ Ба'|чикъ“ ще продължи 31 день до 5 часа
после пладне ще продавамъ въ канцеларията си
следующите недвижими имоти принадлежащи на
длъжника а именно: 1) Оборь съ една стая иолусъборена отч. камъкъ и дърво покривъ кере
мидено съ двор. иростр. 2000 к.м оц 20 л., 2)
нива бозъ тарла 14 д. оц 7 л. 3) нива бозъ тарла 4 д оц 2 л, 4) нива иезарл, баШи 10 д, оц,
5 л, 01 нива кювлюкъ иолу 5 д, оц. 2,5 л, 6) ни
ва бурчакъ югь 81 2 Д. оц, 25 л, 7) нива кору
иолу, 16 д, оц. 8 л, 8) нива куруиолу 6 д, оц,
3 л, 9) нива чалълъкъ тарла 6 д, оц, 3 л, 10) ни
ва чалъкъ тарла 1 д, оц, 050 л, П) нива сюютчукъ иьолу 10 д, оц, 5 .1, 12( нива суюг, иолу 3
д оц, 1,50 л. 131 нива бостанъ 20 д, оц, И) л,
11) нива узунъ бой 25 д, оц. 12.50 л, >51 нива
узунъ бой 12 д. оц, 6 л, 16 нива кара сулукъ
20 д, оц, 10 л, 1/1 пива кайр, тарла 45 д, оц,
„2.50 л. имота се нам, въ яем, на юзгюбенликъ.
Наддаванието ще почне отъ оценката на то
рф, Желающцте да купять горните имоти могжтъ да се явяватъ въ канцеларията въ приежтстйените дни и часове за наддавание,
гр. Балчикъ, 9 май 1902 год.
Сжд Приставъ П. Недевъ.
1—2
ОБЯВЛЕНИЕ .V 1911
Известявамъ. че на основание исиълнителний листь .\» 71 1 издаденъ оть Балч. Мировий
Сждия въ полза на Симеонъ Славчевъ отъ с. Ша- бла противъ Коста Куневъ огь сжщ. с. за 153 л,
и съгласно чл. чл. 1004—1025 отъ Гражданското
Сждопроизводство, сле-дъ двукратното цублйку\
вание настоящето въ в. ,Балчикъ,“ ще трае 31
день до 5 часа носле пладне ще продавамъ въ *
канцеларията си следующите недвижими имоти
принадлежащи на длъжника а именно: I) Са ч,
огь нивата турна гьозджукъ 1гМата огь 24 дек.
при съ<гкди; Никола Тодоровъ, море, Коста Ата
насова. и чаиръ оценена за 96 лева въ земл, на
"с, Шабла:
ч
Наддаванието ще почне отъ оценката наго
ре. Желающите да купять горните имоти могжтъ да се мняватъ въ канцелерията въ приежз'ствените дни и часове за наддавание.
гр Балчикъ, 19 Априлъ, 1902 г.
Сжд. Приставъ: П. Недевъ.
1-2
Печатница на Н. Костовъ, Балчикъ.
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Година I.
«а България е:
За

Я аа

За • иксвяа

а »•>

За страяетво е:
За г.'«вва . .

4 №■

За в «Зичав

2 кВ

Едииъ брой 5 ст.

БАЛЧИК}

На I п|. в |рм 10 •».

На и ,

• «т

Прости, обтлеяня:

ангйн
нкзависимъ политико-< ггшГ\н<
1
ОБЩИТНКНЪ И1П ГГНЖ&; •;
Изяем ведмажъ п седг- ■■■■

.

На III в ГТ евр. в I а*.

в ат»

|ТГ-

Всичко що са отнася до вестника се изпраща д1Ь^р^Цмтмп Ва./у1кл.
X V ч'

и а н ъ с т и е.

----------ии.

- -{

------;Р/

/___________

зашити за нсОъ^еяа яий да се шштересува.
едно ирей*. Варненската Окр.
Търсиш* сс чифлици ш ку- иогтоянаПокомисия,
взеЗя ркаюис за да
пуоинш-, прн^иочинш шъ ст* шп- ос опата може ля бе
да
вяреятъ «. добрудшии!, по*н-чс ошъ НОО Ф'нп/м1.
жята
.Артезиански
кладения.“
по
Ни снорлаулсние интерес у. кея съображения том не направя,обаче
за
вагъ
ющишп, (Ш сс отнеси шъ Оо рсе тъяно.
дшщиипш.
Гега за сега, най необходимата нуж
да на нашия селенинъ въ добруджата е.
гр. Балчикъ, 15 май* 1902 год.
водата. Ако огь осаобошмйето нн до се
Отъ както сне се освободили отъ Тур га, нЪкое оп. боящите правителства, се
ското иго, изминаха го 25 години и отъ возаинтересуяафе игь положението на зетогива до сега, ний свободно са* управля мледкледа и да прати специалиста зя да
ваме. Имаме ся основния законъ, народни дирятъ удобни места. огь която ще може
представители. Министри, ияаяе ся народ да избухне пода. и ст- нскопаеха артезиан
но събрание. Ияаяе законъ но който го ски кладенци, то подоженяето на зеялеуправляване. Но да погледненъ назалъ ш. Гклецд ш+.ше да б*де «-ъвсемъ друго и не
нзниналото време, какво подобрение е на щете да харчи съ хиляди левове за из
правено отъ страна на правителството, на копаване на кладенци. Липсата огь вода
нашия зеиледелецъ въ отношение на сто въ добруджата е липса и отъ воденици, та
панството, снело може да кажемъ нищо. теосвейъ това хш са принудени да хоСЪкашъ ля, че зеяледелиите е* особни дять на воденици от, „Ватовата,“ Балчикъ
хора на нашите управници, и на техъ го и Каварна. и да яелять брашно, а пра
това знайно, е, че въ нашия край селата
гледа съвсемъ съ друго око.
Въпроса ни е за положението на зе- сл лишени огь между селски пати ща, та
мледелеца въ българска добруджа. Той при една калъ г\. прапяп. но патя, ста
плаща най нного данъкъ и *гь зачена ча ване и* връщане 4 деня. а при много на
това нищо не е направено за облекчение трупани воденици, вравятъ цели недели.
За да се помогне на добруджанския
на труда му и преобразувани** до сегаш
ната система на стопанството. Добруджа землед^лагъ, отъ когото правителството
та е първата житница на България, това много взема. а въ нищо ну не новата,
яоже да се види отъ статистиката на из .изляно е да удовлетвори, нуждата яу отъ
носа на Митницата, като храни, добитькъ. вода.
сирене, кашкавал!., вълна и др., но найЕто защо повдигам** този въпросъ за
необходимото за земледелеца лнпсува. То нуждата **тъ вода нъ добрубжата и насто
ва е водата съ която пои добитъка си. за- ятелно канимъ г. г. Балчишките народни
щото сегашните кладенци каквито са. не представители, щото този вьгфосъ да го
го му претъмнява нредъ очите, когато до- внеежтъ В!, тъзи извънредна сесия на съ
Ди време да пои добитъка ся. Кладенецъ бранието. и народното Нреотавителство
50 —70 метра дълбокъ, искоааванието на вземи решение, като натовари Министре
който костувва около 2000 дева. исклрва- на Търговията и земледелието, да коман
Ата съ “луиъ
ту.
веДата
и конъ, не е мал - дирова специалиста още там лето за да
за Него. И всичко това той тър- опитатъ почвата въ добруджата за арте-
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зиянски кладенци. и ако резултата е благоирмтемъ, Министри та внесе вт. редов
ната сесии на XII обикновенно народно
старание, заковт. за нскопаванне 2 4 ар
тезиански кладенци вт. добру пката и «ч>
отпустне нуждната сума за това. И следи
като се направи това най необходимото па
добруджанския земдеделецъ. ще кажемт.
тогивн, че правителството се «• заннтере
сувало за нашия зсчледД.лецъ.
До сега. вито Министри се идвали,
нито нД.кой чи.миникг. който да е комин
дированъ специално за изучваиие по.юже
нието ни землехкюца, аее идвали управите
ли и др. да агитиратт. между солените да
избирали за представители канди 1атит! на
правителството и об!щаватт. имъ всичко,
но сл1.дъ избора всичко забравятт..
Вт. добавът, ще кажемт., че те доди
день. пакъ за избори, но те бдде много
КДСНО.

Р-въ

М Ъ С Т н И

Огр. 2.

стимкъ ратува за подобрение кягго на Iра
ла, тьй и на околията, зашото имаме тугь
много кърлешн които се гоять на гърба
на гражданите. /
11 май, праздника на нашит! прос
ветители сч* отпразнува доста търж**ствеино кг. града ни. Макарь и да имаше вороент. дъждъ, на м попречи да ина хоро
вт. училището, за която н!лъ, кметството
бе наело Варненската музика „юнагъ* на
брой М души. конто б!ха на разположе
ние целия денк, на учителите и учениците.
Ни учакаме се, че* гражданите ни на
ситени <*тт. акуратностьта на Градския им
.1 Д.каръ. правели маазмръ до гр. кметь за
\ волнението и като вместо нея искали на
значението на биншия Окод. лАкаръ, г-нъ
Д-ръ Табаковъ. който наскоро се установилт. вт. г|»ада. на свободна практика.
Да, така требва да се постъпва съ та
кива чиновници, които сд гоять на чуждъ
гьрбт.. Такива ш. нашия градг йма у!ко.шииа.

Ул

'\

Вт. 18 брой па Добричскиа вД.етникъ
„Добрвчъ." четохме огъучитедитТ. и учи
телките вь града ни. оароверженнето от
носително писаното ни вь 4 брой на ве
стника за държанието не коректно и по
дигравано религията въ време празднуванието юбилея на Н. В. Ккзарха, на н»,кои
огъ гбхъ. ЧовГкг като прочете опровер
жението. не може отт. да се не втлмути,
защити то не е излезло отъ устата на у*й|*ели и учителки, а просто отъ............
Материала на опровержението е такъва
каль, шото нии просто съжелмваме нашия
събратъ. гд1.то е допусналт. вт. вестника
поместващото на гъз и злобна дописка от
правена отъ Балчишките учители н учи
телки.
Единствений виновникъ въ случая е,
учителя. Вапцаровъ. които бе изиъленъ отъ
Деккенското училище, и за нещастие натрапенъ за учител». вт. града ки. Този господинъ като пай големия виновният., спо
лучил!. и» турн колегите си вт. заблужде
ние и отпраьлтт, това злобно опроверзюние. А за успокоение калните писачи око
ло злобното вТ.стниче. ще кажемъ, че ний
сме много благодарни за гдето те ст. вни
мание четт.тъ нашия п1.стннкъ какъ се
списва.
----II на крал ще кажегь, че нашия в!-

Повторно каиимт. Iград. кметь да испълни изканнето ии вт.. б брой на вестни
ка. зашото I нусно е на човека да отива
и гледа вт, месарниците и др. разни неЧИСТОТИЙ.

Питаме град. кметь, защо отпуша при
държа.», бири. пи писар1>, да върши кхщнага работа на бирника 1*уекоиь, или да
работи но общинската връхнина.
Финия. Инспскторъ иска уволнението
на държав. коитрольръ, II. Гпиоаревгки,
ш» меспособиостъ,за което биде уводнеиъ
отт. Мвиигтра на финнненкте. а неговия
колега, Министра на търговяята в зеилзделието го назначава при Вари. зей. ка
са. кнн го водители съ 180 лева заплата.
Просто не назбирьошъ.
По Севде Ахмелеката случка, ни ее
донесе, че вей‘«ката вина е била въ чинов
ника ш* продажба държав. имоти, Кфтимовь Той въпреки узаконеното разреше
ние, прието нъ извънуи-шата сесия на XI
иа|н)дно старание, продадъ държавните нмоти вт. това село, когато въ това разре
шение не фигурира селото (’еидъ Лхмедъ.
Има думата Вари. Фннан Иачалннгь, кой
то е допу сна.п, това нарушение отъ чинбв-
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Отр. 3.

пика Ефтияовъ. за когото много лошо гр
говоря.
Елибеиското чяталвщ: .Искра.“ мним
свои* благодарности иъпъ Балчишкия Еноркйс .*• Св4щенккъ. Илия Сабуидяневъ за
подареиятб му иа читалището два в^стияка
в иЪиодио инямии су съдържание нвучне
Нека меговая примЪръ нослужв на вс1‘
ив. който ивл9е зв народната ни просаЬта
КАЛЧИШСКИ САДЕН. ИРШТАВЪ
ОБЯВЛЕНИЕ .4 1795
Имкстяввиу, че на основание шнълнте»ний •»асту Ай 595 ждаден», оту Балч Мн|кямй
Сждяя ву лома на Ат Гочеяъ оту Каварна чротивъ Ст. Гочеву оту сжш грядь ■** 943 *чт и
су гласно ч»; 44; 100 — 1025 огь Гряждяиското
! сждопроялнодство сякду двук[м»тяого иуГияку; вяние настоящето яу в ,Балчикь“ ще трае 31
дсш. до ь часа пос*к п*адяк ще продавагь гь
- канцеларии га ся едкдующитк недвяжиян имоти
иранадскжлщи на длъжняка а ияенио: 1) кдща
ву с. кюьдкжъ едноетажна отъ каяакъ, сь 4 отдкления, пристройка една стая за цешняку. дам»,
аа едър-ь добатьку. су една стая и чалаару су
двору 5,6 дек оц. 200 л , к) Оячя сая оту ка
нят. су одая т. двору 2 д. оц. 200 л. 3) к.- а
ден и Ц1. су джермяъ 1 д. оц. 100 д. 4) мине ка
на тарла, 18,3 д. оц. Ил., 5) нява юртлюкг 45.9
X оц. 27'55 л , 6) нива кама тарла. 27,5 д. оц
16'50 л., 7) нидд яал ь югюнде 59,7 д оц. 35 л
8) нина гаргал. пжть 59,7 д. оц. 35'80 д , 9) ни
ва кайрак ь 73 5 д. оц. 44 я., 10) ниаа кайракс.
пжть 27,5 оц. 1650д.. Щипка еркщу 5оза 27Я>
дек. оц. 16'50 л. 12 нина еркшу лоаятв, 4^. Рд
оц. 27'55 л., 13) нява пюренскя ажта 114,9 д,
оц. 68'95 л., Г4) ниаа иапазу аолу 78,1 д оц.
46 90 л., 15) нива папазъ колу 202.2 д. оц 12* 35
л., 16) нива юзгюбен. сиииру 22,9 д. оц. Г2'75 д.
Иж.та се намира ву с Кювляжь.
Наддаванието ще почне огь оцкиката на горк Желааицитк да купяту гоужитк ааоти яогжтъ да се ивнватъ в ь канцеларията ву прнежтственитк дни н часове за наддавание.
гр. Балчикъ, 4 Май 1902 год.
2-2
Сжд. ПриУтаву: 11. Недегь.
ОБЯВЛЕНИЕ .V 17<»
Извкстявамъ че на основание исиулнителний листь 1ТН9 издадену огь Бал. Ми1к>вий Сждия ву полаа на Тодору Ив. Тайнкову огь- гр.
Балчик ь протявъ . Реджебъ X. Мустафояъ оту с,
Вашъ-хасжрл ькъ за 290 лева н др. и съгласно
чл, чл, 1004—1085 отъ Гражданското еждопроизводстао, с.гЬдъ двукатното обнародваняе насто
ящето въ"Б, Балчикъ; ще трае *1 денъ до » ча
са лос.тЬ нладнк ще продавагь въ канцелария
та си въ гр, Балчикь, слЬдующнтк недвижими
■ноти принадлкжащи на длъжника а ияенво:
1) Лозе въ землището на гр, Балчикъ, .Пире—багларж* отъ 1 дскаръ и * 1 ч ара, съседи.

К и вери С»лати ян I., (йтиг X. Мустафопъ, Георгя Иамюау ш Топил ь Шяеръ Кяфеджж. оцкненн л Й ма,
Наддаааяяетп ще почне оту пцкжвтш па горк Желаюоигтк да куггчт-ь п.риигк иаотш вогап. да « яаяаатъ гъ неша-даракта п. нряежтI таенят! дий а чапи г ш надда
гр. Балчикъ. 4 Май 1902 г. '
Сжд Прасгаву: II Недегъ
2-2
ОБЯВЛЕНИЕ А* 1909
Изккгтянаиъ. че на оешяинпе исиъдаятяяний листь .4 909 издадеш. оту Балч, Мирова*
Сждая А полае па Никола Дяиятрогь оту се
ло Геиьчплеру претчпу Хаашъ Садуловъ оту е,
«•••до ай 107 л. я съгласно чл, чл 1004—1025 оту
Гражданското сжд< производство. д» у кратното пубдаиуяаяие и «стопляло яу я. „Б* чшгу“ ще про
дължи 21 дсиь до 5 Часа поелк оаадягк ще про
да кат, в-ь канцеларията еи елкдуяяцптк нгдмг*
ши ияотм првнахткжащп ма длчяпмка а пнешю
1) Кжша СУ сдаяеяъ покрань съборена, об[■адеиа су пръти яу двору оту I а декару съекдя: Садя Потааямъ, стойяо Костамдяногу а пжть
оц 15 лепя. 2) Лозье марй-теие оту I 13 декара
еускдя: Хялилу РеджеЛовУ, Ибряну Меднедада*
еуу. и Аптула X Алн*чгъ оц. аа 30
И вота
се навира яу аеял на Гсикчялсръ.
Наддавам» то ще почне оту опкмкатж иагорк Желаюоагтк да купяту горнятк яяотп но
га гк да се аиап въ канцеларията яу иряежтстяеиитк дни я масоне т ладдд
гр <'<алчнкъ. 9 яая 1902 год.
сжд. прастагь: П. Нядпгъ.
3-2
ОБЯВЛЕНИЕ 19*10
Идякстяваяъ. че на основания исп ълнятелиа* дястъ А* 2015 иддядечгу оту Балч. Мирова*
Сждая яу иодаа н.; Балч. Зеял. каса протвяу
Илия Гинеш, оту гр балчкку «а 860 л. и съглас
но чл. чл 1(К>1 - 1025 оту Гражданското Сждопроиаяодгтж), дяукритното цубляяуяа
ККТОЯЩбТО
въ в ,Бя-ТЧИКУ* ще продължи 31 деш. дой часа
иоелк пладик ще продават. ш канцеларията са
елкдующитЬ н<*. нияикп ииотя пранадлкжиця
длъжник.» з йонно: 1) ОЛоръ су една стая полусъборена отъ каиъкъ я дьряо чокрявъ кереняден е су двор.нростр. 21ХЮ к.а оп. 20 д., Щ
нива бозъ тдрла 14 Д. оц 7 а. 3) нивабоаъ тярла 4 д оц. 2 л, 4) нивс аеирл, баиш 10 х ОП.
5 л. &> ципа к**влюку аолу 5 д. оц, 3,5 л. 6, на
вя Оурчакъ югу 8» ах оц. ай д, 7) пай кору
колу, 16 д, оц, 8 х 8) нива куруаолу 6 х оц,
3 л, 9) нива чалъ.гьку тарла 6 х оц. 3 л. Ю) нива чалъку тдрла 1 х оп, 060 л, 11> няма сюютчукъ ньолу >0 х оц, 5 л. 1а) нива сув»т. аолу 3
д. оя, 1,50 л, 13) нина Ч.» • игу '30 х оц, 10 я,
14) нива узунъ бой 36 д, оп, |*,50 л, >6) нива
уаунъ бой 1з Д, оц, 6 л, 16 нява кара сулуку
Д. оц, 10 л. 17) :шиа кдйр, тдрла 45 д, оц,
'-.50 л. иаотд се най, въ зея. на юзгюАеяамиъ,
Наддаванието ще почне от», оцкнкап на горк, Жслающитк да купяту горнят* ияотм яогжту да се явяват-’, в-ь канцеларията иу приежтствешгтк дни и часове « наддаваняе,
гр. Балчик ь. 9 вай 1902 год.
3-2
Сжд. Приетавь П. Медеву.
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ОБЯВЛЕНИЕ Л* »*Н
ИзвЪстяваиъ, че на основанае ненълнятелний листъ Ле 711 иададеяъ отъ Балч Мировий
Сади* въ подла на Синеон ь Сливчеп. огь с. Ша
бла протнвь Коста Кунегъ отъ сдщ. с. аа 153 л,
и съгласно чл. чл. 1004—1025 отъ Гражданското
Слдоцронзаодство. е.тЬдъ двукратното публику
ваше настоящето въ в .Балчикъ.* ще трае 31
день до 5 часа'пеел* тадиЪ ще продавакъ гь
канцеларията ся с.гЬдующ|ггЬ неднижнки ииоти
принадлежащи на длъжника а именно: I) 1 а ч.
отъ ни ват.) турна гьозджук ь ггЬлата отъ 24 дек.
при еъейди: Ннкола Тодоровъ, море, Коста Атанасовъ и чаяръ оценена ла 96 лена въ яем*. на
с, Шабла:
•
Наддаванието ще почне отъ оценката на гор-Ь. ЖелатщигЬ да купягь гкрннтй имоти иогжтт^да се ямнаатъ въ канпелеряята въ приежтственитЬ дни и часове аа каддявание.
гр. Балчикъ, 19 Анридъ, 1902 г
Сжд. Нрнставъ: II. Недеаъ.
2-2
ОБЯВЛЕНИЕ .V а040
ИлвЪсТЯВЛМЪ, че на основата ист цштезний лист>. .V 327" и (дадпп ртъ Балч. Мировий
Садим въ подла на Балчишката леил каса протавъ Стани Христоаъ огъ с гьоре ла 800 лева и
съгласно чл; чл; НЮ — 1025 отъ Гражданското
сждопроизводеню сл1;дъ двукратното публику
вани)’ настоящето въ в .Балчикъ“ ще трае 31
денк до •> часа пое»* ПладнЪ ще продавам ь въ
кавцелирията ги )тЬлуюшигЬ н< днижиин ииоти
срашдл-йжащи на длъжника а наемно: 1) кащд
дължиил 15 и. 50 см. шир. 6 м висока 2 и. съ
три стаи отъ камъкъ покрита съ керемиди и дамъ
дълъгъ 15 метра 50 см. шйрокъ 3 нет|»а и ви
сок ь 2 метра при съсЬди. Злати Деневъ. Ннко
ла Иаановд, и огь страни пжтяща оц, кжщата
за 300 лева дама за 200 лева, 2) лозе Гьоренскит-Ь селски лозя огь 2 4 д. при със-Ьди: Симо Момчевъ и Минчо Янчсаъ оц, 300 л.
Наддаванието ще почне отъ оц-кнката на гот
р-Ь. ЖелающигЬ да купятъ горннгЪ мисли могжтъ да се нвнватъ въ канцеларията въ приежтственигЬ дни и часове аа наддаваше,
гр. Балчикъ, 17 Май 1902 год.
Сжд. Пристанъ: П. Недеаъ .
1—2
ОБЯВЛЕНИЕ 2041

Е

ИзвЬстнвамъ, че на осномная исиълнителний листъ Л» 3271 нздадеГъ отъ Балч. Мировий
Садня въ полза на Балр Зенл. каса протнвь
Шабанъ иса чаушевь огь с. кар бей-кьой за 630
л. и съгласно чл. чл. 1004 —1025 отъ Гражданското
Сждопроизводство, двукратното публнкувание на
стоящето въ в . Балчикъ ‘ ще продължи 31 день
до 5 часа поел* иладнЪ ще иродавамъ въ канце
ларията си сл-ЬдующнгЬ недвижими имоти прина
длежащи на длъжника а именно: 1) Харманъ въ
с. кар, бей-кьй 3 д. 2 нява кав. пать 1 хек. 7
д. 3) нива тънк. пънче 9 д. 4) нива кара сулукъ
1 хек. 1 д. 5 нива край село 4 хек. 8 д. 6) ни
ва пая. нолу 4 хек. 3 д. 7) нива край село 3 хек.
2 д. 8) нива кис. ябълка * хек. 4 д. 9) нива фш.
пагь 3 хек. 2 д. 10) нива кюпюд. пать 8|4ек,
П) нива паз. нолу 2 хет. 5 д. 121 нива ккмшшть
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4 д. >3) нива смътни пжтъ I хе*. 1 *. 14)
добр. пжтъ I хек в д 15» нива «*ртл 1
нива гробища 1 хек С д. 17)
пать >
д. 18) гора коджа бекяръ 1! хек 5
19) гора коджа бодларъ 8 д. 20) гора кая
4
4 д. оц. по 20 л. хек. горят* а
Наддаванието ще почне отъ »>гкяката
,р*. ЖедающигЪ да куинтъ гортггк
гжгь да се явяаатъ въ канцеларията яъ
стаенигй дни и часове <а
гр Балчикъ* 16 най 1902 год
1-2
Сжд. Првстаяъ П Не
ОБЯВЛЕНИЕ .4 1*11
ИзгЪстяиамъ че ма
ний лвстъ
и «даденъ отъ Бал.
Садни въ подла на Днкятръ Поооагъ отъ гр.
чикъ протнвь Михадъ Гочеаъ отъ градъ Кавар
на .«1 343 лека и др. а съг
чл. ЧЛ.
,оа® отъ Гражданското сАдопромавоалао. гхйдъ
двукратното обнародвам*
ВЪ А
чикъ; Шс трае *1 деиъ до 4
ще продаванъ въ канцеларията са п гр,
чикъ, сЛЪдувнцаг* недвижима каотн оржа
жаши на длъжника а именно: I)
ла 27 д. при сьсЪди: Илия Ш
Стяноаъ. Лииитръ Дииовъ и Бе
*»
лозе въ. елдеза 1 д прк гьс-Ьда: Наанъ
Велико Инановъ, Георгп Иаааокъ а Глдн
оц нивата по I д, д лозето «а 15 л.
е
намира въ село карапча
Наддавамяето ще почне огь
р* ЖслиашиггЪ да куинтъ Iоршпгк
г*тъ да се нанватъ аъ
аъ
ственат* див н часове
гр БаДчнкъ, 16 Май 1902 г.
1 -2
Сдд Нржстаяъ: (I Недеаъ

ч

ОБЯВЛЕНИЕ -V 2039
И.пгЬстяааиъ, че
ний листь >4 4787 клдадеяъ отъ Балч
Садия гь полза на Г<
бей-кьой протввъ Петко
чл. чл- 1001—
за 134 лева. и съг.
Гражданското < Адои ронзаодто.
бликунаине настоящето >11 .
дължи 31 день до 5
даваиъ аъ канпелзраята са сгкяумиаат*
а

1) нам казарма яолу-‘
отъ 50
съсЬдм: пать Георпнвъ мц
ларовъ и Петръ Даантронъ
дек. имота се
е.
въ
кьой.
Наддамнмето
горЬ. Жела впият* да кушггъ
гатъ да се
1ТЪ ВЪ
ствешггЬ дни ■
гр. балчикъ. 16 нам 1902 год.
1-2

щ

Продава гь ьоттЬ са (хергеае) пе.
Идирип.-ку*н-у, Нодишбо. ш брой 10-12.
Споралуаоит*: ~
Печатница ма Н. Котмгь,
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нупцнмг. м/пь0мочмт&тнъ-*»г
и
с
оженснъ.
гг
свата
чедяднагъ,
който
кмет. к
о«м* ДОО Оганро.
•Й> гвоумзуг мвг интср гу. ияа нрави на «•.идеш. анптъ.
Чд. 2. -1а че тяденъ ажггъ на зеаяед4- *
яидммя Л» гг вжигсом» Ф» рсдеца
се броатъ: 1) и щата медно еъ дво
Фпгцмята.
ра а построЙкнтЪ у него. необходнаа за
зендедЪдчеекпто ау занятие, 2) дева до 50
са аъ
съ
иа декара да »«-1.км чедядннкъ (чд. 1), 3 сданъ ’
■Р»Д*|
в тдвечатава чнфгь работеаъ ип|г1д атеденъ добитъкъ, 4)
атъ
бкксвт а- ппгр1/>нит1. зеадедкдческн орадаа, 5) 10
За
ги. окци. иди 5 вой, ида една крава, ада еда
га са. на биволица и в) едно прасе.
Чд. И. За ведядент» ивогь на исЪжи
зеидедЪлецъ се броатъ: 1) ката н дворъ
на стойноеть до 2000 дева. 2) оралната,
(
гр. Бкряп. 22 яай 1902 г.
веобходака да занятието ау, 8) дена до
1Н гъза взвъвредна сетия на XII о- 15 декара и 4) домашнкгЬ животна,
Народяо събрание. иежду вне- '•роени нъ точка трета, нега а шеста на
отъ народи ат*. ар 1.1
предидущия чденъ. .
Др»4д. 4. 4«оаяя ивоть са. още: 1)
гат в -{абувовъ. народна представител и храната. вотр16ва .«а вгЪса челядъ за до
отъ груаагта
зеждед1дшгг1. закононро- 1 авгостъ. 2) Се|знто .да пооФш. на веаадевтъ за Чсдя1ижт1 квота. Въ нашата стра- ната дева н. 3) храната за чедадниа лоби
от;
сс чувстваше за въвсхишие та, кгь за до иай
такгъ закомъ за завазвание зеиледЪдЧд. 7. ЧедяднитЬ ииоти не иогатъ
пт1 отъ ипбажнят! лихвари, които ме- да а- щюдаиатъ за никакви дългове, ннто
вродааагтъ нжгптг! на зеилед1л- за държавни или каквнто и да било дру
аагг! а га
ги даждмя.
Кшп сеягйгтво отъ 5 деня. които ед
Чл. 8. Чед идната каща, която стру«в» работата съ бащата, да нЪнатъ пра ва отъ 2ПО0 дева на горЪ. аоже да се ирово сноредъ доеегашнат! закона на челя- дава. обаче пр» и|юдажбата на 1-топаннна
в то б*.ше '(безбожно отъ стра- й тр+.бва да се дядатъ отъ продавача 2000 ’
досеташввтЪ правителства, които дева за да ен купи друга Тия парн не
се не интересуваха отъ положе- под.гЬжлть на ссквеетръ и се внасять цризеалед1лепз. а караха нещает- връж-ино на съхранение въ гЬетната зеа тьщери. с.гЬдъ онропастя- вледйлчоска каса
бавигта. да се скнтатъ по чужди
Ч.т. 9. Никой собитвенакъ не аоже да
стрг1ха
не драги. За да запозна- продава, чедядната си зевя. двора и ичжпгтелигг! са п> нашата околия съ щата си. оснйнъ вт. едучай на изселваме.
закмюяроет.. нояЬстваме изягЬчеЧл. 12. < инъ който се дЪдн отъ ба
ОТЪ него.
ща са. доклЪ е той още живъ, наа право
ЗяИОНОПроеВГЪ
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само на половината огь своя си чедяденъ
имотъ.
Чл. 16. Когато между наследниците
има и момичета, те се иоллуватъ отъ наследнил челяденъ имотъ само на полови
на дель спротивт. братята си, и то изнлатенъ въ пари по оценката на комисия отъ
вещи лица и въ две годишеиъ срокъ.
Чл. 17. Толи ааконъ има сила и до
всички ония имоти, които еж ляложени. о
писани или секвестирани. но продажбата
имъ не е станала до 1 май т г..
Прочие ний като сърадвамс зсмледСДците отъ нашия край. че най после <ч>
смилиха както ла тЬхъ, така и ла техни
те деца, съ ннисанисто на горния закон*»проектъ оп. истинските народни предста
вители, които е* близо до техъ, то но можемъ отъ да ис похвалим!. ностжпката имт.
като канимъ г. г. Балчишките народни пре
дставители, а така и целото народно пред
ставителство. да подкреняп. този закони
проектч. и се приеме отъ) техъ съ* ак.1 има
ния. защото ст. създаваннего на закона ее
осигоряватт. дребните земледедци1 ОП. 110
гинвнние, които вт. нашата стр|ана има
много.
Р.ъ

мастни
На 19 този ^%сецъ, по инициативата
на съгражданите ни г. г. Свещеник!. Са .
бунджиен!.. градинаря Ив. Горановъ, Люд
сканоп!., Кирчевъ, Деневъ. Деветаковъ и
Задгорски, се състоя събрание* за обмислювание въпроса за залеснванис Балчик!,
и околията му. Присжтствуваха около'200
души. Г. Горанов!., пръвъ въ една обсто
ятелствена сказка, говори за значението
на горите но културно, стопанско и еконоиичсско отношение, за черницата и що
требва да се направи при нашето условие
въ това отношение. Г. Драмовъ — по зна
чението на горите по хигиеническо отно
шение. Нъ резолтатъ — събранието сч* съ
гласи за състаадннето на едно друж**ство
за залесявание и избра комисия за съставяние устава отъ следующите г. г. свещ.
Сабунджиевъ, Горанов!., Драмовъ. Людскановъ и Деветаковъ.
Ний кого виждаме ползата-оп. тако
ва едно дружество, неможемъ отъ да не
похвалимъ постланата имъ. като вервамс.
че то неяа да загине още нри основава-
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нието си, както стана мрезъ 19Ц0 г. съ
съставеното Гнинастиччко дружество, което едва що се1 състава и загина.
Настоятелството на Клибейското сел
ско читалище .Искра' е помолило грунд
та младежи отъ града ни. които наДОтого цредставиха въ подла на Македонско
то дело пиесите: „Христо Ботммгъ* и „но
Неволя докторъ." да повтори елнюто орфдгтанление нъ с. Кдиб*-в на 2 юний не.ерьтн, вт. подла на г1хиото читалище Мла
дежите на драго гърци* с,. <ггм>вахдма
поканата н гт, подписите е* ангажираха.
Препоръчване както на г-да ноН-.тителнте Гарга. 1дм11ки« еборъ. така и житедит1. на околните села да се притекатъ
и водаджтъ лептитв ей вт. подла на чита
лището, .милото ще прекарат. нХкодко
мриитнн и занимателни часа и ще о*танап. доволни оП. ире.цтаалсимсто.
Гноредъ добитите сведения отъ на
родното събрани*. Севлиевския Народенъ
НрЪдставвтедь, Г. Исшевъ, е иман. пох
валната инициатива да внесе още въ тъзн сесия на народЙОГО събрате, предло
жение <а и|М)1ъ.1жение съ още 5 години
срока на лакови ла заменяванне на
ските документи сг к|н*постнн актове
ва предложение е турено на днеиенъ редъ
н ние не се съмняваме, че почита»тото съ
брание ще го ириси**. (Н> продължение
срс»ка ст. онй* Ъ години, мнозина ще с** осн**бодять отъ тежката и не поносиха глоба.

X

На 8 то го, финан. прметавъ е имаЛъ
енречквани** съ предприемача сьрбинъ-инжинера Маринконичъ нъ работната стая на
послелниЙ за н (.какви не заплатени мита.
Въ реаолтатъ, Марннкоюпъ скъсалъ неколко банкноти и изругал, фин. ириставъ
по единъ хамалски начинъ, макаръ съ последний да ** имало и двама стражари кон
то бездействаш Ний ее въмушаваме отъ
поведението и на двамата, а още повече
оп. бездействието на стражарите, които
дои устна! и на единъ чужденецъ да ругае
българските чиновници..
Ва единъ ст. град. 'иновиици. който
борави съ пари сч* говори, *ч* е злоупот
реба!!. една крупна сума и вт. резолтатъ
продължава да стои на искта си. Питаме
град. кмет, това ако е истина, какви мер
ки е взел. спрямо ного, защото се гово-

ри. чО 'иноиника н1.малт> никакпа гаран
ция за службата си.
Питаме: Биншия държа* чл. контрильо ъ. II. Сницаревски. при пр1.давание
длъжностна предаде ди на заместника си
на лице сандъч<*та за нари и колко! Тъй
също нуАдалъ ли е и онйя 3*2 сандъчета
които нрислъ на -пий* отъ бившия г»авенъ
бирник!., а сега — мБчДобрйГ^ь г Нанчсвъ!
Истина <и е, че израсходаап. сумата 105
лева за 35 сандъ'н*та по 3 -'еьа едното,
когато тука се правяп. но 1 *• 60 ст. и тАзи сандъчета по«учиъ -'и ги е въ канце
ларията си! Да кажи г*п. когато беше ту
ка КОЯТрОЗьоугъ, (Юлко сандъчета е изпра
ти л.. когато се знае чс това много рАдко
Чра1г1.шс. Придобитата гума ШГ* лева <тойЮетьта на сандъчета, истина *и е, •»«> е
иодАлона мАжду него, и сегашния» г-’авенъ
бирникъ, Ку*Ч*ва1 _____
а
На 20 тото. пристигнаха въ града на.
Вари. Окр управители, г. Станчеви и прАдс А да теля на Вари. 9нр. С*дъ г. Данчеви. ТА иа
слАдующия день заминаха за село сард муса. по распрата на селеиитА ви това село
еи ония иа с Нараманлий за мера
Ви околията сАидбщА отааати много
добрА. изглАждатъ ако се залазятъ оти нАкоя
стихия, да има много добра реколта, а оти
друга. тирговцктА почнаха още на зелено да
ангажирватъ стока

БАЛ. ГРАД. ОБЩ. УПРАВЛЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ .>4
гр. Балчякъ, 20 кай 1902 год
Балчнкеиото Градско Общинско Управление
обявява на интересуюшигЬ се, че иа 4-ий идущий юний въ канцеларията на същото ще се
произведе иубличенъ търгъ съ тайна конкуреицич, за отдаванието на закупчикъ експлоатация
та на Градско Общинския доходъ. Право огь яЪрение съ Общинска кринл ;«а три години нрЬие,
считан отъ I ий ииуарнй т. г.
Перетрожката ще трае до 8- ий сащий включвтекно.
Първоначална оценка на прйдприятието е
60,000 лева.
исканий залогь 3.000 лева.
прйдложе»»нята ще се приематл. до 4 часътъ
•слйдъ обйдъ.
ЖелающигЬ да взеяат». участие въ търгъть
трйбва -аа исиьлнягь предписанията на чл. чл.
6. 20, 21. 23 и 23 отъ закона за цубличнитй тч.ргове,
\

и-

**

Б А Л Ч И К Ъ

Огр. 3.

Брой 8.

поеииятй условия вогьтъ се
сътствш I. деяь и чась ат Общинската
раи.

Кметь: Ат. Хр.
Секретари: Г. Сп
БАЛЧИШСКИ ГЖДКВ. НРИСТАЙЪ
ОБЯВЛЕНИЕ М МНО
НаиЬстяванъ, че па .яяоиям
ний снеть № 3370 кмадеш отъ Бал. Мяроамй
Гждяя въ по*ш па Балчишката
тип. Стани Хрястоиъ отъ е. гьоре
800
м
съпасяо ч,: ч»; 100 — 1025 отъ Гражданското
сАдопроязнодство слйдъ «аукратиото пубзккуваиие настоящето въ в .Бизчикъ*
трва. 31
День до 5 часа поп И IКалий ще оро.
въ
канцеларията си сгЪдуимциг* ме.
и|шнадгйжаши иа дгьмниа а
с )) илща
дължана 15 а. 50 са. шир. 6 и.
* я- съ
три став отъ каиъкъ покрмта съ керемади и
дъдъп. 15 аетро 50 са. шВрокъ 3 негри а високъ 3 иетра при съгЪди: Злата Дсяегь, Нвкода Иванов 1 я отъ страня ижтшца ок,
за 300 лева дава ла ХЮ лева, 2) лоае
тЪ селски лозя отъ 2 4 д. пря съскди: Сяно
чевъ и Милчо Ннчсвь оц, 300 л.
Наддаванието ще почне отъ онИнката
рЪ Желающигй да купят», горнятк
гатъ да се чвнватъ къ канцеларията яъ ирисАТстиеиитЬ ши и часове за м.лддяааяме.
гр. Калчяю.. 17 Май 1902 год.
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Сди. Пристщгь: П.
ОБЯНДЕИЛЕ Ю«1
Извйстиваиъ. че иа основани* вепъ
ний листъ .V 3221 издадемъ отъ Балч. МнроаяВ
Садян въ полза на Балч. Летл. каса оротаиъ
Шабанъ аса чаушевъ отъ с кар бей-кьой за 530
л. и съгласно чл. чл 1004 —1025 отъ Граждаиемото
ГАдопронзиодстао, двукратното публикуваме йастоящето въ в. .Балчшгь* ще продължа ЗТ"
до 5 часа пос.тК пладиЪ ще продаЯажь въ
ларинга си слЪдующигй нед
ияоти цршадлюкащи на д,пжццка а именно: 1) Харааяъ въ
с. кар. бей-кьй 3 д. 2} нива кай. пать 1 дай. 7
д. 3) нива тъик. пънче 9 д 4) нива кара сулуиъ
1 дек. 1 д. 51 нива край село 4 дек. 8 д. 6)
на наз. вол у 4 дек. 3 д. 7) нива край село 3 дек.
2 д. 8) нива кис. ябълка * дек. 4 д. 9)
чать 3 дек. 2 д 10| нива кюшол. [1А1Ъ 8 дек,
11) нива паз. иолу 2 хет. 5 д. 12» нива кюн. оать
4 д. 13) нина сиътнн пать I дек. а д. ц)
добр. ажть 1 дек. 6 д. 15) пяна юртл. 2 дек.’16)
нива гробища 1 дек. 6 д. 17) нива кин. пать 3
д. 18) гори коджа бекиръ 11 дек: 5 ара, 19) го
ра коджа боддаръ 8 д. 20) гора как нАаь 4 дек,4 д. оц. по 20 д. дек. горитЪ и иивягЬ.
Наддаванието ще почне отъ оц-Ьяката на гор-й. Жедамтнтк да купят». горяитЪ ивоти яогатъ да се явяиап. въ канцеларията въ прмсАтственитЬ дни и часове за наддаваиие,
гр Балчикъ. 16 иай 1902 год.
2—2
Сад. Приставъ П. Недевъ.

ВкЛВ.

СХХ'1.ККЪ

>ПЯПЛК1111К V I •;-•
д ииц *нц<' 24 'яяа ■ л I’.11• който (•|н>къ имота
,; ! . ОБЯВЛЕНИЕ МоЩ.. ИПИ..,,..... , дължи още 24 часа, слйдъ който срокъ имота
ний Извйстявамъ че на основание «сиълнмтел,| Ще $е ирисжди окончателно върху посл Ьднпй нанеД листъ 2684 иа даден-к оть Бал. Мировий Сжддавачъ.
гр. Балчикъ, 16 Апрнлъ, 1^02 г.
Дия въ полза на Димитръ Пооовъ огь гр. Балчинъ протввъ Михалъ Гочевъ оть градъ Кавар
1 жд -Бит л■■ 11.1 Ь : л •
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Сжд. Приставъ: II. Недевъ.
на ва 343 лева ДцДр„ж съгласие» чд, чд, юоа*— I
рт>, Гражданското сждопроиадодство, слйдъ I
ОБЯЙЛЕНЙЕ № 1^76
двукратното обнародвания настоящето въ в. Бал11ли1,( тк1;,1М I., 'м па осИоВанЙ4 ясн 1. чщгг<
чшгь; зда трае $1 деи> до 6 часа посд-Ь пладн-Ь
ш:Л Илиъстявамъ, че на основание истините.!-,
ще продаван », въ канцеларията си ш. гр, Балний здсть Л» ,2223, явдаденъ, Г1Р)>.ДЦЯиЧгуШ[|ЧШСЬ, сл-Ьдующитй недвижими имоти иринаддйСждия въ ао^за на Ек. Н. Ючьорманска отъ балжащв на длъжника, а «нейно: ,1) ннва кама тарчикъ противъ Щ. Д., Миловски, оть с.; гри ад 186 д.
ля.Щл- при съседи: Илия Шишковъ, Жечо Сто и.<гьгад«Щ чз; •»;, КЮ ^ 102$ д(Щ,
янова, Димитръ Дииовъ и Велико Иваиовъ, 3) • сждопроизводство сжЬдъ двукратното публику-.,
лозе въ едлеаа 1 д_, цри ръ^бдв; Иванъ Николовъ
ванме настоящето въ в ,Балчикъ“ ще трае 21
Велико Иванов ь, Георги Иванокъ и Ради Колевъ
день до За часа цощ* изадн Ь, ще ородавамъ
оц. нивата по ,). д.,д. лозето за 15 л. имота се
канцекарицш сн сгЬдующигй недввжммл «мота
нанярцлгь .
..................... ............. ...... га мис ; ПРВнадДжаищ
ммеццр: айаШ®|о-ь Наддаванието ще .почне оть оценката на госъ, кьощкъ дерменъ багларж, ртъ 16 декара, орф,, Желакмцит* да купчть, горнмтЬ иноти нрцфи. за 200 л^^ . рида
%а
г*тъ да се явяватъвъ канцеларията въ присжтОЦ- за ,20 д. имота се намира вч. землището на
ственитЬ дни и часове аа наддавание
ГР- «УНЙ^ваийето ще почне огъ шгВмката на го»
1
Цадддванниго «е иочне от> оц-йнката на грПК Валчикъ,’Г6 Май 1902 г.:
,,,
рЬ. Желающи^,аа,кур»уг^,,,г,с|рт|^’ имота,,,ИЩ|.
2—2
Сжд. Приставъ: П. Недевъ.
гжтъ да се нвнвагь въ канцеларията въ арнсжтоШе №" 2039
: ственигЬ дни и часове ад наддавание. Дко въ про
Д1згЬ«тяваНъ, чг яа основание Мчгьлнипл- дължение на 24 часа ртъ присжжданието се яви
нип Иагйстяваиъ, чц на основание исцълнителн-Цой и наддаде 5 на сто, огъ ироданьта ще се
НИЙ ЛВСТЬ >4 4787, яздаденъ отъ Балч, Мировий
пррдължм
оцце ^^.чада./.слфдъ. който, лртмДЮ.,
Сждий «ь
, ра[ Гада Иванова оть , село кая,, ад ще се ирисжди
окончателно върху посл-Ьдний
бей
\ 1-мадй ,ирртадъ Петке Ивановь е*щото село
наддава,-гчъ.
,инъ, I, . Май
ГОЛ.
9рШмяМ|
1#сядашйз|*4«л*к|ЩфйДт ощ
/ :
гр. Балчикъ, 17 Май 1902 год.
Гражданското сждопроязводство, двукратното пу' Ж -Ноис
< _11 11 • .:( 1 I
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бликувание насгоащето въ в, „Бачикъ“ ще проСжд. Приставъ: II Недевъ.
/
дължн З! день до 5, часа послгЬ цлядий ще дро. 11*86“
ОБЯВЛЕНИЕ 1286
дциЦПг 44. “аривларадта сн сл-ЬдующигЬ, неднижиИ шЪстшим
-е на основашя по< ганвиог
ми ии оги^рннадл-Ьжащи на длъжника а именно:
ши Известяван-! че на основания постаноалеСЪСЙ;« нива каварна , нолу-бощ ; оть 50 декара
нмето издадено оть Вар. Окр. Сждъ въ полза
съсЬди: пжть Георгашъ каранфиловъ, Баю (Дана насл-ЬдницнгЬ на иокойнмя ХТеорга Груевъ
заровъ н Петръ Днннтровъ оцЬа. оо три дена, | атъ ^р. Бад^икъщ съгласно чл, ЧЛ. I
дек. имота се наннра въ землището на с. кая бей
оть Гражданското Сждоироазводсуво, двукратно
кьой. Наддаванието ще но>Н»с <>п- »чг1.ш;. л па
то, публикувание настоящето..въ в. „Балчикъ* ще
Наддаваннето
ще
почне
итр^ржЪннатц
на
гаув
продължи 31 денк до 4.ч»са посл-й цдадгЬ ще
гар*. Желающнт* да куиятъ горннтЬ имоти ноцродаадяъ въ канцеларията ся, слйдующигй не
гатВ|ДН «е двядатъ въ канцеларията гь присжтдвижими имоти принадл-Ьжащв на. длъжника, а
ственигЬ дни .^ часоде аа, аддадвааде.
именно; 14Л озе въ ийстностьта куруджа дере оть
гр. балчикъ, 16 май 1902 ,10^ ,, 1П
1 А> о«, 40 д. 21нква 18 д. кул баш» оц.
сжд. приставъ: П. Недевъ
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3} нрва 32 д. червений иръсгь оц. 38 л.,41 нм-:
аднА?8 д, юртдюкъ ,рц., ),2 л.,|5) »иад
1892’
джн кьой юртлу оц. 16 -л.., ,6) нмад ^Жл. Ж
«•
Ммпютшжиъ, че ни основание ^испълнител- *Ш,Ч1И № 32 леаа. 7) нива Н д. я^. .«фщ,
• йкй 14ад*садрамад,че ад рснование исгпашггел.пжть щ. 60 л., 8) нива 8 ^^каадр., пжад цц. 20
яий адсад ^ 6949 издаадяъ отъ Балч. Мировий
лева,
9).нтМ А- ЧртгкЯИГЙЙ.ЧИЦ.
Сждия въ полза на Хаддадръ Хрюстем- отъ бал|г|,, Надддванкето ще рочне огь оцЬнката на грчрк^ .чрртинъ ЯшартГ^Иехмед. отъ с. рр. ад 178 ад
Желаюищтй да куиятъ торнрп^, адотм *цог
и съгласно чд. »» 1004—1025 огь Граждамскотр
Слддирои«Ш)дство, сл*Ьдъ двукрцтн^то ^публику-' гжтъ да се.явяватъ въ канцеларията въ прмсжтдни и часове зашдадвацце, 4^°:(й>11|*9-,
адиаде настоящето въ :В „Бадчикъ,Г ще тра« 31, стаеяитй
дължение ад 24 часа отъ присликданието се яви
М/т А9росл*.,цлащЛ ще прядааднъ въ
и наддаде 5 на сто, продавьта ще се цроЩтяШМГ1 ^ГЬДУЮШТЬ иедаджади ямотр нфкой
Д^жи още ?4 часа, сдйдъ адйтр срокъ .адоад
принадл-Ьжащи на длъжника а именно: 1) Кжцц
да* стац и кафене оц, 200 рт. '(I 1Ш III- ще ре црисжди окончателно върху пос-<-Ьдний наддавачъ.
1
. г Л.аЦчиКп.
Н) май 1ж! год.
дддваниего ще вочце оть оценката на га|,1)
гр. Балчикъ, 16 най 1902 год.
лающитй
да
купйад,,!^^*
**оти
щ>Р*1 V'-'
2'ад 11|'И1 им, II 11. д« 1;г.
гжть- ад ад двяватъ въ канцелерията въ яриежтI—2 —
След. Приставъ П Недевъ.
ственнтй дни и часове аа наддаваадж Лко въ про-,
дължение иа 24 часа отъ присжжданието се яви
п ечатница на П.' Костовъ, Ба.тчикъ.
Иуцесепро■*у%

