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ОРГАНЪ НА НАРОДНАТА ПАРТИЯ
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а гЬггнмка '• л., полугодишно .Г- , л.
За иъ странство годишно 10 лева

*с1-г

Исачко що се огнага до «Истинна,
ее адрееирд до редаацвят» а у, гь гр.
Добрич*.

ИЗЛИЗА ЕДНАЖЪ И I, СЕДМИЦАТА.

Л^.омирзит* <*«чъ прКиизта нЕмч
дл се унажлна.
Прилят»* и и иисмл нс сс присмятъ,
РЪКОПИСИ НС гс КрАШЛГЬ.
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Сдяоъ брой II ст.

Сдмяъ брой II ст.
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ТАКСИ ЗА ПУ1Ш1КЛЦШ1'
а» авад. в/ш на I стр. ... 10 ст.
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• А ст,
Иа ираетансжп об» «ления 1 , ст. ма
дума; аа ха.1нояпт1’> в онна. сой го но ее
. ; заплащай. поне а дена огь публикува,чае нето ич ь ет. на луча.
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.... | о ■>.) \|/1 собствеииата си кжща вь гр.
[Н^Д(1К(1ЛН ДнЛрочь 1-й учаетъп. аа два
1Жа. горпвп етажъ гь 4 отдЬлешш за жпвТннве.
олип'1 егажъ гь е що отдГлеииеза жвнЧлаие,
пь Мугфакъ, едпнт. сайвавгь и <■ шик кладеь иъ двора, еч. двороно врог-гран1МНи 7.Л! кв.
я 1;:к >у странятI;: Дамвгръ Гоеиоланивь, Ивавь
ень. I л\ха \ ли нл п иа.гь.
Да споразумение м> яаеъ вь гр. Варна и до
а Никела Г. Сииуихкаскъ и Лганас ъ <К. Лоловъ
гр. Добрвчь.
гр. Добрвчь, 14 Ноедвран 19'42 гот.
;{
.Братия Генови“

зя конто бате огигурепъ живота на покойния
ми мжжъ .1нш»нп //.
>«,?,. ви още ми
върна и лв. зл. 7.312 и Ги) (-т. кон,., „пспГин
бЬше внесалъ на това Л-во за освпрнанно *ивота
и то пр*зь мюо \ аижаенземин ирЬзгтячитгль на < 1|1>>юцч||>т Д-а„ за вь Иьзгарин
г-н-ь Г. Гвореонь язъ гр. Софии.
1то‘|<?*% считаш» за снпа нлй-пши ги.ч 1льжнссм. да мрЪплржчаиъ псЪкиму, а особени» на
онми която е а. глава на семЬВство, женени или
неженени, да ги оеягур гь живота нри Д-ио
Нн>-|1оркъ* вд коего аяс-гряхователнит-Ь угзо
вии и спечелената репутации са. наЙ-иолЪзни,
! пзнегнн и га1>анIиоагь ш-Ъкиго.
1
*
Оставамь гь нвй дълбоко почитание
себггвеиить гн лн>Юлия А. Дюлева.
гени : два вь жеСт.
СЧ
фин
,
28
«1-врий
1902 г.
Царската улица пмь Ь» .V ЗГ» и 31] ц сдаиъ
|дь град. часовникь нодь Ай 279. За еперазу|нис до >И'НЬ.

дльжность, илп не, и резултата бива твърде
печаленъ. Съ своето си иеумЬиие, както при
|"‘ПИ.шпте си, тъй и въ адвинистратиино отПошепне, 1Ь ВЛНзатъ ви спречкианке съ своите
подведомствени— Учители, КОРЯТ» Това не Ли
гребало Да 6*Д* ТЪЙ. Министерството би трЬ, , ...а ... ..
’ * Д
,,*^Н " 0|,ИТИИГЬ Измежду самите
т; х (> 11 то ПОВЪЗЮЖНОСТЬ СЪ виеше образу«впие. Сега какво виждаме. Учители съ виеше
образувание си иодвЬдомственн из учители сь
сркДНо ИЛИ НеИЬЛНО Ср*Д1Ю образувание и то
г *
; Ч'»лсе «и сачо за това. защого имали едиа дв*
| годишна учителска практика по-малко. Не ще
ясьчпвяне, че честолюбието не би дотегнало
това. Такниато директори пе би упражнили
; нуждина анторитель надь подведомствените
, си — учители.
I
гр. Добрич ь, 1 Ноемвр. 1902 гол.
Десеть години става, откакь е вь сила
3
закона отъ 1892 год., който предвижда, въ
X. Ахмедъ Салиевъ
Ако пма най го.т1;чъ хаосъ, то той е по пашите училища да има редовни учители,
ведомството на Народното Просвещение. Кле които с* издържали държ. изиить и да бдто Народно Просвещение! ТхлМо 10 Години бать сь виеше образувание вь гимназиите, а
стана
на 1-й септемврпй г. г., откакъ покой- сь средно или педагогическо въ основните.
< А ч .• р и к а н г к а н Г р р ч а и е ка еисгеча).
ния /Кивкопъ създаде своя законь за Народ Но за съжаление казваме, често н*тн съ залви н ГОЛ1.МЧ, К.1Ш О п плугове <, гъ ратни по
чини. се намират ь за продант. вт. магзаинъгь ното Нросвещепие гь цД.лъ. да го т\ри вь бикалки. като съ ипснектурствапе, като СЪ
|. С.ьщо се намиран, и части отъ |Т.хг, нри редъ, но какво виждам» ? Цели бъркотии. Кол- партизанствуване и ир. еж степенуваха мноI
нТ.1111 доста умерени
кото чипистри дохождаха слЬдь .него, всв «ина, като станаха редовни и днесь нашите
Лобричъ. 1902 г.
Ж. Абаджиевъ
искаха да нанравять нЬщо, скокамха но единь 1 гимназии е* иреиълпенп сь III. II и I ст.
-Ю
законопроект!.—недоносче, и той оставаше въ учители, КОИТО СЖ СЪ Средно и непълно Средно
архивата на народното събрание. Но и съ образувание, които се ограничавагь да нреПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
тези законопроекти подобрява.... ли се учеб- подаватъ само въ дошитЬ класове. А мнниното дЬло в положението на учителя / Ние стерството, като отдава големи важиоеть на
'1*11рмаги Братия Герчеви елняственнн 1+. ;
отговаряме—не. Пема и съмнение, че мини- държ. пзпитъ, безъ да обръща па шя, които
гЪлстови гези на мгг:1нсги I Ь Руссчо-Лмеринансни
* 0Д110Т° Просвещение трЬба да сж степенувани по околенъ нжть и на слалоши '■ьтрижгълна м.чрка, извесгива на
ариенските и Доб)1ичениТ. граждани, че ирт.ть "*д'3 А""!1'1 проникнат', въ това де.ю, за да бита имъ подготовка, а на пекакво придобито
чдьголемци иаиливъ оп. фзлшиви гад........ и, ко- Чож,‘ Д“ 10 подобри. Но какво виждаме По право, и» доиуща учителят* сь виеше обраI» гоже еж руоеки, да обръщатъ особвняп пнигова ведомство,' Има такъмп случаи, които зупацае въ гимназиите, макаръ те смело да
:шие на марчага, която е „гри.кплникь“ и че всеки нжть нравять Човека да се чуди. Ста- [ .чогжгь да преподавай, въ всичките класове
якипл ги има въ Варна само пъ наший магаоп.. срещу народи Iта банка ■ въ Добричъ V нишъ началпикъ на учителите, а носле като но своята снециалность, а ти праща въ IIIрагии Тозаинанъ. Агоиъ Мурадоаъ II. Д. Симе- те
„ уволнптъ. тп Нй *ожешъ стана учпт-ль. ; класните училища, защото не правили държ.
ноьч. н Гераспмо Хаджи Анастяеовъ. Вг ичги лру- Думата ни е за околийските инспектори. Иро- изиить, който е приповторени» яа това, което
■ които продаван, отъ нашо име1, гадошизт. извеждалъ СИ Държавни изпити, давалъ си се е учило въ университета. Интаче, този пз>ъ не сж истинска.
иравоспособиость за учителетвуванв въ основни нитъ правили учителя ио подготвенъ
за въ
Съ почитание:
училища,
а самъ пе м»жешъ да бждешъ ре- гпмназпнтЬ? Ине отговаряме—не. Нанротпнъ
Братия Герчеви.
дсвеяч. учитель въ те.хъ. Какво е това? Не е учителя нр*зъ това време, презъ което се
ли цело противоречие? Не значи ли, че унра- готви за изиить-една, дн1, и повече години
ЯЗНД ЕЛДГСДДРЕССТЬ
вливащите това ведомегво не искатъ и да | — етава даже вреденъ за учебното дело за'1рЬ»ь кояго публично изказламъ както знаятъ за това, а само си гледатъ хала? Да, | щото той гледа презъ пръсти ия него, а гледа
!'Ю'|| I а
< ърдочиа благодарност!, тъй и ония на това е тъй и требва да му се тури край. повече да зазубри материала за изнитъ, който
•'тиргТ.чъ ми мадолТ.тни дТ.ца, към ь осигури гол- I 1есто нжти мниистерството*.назначава учители е, както казахме, приповторение на това, което
|'Т0 дружество гНю Иоркъ- чо то въ сдиоиай 1 •и директори вь Ш-кл. учллпца безъ да ги се е учило въ университета, та да пе го скж»рагко време ми ипиати освЪнъ 15,(ХЮ ДВ. зд.
е то изпитало, да ли те отговарять за гази сагь на държ. изиить. Слегдь като е издър■
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занимава, ти ш* ! яат* други ирпчипи: напр., тука има голЬмо условия отъ всичга други дружеггиа. НадЪвамя
жал. изпита аКц т.,п н*.
‘ че той ши бъде и вргЬденъ значение военната служба защото гькмо тол®»и-■
ще н съмнение,
г
на делото, но понятието за него ще бъде: гава. когато учвтельтъ трЬоа да се вригото- (-е • Г0|1вть
.тон издържа лъ държавенъ гсшитъ“. Ний сме клана за и шит., той отива въ полка. ПоелФ,
Съобщамть ия #т> Балчямсм, че ня 9-й
свитГ.Т'*ли. че дно.-ь има учители съ виеше училищните занятии въ средните учебни за- ; сръщу ГУй того, иеизиъстии злол*а подпалили
обрал» вание, които с.у. степенували преди две, водения редно помагатъ, а често бъркатъ на : всичката слама, с*ио, *ивща и ир. на г-нъ Нови
или три години и надявайки се па това. че подготовката за изпит*. Не-малка роля тукъ !
^^
те с,у. редовни, сд останали много ниаядъ, шрае н прЬтогарено) тьта. един в учнтель,
!:«•! ато цип. счетели съ виеше образувание— който е слЬдваль 1 години въ виеше учебно
и-сте||. нувапи. които 00 занимават* съ пред- ! заиедение и е държал* 8 изпита, често се
ч.ча си са. отишли много пащ>Ьдъ. Споредъ уморява п даже поврежда здравнето сн, та
е има нужди да си поночпне, затова отлага изпаст. ТОЗИ дьрж. ПЗИИТЪ, какъвто е сега,
... .
.
\
направен* чисто но бичжетнн причини. I ой нита ла една две години. А веднъжг. от* ро•• едивт> н*-1литеиъ нзнитъ. Ако е държавенъ, чили се илиитъгь, държането му става мъчно.
п> би гребало да се види сиоредъ него .иох- Често виждаме, че най-добрите ученици но се
ватносп.та * на учителя
дали умее той ла I пипват* иа изпитъ. Най поел* влияе и това,
Изпитътъ не би тре- че учителите се страхуват?. да не ироцадкатъ
преиода I и нлиитва. ■1.1 м и 1
*
1
. 1
бало да контролира знанието на учителя, за- на изпита и да се засрамят* ирЬдь друуац|ого държаната • наредила университета, и тя ритЬ и учениците си.
греба да има доверие на професорите въ него, а I
-И така. моето мнение е, че понеже поII ! тл, ..............рите трЬба да пматъ доверие на воиазиачеииге учители вършатъ не но-малка
........ . . поднисп. те иеднгжч С* подписали, че работа отъ другите п понеже болшинството
СТУ Делта иладъо материята, КОЯТО те му ,-ъ огъ редовните учители Ие съ държали нзпрЬдплп.
I»1 неми смисъль втори път* да нро- нит*, справедливо що •*, да не се прекарва
перя кал. съшито. Излиза, ч<* тЬ нематъ до- резка граница между едните и другите, а да
НЪ гвочта оценка въ свои подпис*. се степентватъ и новоназначените като друг. м1М11КТ1‘рстиит. „» II.-; т* »».«. ДО
се гьададе
родното .ИрисиЬшенне, като иидЬ. Че този НДцип. с.ч* н1.ма чЬстото, се опита да го измени,
но но едни или други причини и*1 успе. Искаме
да нерва ме, че сегашния меппетръ, който
шЬ.1'1. да шосе з.1кононроект'1. за Народното
Просвещение ще да уреди този важенI. вч.просъ СЬ държавенъ ИЗПИТЪ, НЪ смисъл*,
както бе нроектнранъ прЬзъ 1900 г. Нротнвъ държ. учнте.гь, какъвто е сега, мнозина
съ се що.изнасяли а ето как* Г-мя Юрдинт,
Г<>,(<1]и>цг, .Дневници на нисшии учебен* сътр. 575 прЬзъ 1899 гЛ казва: . . . .
вЬгь
пМоето мнение е, че новоназначените учите
ли не треба да се отдЬлят* съ такъва голена стена отъ редовните, както се ш—а огь
реферата (1’еферантъ 1'. Табаков-*, сега ревизиръ при министерството па Народ. Нросве|ц.*иие б. р.). «'егашпитЬ временоповоназиачепп
учители п ио брой и ио работа, може да се
каже. сд, единъ отъ главните лостове за движепието ни срЬдннт-Ь учебни заведения напрЬдъ. .Може би. ще преувелича, ако кажа,
ч<* тЬ неситъ иа ил^щнтЬ си Иб-те-жъкч, товаръ, гьй като старпгЬ учители при разир-Ьд-Ьлението и а прЬдметптЬ, умЬятъ да изб-Ьгнатъ но тежката работа и да си заназятъ по
леката. Но д. ри ако подобно твърдение съ
държа и р-Ь увеличен и е, песъмпенно е, Че 110иоиззначенитЬ учители не върдотъ но-малка
работа от* редовнигЬ. Друга щЬшс да бъде
работата, ако сегишнптЬ новоназначени не
прЬноданача като редовпитЬ, а само се подюткЬ.ха за учителска дЪятелпост* нодъ ръкоиодствого на директоритЬ и па редовнитЬ
учители. Тогава щЬше да има смисъл* да се
отдЬлатъ гЬ рЬзко отъ редовпптЬ. Както е
сега. чононазиачензтЬ се отлпчаватъ отъ редовнитЬ само ио това, че но съ дьржалп изингъ. Но пема т«ш изпитъ има так* 1 голЬмо значение? Пича юй е гаранция, че
учнтел.тт. ще изпълнява слЬдч. 1<). 15 п 20
го.х. I 1.вЬстпо лл*жностьтп си! Важното е: пе
ла има Н31111Г1., а да има истинско подготвзне
към 1. учигелство, било ЧрЬ.П. ПОД ,оГИЧОСКИ
4'>*чииар11, бил.» но друг* начин*. При това,
и> трЬба дч с* забрави, че има условия, които
ирЬчтп» ни н вона.шиченнт-Ь учители да со
явяшгп. цзииг* и чоято говорятъ против*
рЬзкого огдЬлене на тия учагелп отъ -------редов
ни гЬ.
г11«- трЬба да миелпмъ, че, ако новоназначенигЬ учигелп но се ппяватъ па изпитъ,
Иравптъ 1)1 все отъ иесиособиост*. Тукъ ВЛИ-

истинско чирак} напие IкандидатI тво 0. р.) за
учитедствуване. Защото сегашните новоназначенц учители не чнракуватъ, а напрано се
както
мжчагь да бръснатъ на чужди глави,
и ние сме бръснали. Наистина, на сегашните
новоназпач ни се даза срокъ отд. три години
(споредъ тогавашния законопроект-* б. р.) за
I да издържат* изпитъ: но щомъ с* се изми; нали 4—5 години отд. излизането имд. изъ

— С*що ия 7-й того други аюдъи водплЛц.,и всичко на Ини Жекова огь с
Кара-яшъкъпа, загубят* на когото възлизат, иа 3000 а.
Ний мислимъ. че Калчяксиия Окол. Началн',,гь> вм*сто дж “* обвинява въ връувелячаване
ия кражбятЪ и пожарят* въ околията му, те
н**и|машш много добр* зя порязвали малко спокой-гвието < ч и заобиколи всичките сола, пропър» нотната стража, даде нуждяото опитвано
«* о нцмиеката власт* за ирелиазваняс и залавиими нл «осгорнициг*, защото той ежемесечно
пол у лава но 2:> депа пътни парички. . .
Отъ Сюлюмаиджкъ ии съобщават*, много
куриозни работи кършени отъ ПалчнкскитЬ протресисти <!!?) но изгонването на тамкашнин об
I щински нисаръ, ний ще има ла се иовърнемъ но
гон въиросъ и отдядемъ всЬкиму приличното.
СбмИ(1М. Иь минал11|1 си брой у110мвн.мие,
,1в едН1 часТ|. отт» градско-общинската ни гора
сп успорнвя отъ Нотевчеии, които на 13 того
нападнали гор. стража, кояго надзиравала сЬченаето и казвагъ станали н*кой с«раозня’сбивания.
*«”>
•*»
7.17“",.
■

.

В|,-ьме- на >4 того валя силенъ дребенъ есененъ
тоиълъ дъждъ, който даде възиожность иа зем
лсд*.шнт* да почна гь наново зимиит* си нотЬви.
Въ прЪдпосяЪдиия брои 38 и 39 на в.
Добричъ се визира личяосгт.та на негово благоговЬинство св*щсн11икъ М. (Мнровъ) но въпроса
д0зацфекцвраве църквата, ннй бихме желали,
^до ц,,цЪ Мяровъ да изл*зс съ нодиисътъ сия
разясни този въиросъ.
Къиъ кого да се объриеаъ. Нь адмиии-

у,,™™, е»... — »•»». * т.
ще държатъ ИЗПИТЪ, тъй като отъ техь ще
се иска да знаятъ пе това, което съ иреподавали, а това, което съ учили преди години
.... . чкпипето“
•
’

М ЪС Т Н И

Хармаъъ-куюеу, Нн. С. Налкаиски огъ с. КядиеДнгслъ Ннсвъ огъ с. Кара-Мурадъ; И. Гоичевъ
огъ Коруджа-кьой, II. Кмимовъ огъ с. Крмсидий
и заявиха, че вЪсгникъгъ имъ се нрЪдавпл-ь отд.
м*ссцъ на мЪсецъ и то омацанъ и нр- Ний вече
не знайме къмъ кого да се обърнемъ за законно
съдействие, защото отъ малки до гол*ми, отъ
които зависятъ селскиг* пощи —службаши обърщухме н*колко пъти внимание, но все тъй остаил тоя въиросъ. Согя тая си б*л+.жкя отира’ виме към * новоизбрани г* сел. кметово, дано
поне т* пе правятъ никаква спънка за редовно
; получаване вЪстнакътъ ни огь сол. абонати,
Вчера се състояло едно доста внушително
събрание въ с. Киралезъ огь но-сьбудтннт* ни
зсмлелЬлм въ окелвага нм. В ь кос ги се размислТ.ло но въпроса за недоиускание евреиI* да
ирчгуиувятъ рабогнит* ииии въ год-Ьмо коли
чесгво. Ний ще дадеиъ въ идущия си брой въ
резюме ветото рЬшение па сьбравшнт-Ь ся.
Колили г. г. »с.о..а|игЪ ии които н<- сл. щ иоагизи
; а*чн.иаатя ъ; 1 х« налугма* огь .торят» година
ни

Една часть ОП. гр. общ. горя, нодъ иазвв.Кьоряолу“ почна да се експлоатира отъ
тегр общ. управление: тя е същата, която се ексилоагира ир*зь 1888 гол. ПилотигЬ за една
стънжана продава общината за 3 л. 80 ст , коя
то едва лк напълня една кол.-1, зя наем* на която се нл.-нца 3 л. разказват», че работници за
насичанието имъ нЪиало достатъчно, та миогома
со върнали съ нряздии коля, Желателно би бало
КМСГ4-ТВОГО да издава толкова билети, за ковко
то има приготвени дървя.
ВФнчави . Н« 9-й того се извърши бракоегчитанието на ща Сте*«а Ив. Иванова съ г.
СО И-.1Д-МЖ»ТЪ.
Георгн Сг. Цукевъ.
Иашиг* поздравления и благоиожоланиа въ
случаи, на младожеинит*.
До когото се отнйся. Не единъ нъгь сме
I ибннили. че на съобщения безъ нуждннт* дока
зателства, а главно не придружени съ нужлиит* |
подписи, редякниша ни нЬ.ма да дава м*сго. за
топа съобщя мамо за носл*(ен ь нъ гь до които се Огледало и писъице. — Анархист* въ княже
отнася, че на анонимни дописки иЬиа да обръ- ската градина. -Кмязчетата-аигели хранители.
щ.1 ме никакво нничанне.
—Князъть самъ уловя покушит.ля.
При това нТ.ка се знае, че въ редакцията
Негови Нарск» Височество ■ с-ь н<-го бьлгарни се съхран .а извънредно много матераалъ, гарския нарозъ, вчера, съ нзбЪгиали една голЬма
но разви ььнроси, на който ще даваме м*сто
катастрофа. Князътъ щЬль безъ яалко да стаче
)
'•ато му дойде врЪмето. зящого има въпроси де
жертва
на покушение нротявъ живота му отъ страна
ли::) гни и от* широко обществено значение, за
иа едво, сиоредъ всичко, екза.1тираио моичо.
грЬбва
да
се
чака
зимна*
случай.
За
за
кон го
Кто и исиробностагЬ, които ии се телегра
къснявание яо може н да со говоря, защото
фират. ио това събитие огь Парни:
Людцкановит* наема съ отъ 92 гол., но накъ
.Вчера поларъ обЬдъ, къдЬ 3 ч., когато Кня
сега слЪгь 10 година и|>он.!всдоха свия с*сктъ,
. п.й що е и случая съ н*кцв наша въироси, : зътъ, заедно съ полковник* Маркова еъ излЪднади
двореца Квкспногритъ иа крайморската естракоито но мога гъ пропадна но давност*, иа може | огь
да. т* с* забЬлЬзвали аа зеяята едво огледалце,
и на нТ.кой «аксимиленна да сп нагъ сегашнит*
положено огь гор* на елно пягъхце, писано еъ
. ни съобщения на врЬмето си.
яолавъ и ииЬющи сл*лующето съдържание:
Личим. Иъ града ня при1тигна инспектора
ЯК Ц. IV Дойдем•» ла «ч убия. мо тиатн
на Д-го Ню Йорк* Г-нъ Лазаров*, за придавано
нюЬиип пунади ма.441 <)«Мр*га «'*. Лами.»н ми н алъ
полици г* иа уснгумРЖГ* ир*да единъ м*сецъ
се откалахъ отъ влача си, хвърлилъ орлжиетч
на1ЦИ съ1.р,ждани.
9Ь мо]*его II
сн кри и нь цмлднннпш.
Ний имахме случаи да прочегемъ самит*
Амййммстъ“
. полица и се убьдмхме, че еж съ иай-лябералмн

Обща хроника
Покушение противъ Княза.

*
(
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ДОБРУДЖАНКО»

Г»рой 13
СгБлъ ирочвгамяето як пасаото, Каязътъ ■
к. Марковъ вз*-яатъ да /о гьреятъ аа дръвчеата. а въ д-к1ства1 и храсталаците аа гр
, ,,-ть. уриФватъ 'а ааа^ратъ въ елааъ храста*
о ряатрчмрчно. 1*азь едно яда-о аовте.
цагъ го, и воччето лрйзвава, че то е дошло съ
но въ восл-Ьдстиие се
I*,//* ММ е да уиив /Гн.^л,
I казало отъ вдава ей.
1,'акь ва е наето?/ вонаталъ го Княза:
„Идни Нжичмъ“ отговорило яоячето. То
ЗЪ ОТЪ Разгра/ъ, гяФто слБлвало VI-! класъ
пи ината гнянауни.
На запитван -о какво наказан*- той сега
ма. Каячевъ /тговоралъ:
,Очппваяу своята гяь/>тк,л.
Сл-Ьлъ разпята прБдъ Княза, Кхнчевъ е бялъ
идеаъ в/стражарвтЬ в се яаяара по настояц-Ьтй на < лФдователя.
гь въ
/
азъ „Вечерна Поща“.
СВ благополучна !! Уа ла визатъ чита;■ г Б ВЯ, че яе саао въ нан!ата в Налчнкската
пи ножарят?.. кражбятБ а убийствата са въ
гарътъ си, ще си вослупяъ съ офицяалаита
ти.-такя за ироизае к-гвяита, станала еаяо ярезъ
■ птеянрий т г. конто биле толкова : »/*»*• ти
.ЧЛЕННО 37 ажже в тря жеяя всичко 40;
1.1 ахяе а три жена «
уб«ш»: 59.^
|Ш1..ло наранявани 32 яхже ■ 4 хеп. случайно
? «же Саяоубата чрЬзъ обЬсвание : 4 чкже а
кенп съ ооажяе а лр. срКктнз: « яхже. п
.<*, г.;*ои6*,пн Ч -иоконюная за саюубяйство:
.хже- н„ч,ч,ени мъппни т.нла 5 яхжо- одавеяв
' * ’
11
Г Обири и кражба: 10Вслучая, вагуба: 42.572
№;{ ет Нажчин 222 елччая съ запба: 249,572
г‘
'
1
Огъ горияга статистика изляза, чо саао презъ
птечврий яесецъ т. г. ииа убийства «тъ разинг*
шве: 78 които, ако взеаеяъ за срЬдеиъ яПгь, ирЬзъ цБлата 1902 год. знача ще аяаае въ
инати ся: 936 у',н».1М* ,78 а 12 93.1); 1294
1жбя нз загуба около ДИМИШ лева и 2664 пора иа загуба ДОО»,0)0 лева Е. да, кой е яягра на полициига ще иопатаяе ний, ае е ла
океан дръ Люддкааовъ ?
Засамано награден* ПрМамо съ удо■стане новината, че г. Черкавски. ртскн ваце,судъ въ гр. Варна е бидъ на.рздеаъ на имен„ день на II. Ц Височество Кна.-нни Клннсн„а отъ Н. Ц. Височество Княза съ ордена
•оксаидръ- III степени. Ноздравяаваме г-нв
ркански въ случая за заслуженото отлично, съ
то Н. Ц. Ввсочсство Княза е блягонознлъ дв
______
УДОСТОИ.
Въ гр. Дупница е очреденъ кояятетъ, за
чораяне пояощи, по яастаняваиие бБжеицвгЬ отъ
:м*допия. Кояитста о отлравялъ с«нъ горЬщь
лъ, къяь благотворятелнитБ дружества въ кия-твото и къяъ всички г. г. Българ. граждани и
кк даяки и като иай близки зрители яа страдаита ■ лишенията иа бБжеицигБ, конто биде голи,
ся и гладиш нещастници, която постоянно при
пали. колятъ да се пе о.-тивятъ г! разочероваотъ Българ. народъ въ яадкждягЬ яяъ забрато гоетоприеяство а исдиояагаиае, още повече ара
'-гъпванясто
иа сварепага заяа. ,
...
— Нстврг-бурското славянско благотворятелно
често, * случай яа яиого*. бБжеаци, е гласу,, Г7 :
.
. 1
10^
’
Т° С'”
. атев. на Софийското славянско благотвор.твл» ьлжество. за да раз.аге заедно съ др. събраГ-.ъ
главния рвдаятвръ иа в. Дясвивкч. 1 иъ
Ипколовъ с*- <*кара.1ъ съ вЬкоп отъ сътрудии1 г I. иа нБстиика ■ иочиалъ да уркжха яовъ еже1"1г. ц-ъ вБстиикч. водъ название: „Новъ лневшкъ“.

ДОПИСКИ
Госни, (име 1*едакгорг,
«ь сгатингя см от* 6 Октомврий „Кражби
в- жари , обк,давате да далоте таблица на
•ажбитЬ яз* Добруджа та нн. Моли настоящия
■ р!8каз* дв бд.дь за „ои -лваинсто й.
ИрЬда 5 дена въ с. Кьостекчндер* с* огчнатм от* дух* невнденъ „еть вола нз*
1 «ляга. «ваете лн кое е това село? — Селото*
» което тай.а клвекрадци, иато неможаха да
1 „огодит* ирн лклбата на нечадн олутаха
>ргпра см Пенчо, виден* селянин* и върху нетггЬ коне (?) пркмнняха границата тъй безоц-но, както еврейтк Червеното море. Хубаво,
ш оттатъкъ ва 1'чманая бил* гкхнив Новохоносорь. Но ирЪднвсаннето иа мишето прави-

Сгр. 3

Д. Но. 1о59 9.»1 г.
тедсгм, имам г* ■ к,меднага свършен?. — II продажба
0 К Я В .1 К Н И К
ИенчоиггЬ, вухте дв нара . . . Пенчови,Б ортеца а убийци, двама ромааеаа пуягашя, залоНо. «4><»
аеаа мтатъаъ, твмъ я щкзв дв гв езлягъ, иНа основание веоъчнателнпЛ ли.-ь. И 1Г>!2
л|лто а нещо нгъ Романско дробял*.
! азда1еаъ отъ II Добрачска! Мвр-вяя Ощия !м 17
Рачено а свършено, врЪкня, имена а угмх- I Апрадъ 1901 год.. въ полза а» С. Свпвир.кя «тъ
аа. Но днесъ, но дмег* аъ селото веЪка на | гр. Добрячь, иротпьъ Яико Ннкодовъ нгъ е. В- ,псъв|. метената вижда- Пенчо аръстаалъ екне. ; Факх. за 134 л., обявявагь, че отъ 18 Ноеялра»
аа този дук* неамдеаъ. който на иолоьцчт* а до 19 Декеаврай т. гол. часа до 5 слБ »ъ об-Ьгь и
конетЪ кради ...
! восл± гъ вравоналланаов- 5 на сто на слБпмО. бабо Темядо, ипукркпя се з съ тв-иггЬ 1 щял лев,. въ кавцеларвята си въ гр. Добрвчъ. Щ<‘
помощници : СлЪховятелц Цряставъ, е,рлж <ръ; продавах?. едкзующин лЯъжваковч. аедвихвчъ ихотъ.
еда ия снася. Пан Ножке, наема ни душата а* иаходящъ се аъ зсялащето на с. Веая-Фак* идеи-:
да се не мдчемъ аъ български безръди. Ила ! Еди къща въ - мото Ввзя-Факх направена «гь
пъкъ народа сексти го на вркдъ, че на този , карначъ в върти, покрити съ корящи гь двБ «гблужлающъ партизански гледа ла лале шамара, дклеяяя за жанБки- вра дължина « аетра. ширъ
та въ мила Вългарня да ааживЪе тяшяиа н 3 ветря в височина 1 а. 4»< с. я. съ .хворъ около
2 лек съ граници : очъ трвгЬ страни Пмгь и пхгь.
ред к.
оцБаена за 1ГЮ лева.
С. Квшслеръ. 21 Октоврий 1902 гол.
Наиаваането ще иочве отъ оцБвкага, която
С.
първи,, кунувачъ лале. ЖелающвтБ яогуп. ла се
ОТВОРЕНО 2ПСИ0.
шшнатъ въ канцеларията вь зрасдтствсянтЬ ши и
часове за яаядавакне.
Дв Гвсподянв
гр. Добрячь 4 Ноеяврв 1902
И. Вшлмиввш, бшвшя учштвль •• е. Пчвяа
I Сжд. Ириетанъ: Пипеиъ
рече, е еягв имяаи» е» г. Деереча.
Д. N1 4'*ь-!ч»: I"-,.
.
О Б Я В .1 К Н II Е
ПР^ЛИ «*колко дена, аогато прЪдавдхъучнНо. :$44Г»
■ «■««отока н» новоналнач.■" У штель аъ аашего соло, срШциахъ на иърНа оснпваиие в.-иъншгелния лп.-н. Н• . 12Г»'*
I ■« ,|^:то
кн"“ съ ■»*■*■»« яЛктоинсъ
вз.аденъ огь Рус-свский ( крхжень «V,-. па 1.
I » учяла.цага, заннеама нъ инвентар* >«одъ По- Януар.й 901 го.., въ полза яа Дружесг г.. .Гяр1й- отъ лвЛоиштство нопнгахъ уч«еля, каква | .шиъ“ гр. Русее, нротнвь Никола Пекченч -.гъ 1р.
е тъзя книга м аа какво служи; то* мя отп во- ; Добрвчъ за 1150 лева, обявявать, чс огь 8,Но»нI Р*: -,,е ™ <*>'*• »» заиаенане^па важим мето- йраЙ 19 Дваеяврай т. г. часа ло 5 елБ.ь - оГ„. и
рчческя сьбмтшя иа училището . Като за забГ.- оосд-Ь правоиадлавани<- 5 па сто на . .1 ьлу г'.т:н
лъапано кога се отмеря училащого. когасесвър- д,.цЬ в.ь канцеларията си въ гр. Добрячь щ- ярошвх учебната годвна, ког. се навършва годиш- ,тааъ слЪдув.щдтБ иъжиикови яедвкжячп пч -тн:
■8“ВГ1* на УЧвнвцнгЪ. кога имъ се раз да- Кдиа кжщъ въ гр. Добрячъ 1 учаетъкъ .-ь три
“*ть '•вмдЬгелсюата н др. такива.
дЬдепая за.жввкеице и едно еждоич.- ь яз;... нокри ги съ к.ряидв а алаазжии ськир -чь иачраяеии
Като “■ ■“* ТОа* Учредя, азъ ра.гьр
“ахь Г»Р«ЯГ* КНИ'* “ Аа
ка,:,»а ва*"“ съ* огь кариачъ, лице 12 яегра »я» г. ченп зи. ..чннл
6«ггия ' ■*> етаналя ирЬзъ ммнилага година въ 2 х пЧ с. я. и дълбочина 5 хетр! .*ь дпоров.
маш‘‘г” У'илчще. Като почнахь огь начало н пространство оть 'КЙ» кк. метра, прп еь-Б ш: Ннаиъ
Т....Йч,ггохъ в-яч,ш станало ..ркзь мчналмтФ го хана Вачварокъ, II. Д. Поповъ, нхгь аулац.
;
ва,иетй ш^' Р«<Фах* «^ьга аа въпрос- ца“ оцБнена за 5П0 л.-ва.
Наддаиаянето щ- почне огь опГсмага. III"■«» ""«•
като |1,,,,Н1*ХЪ д:‘,,вта «Р*^™лающвгБ яогхтъ да >-е .чилвагь иъ катце (арията в-ь
■«* ^ 0Т1> |ад “«■«■■ събития, а»ъ оста
ня*ь очудвшт., аато вадкхъ, че аьиросната апагп ирисЖ1егеиягБ днп в часове за цаддл -иа-.
служи но само за записване исторически сьбнгр. Добрячь 14 Ноеяврв 19 >2 ..
™я, в н за ваши частни дергояе, н останах*
I Сжд. Нрястзвъ: Кяттг.
Д. *•, 1 Ги 1Л-99 г. •
*ъ Двоуненне кое да вкрввмъ, да лн къзаннгК
« оть >ч"твЛ У1*»*“ **
1;ивГ80 БЯ ВЛ Е Н И Е
■« вашгг« шш Додоозначеня дерговс. заМ 3441
I пнеавя въ нея.
На основание опре гБл. .>*
; . =. па
За дв не остана заблуденъ въ тоя случай, Варпсн. Окрхжеяъ ('ж.ъ обявяваяъ, ч.- <ть 18-й
:
; моля В • г-нъ Валдвевь да мн отгов <рзто въ едно Носяврий до 19 Декеяврик !9»>2 г. чел ю 5 п.
късо грЬме, чркзь печата : зв каква цЪль служи об1; гь и пос.гЬ нраноиа иав-.шис 5 на <•: ' до 24
въпросната книга ? Нъ случай, че не благово часа, въ капцеларпяга си гр. Доо.зчь, ще ярошлите, да ма отговорите я ме навадите огь за наяъ негкизшхигБ ияоти на иесъ. г .ягелиля Колю
блуждението, ще иотърся такова отъ наложно Костовъ огь г. Добрвчъ: I» К*щл зь гр. Добрич ь,
то мкето.
II учаетъкъ. отъ 3 сган, I Хаш •ч.. п I са.юлче,
с. Нчедарово, 15 ОкгомврвЙ 1902 г.
съ дворъ отъ 504 кч. яегра, въ двора кла.еи.чгь
в едно двуетажа-' отлукане, оц-Бяеии 1Т.'»ч >н.. 2.
Ичедаровски учил. нас гои гол,;
Черга вт. Добрич. Папапръ 4 иолсра я—тр-к-на --тъ
II. Петровв
дърво, покрита <-ь керяиди, оцБи. -5 » л.: Н Ло.1е
Модя ви г-не редакторе да помкетзге горвь иовигЬ Лозя 2 декара 1 арь. >цБп"Я > 8 I л. .V)
него аъ едннъ огь най бдизкнтк броеве <>п. нз- , . ; 4> Лозе въстарятй Лозя 2
ара. о«. 71 лева
от-ь Васъ вЪстникъ Л^оуажявеиь“ , г'
- д*виави ™ огк •‘«ь въспткъ .Дооруджансць
На.даканисго ще вочпе еть оцБ .кага Ж-\
Е го и заииеаного вь летописната книга: 1: лающптЬ яогхть да се ивяпатъ въ каяцелчрчята от.
'
22111-902 гол. „Днесь црнегягна нъ 5 часа
0
„й уирЛ^,.
Сганчевь въ село и, прнсхтственитЬ дни ц часове за наиаванис.
гр. Добричь, 4 Ноехярий 19
г.
в^нагл ||0||й/д за братовчедката си учителката
I 4'жл. нриегавь: Иаяевъ
—
«- Лобрнчъ аа нолучванс
I .V/ 202.” :«И ..
адвл,тжта ои. той бк дошелъ специално за нея
ОНЯ«ЛЕПНЕ
и Да поуредн обстановката й, начина на живота
ЛЙ 644!»
й н панотнна чудо. Като съ магически жезъл,.
На осиоваН1|е нввм11итм#
м

ж тй-^гг....-' г

г
* гх
ларгъ 1110* година иь щди н« п. \?м.*;и
Ьто загатка въ днешния общественъ строй. Сега ,1ейче^. огь
Варна, „рогив-. 1|.,яиь И.м.авече требваше д. се ползуваме съ всеобщо ува- : мп оть
д)в|^Ч1„ А 1-гм н-з:-,
жение Окр. 1ир.внтел,. бь гь Ьнор. СвЮцсн- : вамъ ,(е оть 18
т.
никь Ив. Мнрчевъ на квартира, тамъ ме н ,ючасд д0 5
об^ь „ Ь
111*;( 1Ю11 I I 1.1*
вика, имахме гвърдк дьзъгъ рахговоръ, опшен- шм 5 на ,;г0 «ъдукпцпя дена аъ каоци,:„,и нд
толно отношевяата нв съ настоятеля н кмета н ,,ц
....
,
,
1
частно нашигк отно пеняя“, «и хь 1р. Добрнчъ. ще иродацчоь ,мЬ,ую.ц„гЪ
щ
»
- длъжникови недвижими вмогн. чч- ао: Е ;н.1 ь.ьта
26111-902 г. „Днесь замина високия гост*. „„
д„г И„ |10, юил ()гь !:п,чк1, „
1л‘а
на всЬкадк по кръчмггЬ се мълнн, че той нн е „
га сьн
„
Л1>
о() „Д
сгодвжъ,
плш
ма сме сгоден*. ; шнръ
1ПМ|^- о• мегра
*<*-,>* аа внеочоид
пвв^„,11а.
* »
..
- азъ
. и колегата
ж,
1 чегна, с*ь дг. мми
II.,цо подобно нъммие. Смно нниокян. по ве- ! |1ростракс га,1, огь окоао Ш
ангъ-день да го нрсЪтнм* и* Варна нда се нз- , нвца Г Никола Щеревь, удиц ,. , ,иц{ ч ск-.чоа
в1,рШ1^?ш«°СТмГа
‘^^вмето...
(съборена); «ценена 1000 лев.-.
28111 902 г. батяшие, всНрко с. тече мир- •
Надавапнего ще по>,„е отъ -щМгклгз. :Кснай-оравялнн, ласка- лаН(Щ>тЬ могап. дасвнвявагь вь ..и,цс.гарпяга
ння отъ всички.
к* црясалсгвоиктЪ дни и чаеве .м наа хаваис.
Вкрно: учи. настоятел,.: И. ПбТрмъ
7р. Добрич*, 4 Ноември,, Тми г.

4

I Сзьд. «риеглвъ ; Пнпсвь

БрНМЛг

„ ДОВРУДЖАВИЦЪ*

Огр. 4
Д. Но. 1315-900 г.
ОБЯВЛЕНИЕ
Л/ 3444
На освовавао яспълиятелияй ласть М 1295
излалена от» I 1обрвчеквй Мвровяй Саляя яа 29
«
1«00 го» к» полза иа Осяаи» К*.Салвевъ
в лв. от» гр Добрячь, против» АЬве Ахяедова
гр Тобрвч», за 600 з., обявявай», че от» 18
от»
Ноеиввай ло 19 Текевврв* т. г. чака до 5 слЬгь
об*д» ■ иоел-4 правоваллаванве 5 ни <*то на слЬдующви девь в» каацелврвнта ев, в» гр. Добрвч»,
ще продаааа» слАлтющятЬ ддъхаиковв велввхввв
квотв: V,, частв от» 5 „ чветя от» едва водеввпа
яазиваека „Клъчъ-Деряевя“ ваходяша се иа Потев• катв р*ка в» зеялвщето на село Калиево, е» два
кавака е» дай» хаябар» в едва етая, В до Нея
друга стая за жив-Ъеяае, направена от» кавак» я
кал» покрита е» кереявдв вря дължина 17 ветри,
шярь 7.80 яетра ввеока 2.20 яетра <•» граяяця:
пвть, р4ка ■ от» дв* страни гора оц»н. 14)0 лева.
Наддававаето ще почве огь оцЬвката. Же
лан» авт» аогхт» да се явяват» въ канцеларията къ
ирисатственнтк явя я часове за яаддаваяяе.
гр. Добрнчь 4 Ноеяврп 1902 г.
I Сах. Нрвстав»: Минев»
Д. Но. 1554-900 г.
к я и 1 V н И Р
ь ”, 'ч442
На освоввчве испълиятеляяй лветь Но. 47 9

9) подовия* от» нивата „Идан. пат»* 5.5 дек. сд*дъ обМ» а юеА
5 ва
ои. 8 з.\ 10; половина >гъ нивата «КараачдАк»" до 24 чае* в» канцеларията ев в» г. Добр
до колабата 10 дек
17.1 дек. оц*в. 25
11; половина отъ нивата ще продаваш: I)
„Караачеки нать“ 6.6 дек. оп*й 10 л.: 12) поло- , оцЪнена 40 лева, 2) иава „Кечи иандра* 8 д
•»■"»
навята «Кара-ачлАк»“ 4.4 дек. оц*н. оцВн. 32 лева, 3]I нива „Сеивзъ-алски синор»
я *•: *3) половина от. пивата ,.Иляи. Сжртж“ докара, оцВиеиа 60 лева, 4) пива) Ьапдяя»-т
3 4 дек. пЛн. 6 лв„ 14) половина огь инвада ла“ 8 декара оц*в. 32 лева, 5; нива «Добрич
„Куртт-Иолу“ 4 5 лек. оп*к. 8 л.. 151 половина армутлугъ“ 14 лек. 3 ара, оцЪнсна об леия.
*>т» нвиятя „Кьоръ-Кую“ З.Н дек. <ц'н. 5 лева: ; нвпа „Мсзарлжк»“ 5 декара, оц»н. 20 лева.
16» полог,ина отъ пивата „КонаилАкъ“ 8 декара | градниа 8 декара. оц*я. 32 лева. Т*ва имота
«цЬн. 14 л.. 17 подовяна от» ипнята ,Лв>1кжлн> намират» в» аеилашесо иа г. Оианчя.
Нал !■ вая вето ше почне от» оцЪнкята.
; Алчаа“ 8 дек. ои*н. 30 з.: 18) половина от» но
вата (Кавя'рн.-иж1|.“ 29 л. ец*и. 3 л.; 19) шио- ляющнт» могат» да се явяват» в» каицеларв!
пння от» нин-чта „Кяяяр. пан.“ 56 ,т. е>Ои. 10 в» присАтственит* дии в часове вя нахлувам
Гр. Добрвч», 4 Ноемврвй 1902 г.
лн., 20> половина огь новата . Навар.-ПАП.“ 5 |
С'д|. Пристав»: Минев
дег. оцТ.н. 10 лева : я 21 половина огь пяната
„Капар.-пжть“ 2.4 лек. гц*н. 4 л.
Д. Но 2477 901 ._
Н.1длг ванието ще почне огь оцЪнката. ЖслаОБЯВЛЕНИЕ
1
кипят» могат» да се явяват» въ капцеларяята
Но 3447
1
въ нриглтственнтЬ див м часово за надлаванне. ;
На
основание
пспълнител,
лист»
Но
4и
Гр. Добрич» 4 XI /902 гол.
! издаден» от» I Добричский Ми|ювий Сади» I
1 Сждебснъ прветавъ Минев».
| 28 Ноеиирий 901 год., в» полая на Пору^Л

Ганев» от» гр. Добрич», прогни» Койчо I
Д. Но. 790-96 г.
! Олнелаев» отъ гр Добричъ за 158 лева, оС 1
О Б И 11 Л Е Н II Е
: вамъ, че отъ 18 Ноемврвй до 19 Декеиври|||
Мо. 3438
Ни 0,'яова,,п'' пспълнителивй лпеть Но. 4328 г. часа до 5 • л»дъ об»дь н поел» правова I
излетен» от» II Добричский Мяровий ('«лая на 2 1 ано 5 ва сто на слИлуюшня день въ яаншЛ
\
9* го..1- "ь полза Иа Алскеаялр» Тря- рвята св в» гр. Добрвч». ще продавам» сл;.|
нчцяя ддъжниковъ оелввжимь амотъ: 1) кдЛ
направена огь тухла лодъ Но 182 съ 3 отд-Ц
имо за жввЪснио едмнъ муюакь и сайвант*,]
I кладенец» въ III участ»къ на града, съ двора!
Халя ювъ от» с. Мусу-Бе! за 700 лева обявяван», 0ЙГлъ " ипся* правова шваяяе о яз ето на пв
линоиь
е. м] } * »
к ! лующия леяь в» вавцеларвята ся в» гр. Добрвч» пространство огь около 250 кя. метра, съ ц]
че
1
ници: Пенчо Кнчевь, Ив. ПЬевь, нраздно м1.с'
ч». от»
огь 18
хо' Ноеяврп
шии|> до
» 19 ДеКе.чврв
1 __т. г.- часа
.... до
, „„о , Ще продавай» стЪлкнцятк' д.гьжнвкопп 1 яетвижаш
сл4д» об*а» . поел* правояадлаваняе о на ето иа
• Х) 11ЯВа на' .Кокярда-Млскя-пать“ от» 11 и улана, оиЪяева 100<* лева.
сл*,уЮщ1ядеяьв»Еввцеиривтаив» гр- Добр-^ I дек. 4 ара, оггкя. 24.80 лева; 2) нива на „ЧакНаддаването ще почне отъ оцЪнкага. Из
ще продавай» сз* ^ЮЩЩГ* МН
вал»-полу“ огь 5.2 дек. оцРяеяа 10 лева 40 ет. лаянцвт» могагь да се явмвагь в» канцеларии
■ютя яаеяяо: 1) .1на
щ
'• ’
! 3) нивата „Караст.тхкъ“ 8.3 дек. оцТ,и. 16.60 лева; въ ирясд.тствсвмт* лян и часове за наддава)
стояща се от» 3
™ «У"4* I 4) нивата чМл!яд»к.тхк»- 9 декара 8 ара оцЬпена ;
гр. Добрич», 4 Поемврий /902 г.
Сад. Пристав»: Напев-ь
покрита с» керевяди пр д
’ »
■ 19.60 лева; 5» нивата „Гробищата“ 13.8 дек.оцЬя.
■яр» 4.50 в. пр. дворове пространство от» Зара : 2? ^ лвва; в, аа8а,а ^вищоларм- 18.8 декара И продажба
Д. Но. 643-97
О 1, II II .1 К II II К
оцЪиева 3<Ю лева; -(Селвщевъ ®«лото,)^ь1Г { „цЬн. 37 60 лева; 7) пивата „Токяавъ-Тарла“ 7.3
Я
М 3439
1
дек. оцьвея. Ю лв.; 3) вшва Ирв Мерата 112.
о
и н0 л Н) нивата ,Червеиата-Шуаа“
На основание нзиъдввтелвай листь Но ооВ
декара оц^в. 281 легь, в 4) вяна „Мешеля-Алча , # дек ., ара 0^„. ,040 .100»; 9) яявага „Ай17.6 дек. оц^иеяа ...
е а.
Оряаяски-ихть“, отъ 5 дек. 9 ара. оцЬя. 1'.80 л. издаден» отъ II Добрачский мировай садих Л
Наддаваяаето ще почне от» оцЪнката. Же9-\'П-97 год. въ полза на Братая Мардярои Л
|0) пивата .Лй-Оряциеип-иать“ 6 и половина дек.
лающят» яогжт» да се явяват» в» канцеларията в» оцТ.неиа 13 лева; 11 • ядката „Могшага“ отъ 4 2 отъ гр. Добрич», против» Мехмед» Мехмед ,1
пра. дтетвенят» ляв а часове за яаиивииве.
огь с Село, за 37 лева, обававамъ, че огг, ш
декара. оцЬиена 8.40 лена.
гр. Добрнчь 4 Ноеявра 1902 г.
Налдаваивето Ще почне отъ оцТ.н ката. Же- Ноемврвй ло /9 Декемврвй т. г. часа до 5 <
*
лакицигЪ югх-п. да се явявап. в» кцнцеларяяга в» об»дъ и поел» пранона.иаване 5 пя сто маел
лукпция девь въ канцеларията си въ г. Дебри
д. но. — сг
• црвсжтетвеиягЬ дни п часово за вал'ананас.
ще продавам» сдЪдующвт» дльжнаковн недь
0 Б И ПЛЕН 11 Е
гр. Добрячь 4 Ноеявра 902 г.
.2 3448
1 Сди. Пряставъ: Маясвь жими имоти: 1) сива „Боджа-кжезъ“ отъ 1.
декара страни: Хюсени» Хялилоя», Хрюст,
На осяоваяяе яспълнятеляяй листь ЛЬ 7025
Д. Но.1880-902 г.
Нсаев», 1’еджеб» Шябановь в Халал» Мех»
издаден» от» II Добрачский Мяровяй Ождия яа 22
ОБНВ.1ЕМИ
дов», оцЪиена )2'60 лева, 2| нива яТиаа>-1»0)
Декевврай 901 го», в» полза на Ганю Стайчевъ
Но. 3451.
•
гь 6 8 декара, странв : Геджеб» Шабяиовг
от» с. Богдавово, иротвв» Кодю Добрев» от» с.
Иа основание испълинтел. лист» Но. 644
Опаича, за 65 л., обявяван», че от» 18 Ноеявря издаден» отъ 11 Добричский Мирсвий С клин иа Халилъ Мехмедов» и от» дв»т» страни тръна)
ло 19 Декеяврк т. г. часа до 5 сл. обЬд» н послЬ 25 Февруарвй 1895 гол., въ полза на Касидъ оцЬиена 6*80 лева.
Маддаваисго ше почне отъ оцЪпката, ко»
прааояаддававяс 5 на сто на слЪлующкя деш. въ Ив. Армутлнйски от» гр. Добрвч», против» Тоню
канцеларията ся в» г. Добрвч» ще иродавая» сл Ь- Ст»нсвь оть с. Пчеларово за 220 л., обявявам», дис първия купувач». Желзщщит» мог.тгь да
дующкгЬ ллъжаяконв педвяхкяя яяотя, явено: Една че отъ /8 Ноемврвй ло 19 Декемврвй т. г. часа «вхватъ въ канцеларията въ ирисАте, веивт* ди
кхща в» село Оианча, състояща се от» 2 огдЪ- до г,
об»дъ. и поел» нраноиаддавамие 5 и часове яа наддаване
гр. Добрнчь, 4 Ноември!) 1902 гол.
I
леявя за жяв-Ьеиие ваиравгиа огь кервач» и кал»- ня сто ь1, 4 ча(.а въ сянцелараита са в» гр.
I
Г
а
1..
Пристав»
:
Минев»
пхртя, покрив» кервадена с» двор» огь около 1 ; Добрич», ще пролянамь слЪдунмцагк ддгжникови
А. Но 61 () 901 го.'.
декар» дължваа 5.Ю ветра авр» 2 яетравясочяяа 1 недви- ами имоти, а
нмеино: 1) нива „Гьолд1 яетр» е»граяяця:Боз.тук», иъть, 1еоргя
Мин- жцгь“ 2 дек. оцЬн. 12 лева ; -) нииа „Бозлукт,“
ЬпН.1Ь1111ь
1
чев», Зявалъ Халя.юв», оцЬвеяа 50 лева.
I отъ 17 декара, оцьнеиа 17 лова, 3» нива „Ба..
„
Наддававаето ще почне огь оцЬнката.
Же- , СЯ|ииП,.чи иать“ 35 дек. оцЪнена 35 два; 4) ;
,,а основание мпгьзиитсл. :истъ Но о2/
лающвтЬ вогат» да (••• явяват» въ канцеларията въ нива .БрЪггигЬ“ 7 - декара, оц»н. 7 20 лева, 5. •,^аъ от» II Добрич-кин Миров,,(1 ежлиа *
нива .Коваилжкъ- 19 декара, оц»н. 19 дева. 6, 1 Оьгомврий 99 гол , в» полая и» I анчо Хрв
иряехтетвеинвт» ляв в часове за вадивавнз.
нива „Арабската огь 165 декара, оцТ.н 16-50 ™в'
с* Ь"ИЛ*« аЙ*»1'агр. Добрнчь ) Носхврн 1902 г.
Па,,‘30иЪ огь
емо- а* ‘V,/,
‘
I Сал. Пристав» ; Мнш>въ лев», 7) нива „Крушова“ 20 дек. оц»и. 20 лева,
8)
нива
„.Мог.иага“
16
2
дек..
оцЬн.
16*20
лев»
иЛ-в"ва^
че
о
т»
18
Ноемврвй
до
19
Декемв
Д. М /3-10-99 г.
право и. )
9) нива „Мятдамски синорь“ ог» 7 декара, оц. Г' ,а1а Л° ° сл дъ о»М» ипоел»
ОБЯВЛЕНИЕ
ВЬ КЗН1)'
7
лева,
10;
нива
„Кьорь
к,.ой“
„гь
25
дек
оцЬн.
Д9ВЯ"е
11
на
1X0
“»
ел»лующвв
девь
Но 3440
На основаниевгаъляичелний листь ЛЙ 5556 I 25 лева, 11) нива „Маглжмскп пжт,.- огь 25 д.
сч. ВЬ
До0‘,,,чь’ ,це »Р°да~л
■йдм^^ГнТв?1^5Л!1ГСадия иа | оц»н. 25 лева, 12,” випа «Добр.чск. иать“ -7
".Тмч*с Г •

-«г»,ч*н<*'■■ -и 1ЙТ

,ГК

а»

5 Ноемврвй 1899 гид. в» полза иаМахал»
К. Д«к, оц»н. 17 лева 13) нива „(робнщвта
-8
Мелас» от» г. Добрич»,прогав» Иван»Б;ик,яь , дсь», оцЪнеиа 28 лева.
от» с. Баш» Пунар» за 274 лева обявявам», че .
Надаиапнвго ще иочне от» оцЪнката. Льеот» 18 XI ло 30 XII 1902 г. часа до 5 сл»дъ | лающит» могагь да се явяват» в» канцеларията
„лалнТ. и поел* правоивддвваиве 5 ва сто на ! вь "Р«^»вивт* дни „ часове за надаваине.
слЪлуюшим ден» въ ванцеларната си в» ,р. До
брич» ще продавам»: 1) Половина огь кащя в»
г
е. Башъ-Пунар» съ двор» 3000 кв. метра, оц*н.
Д. * 519/900 год.
120 А: 2) нолована от» нивята «Мерата“ 4 дек. ]
ОБЯВЛЕНИЕ
оц*и. 7 1; 3) нолована огь нивата „Чанря* 7.5
М 3443
дек. ои*и. 11 л.: 4) половина отъ нивата , Хош'
На основание ж-иълнител. лиегь Но. 7050
ках. Богь* 9.4 дек. оц*и. 15 д.; 5) половина оть
нивата «Добри", иать“ 10.5 дек. оц*а. 14 лева; издаден» огь II Добричский Мировяй Галия ва
6) половина от» нивата „Вадчяк.-пАть* 8.7 дек. 30 Септември!) 97 г., въ полза на Нова Иетиои»
оцЪнеиа 14 л,; 7; половина от» вината „Тойкуй- 01ъ г. Дууджа, против» Потрут» Петков» от»
свв-иАТ»'‘ 7 дек. оцЬв, 12 лв.. 8) половина огь е. Оианча, за 314 д. 30 ст. обявявам», че отъ
нииатн „Тойкуйски-ПАТь“ 5—^ дек. оц*я. 8 дева; I 18 Ноеиврин до 19 Декеиирий т. г. часа до 5

), Д-г-ъ 4

• и.„1Ь

еми» иокривь оиЪненя 60 дева *0 волснмиавЪгьоница в» селото съ едив» камък» оиКнв
'
нива Овгябупгиъ“ 4*4 тека»»
I
- Р: '’ А4 !Ц?
'
"„Казжлб. „жть“ 3*1 дет.ар

«-.и*--. -*).... л)^ —• и I

оц*н. 3-70 леча, 7) нива „Морятека иать 4.1 1
оц*н. 4*10 лева.
Наддаването ще почне от» опЪндзта. Жа
давнпнтТ. могат» ла се явяват» гь ваяцодара»
тв в» приежтетвенит* днн часово за наливан]
гр. Добрвч», 4 Ноемврвй 1902 ..
I Гад. Пристав»: Минев»
*
Отговорен» редактор» С. 11. Дянков»
Печатница иаХр. Н. Бойииков»—Вирих
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ДОВПЧОХА ОХОЛНИ

'ШГ
ИЗЛИЗА ЕДНАЖЪ ВЪ СЕДМИЦАТА.
Едми» Ври* 13 от.

по случай
именния сп
|пь—30 того, нЪма да приема иогЬщнппя.
<^_ца Герана аЩкрт&а
**
С.1Д

9 женсс&ь

:: •

:

;~—

.

>■

е. №ш «акх

ТАКСИ ЯА ПУБЛИКАЦИИ:
аа ввад. е/в на I стр. .
. 10 сг.
вя
«в IV 9
.
6 СТ.
За приставевв оЛавлеавв IV, от. на
дуй»; аахаиноватЬ а оная, вовго не се
; I наплашат» иоис 3 ден* ог» оуЛлнвува«■» пето виъ 3 ст. на дуаа.

Едва» ВраА II ст#

■

ито 1еже е* руски, ля обръщат* (собенво пна- . пише живота Ню Мориъ, и гдЪто ми испдати
I м.чнво »>я мярката, които >• „ грпАгъзникъ* и че напълно осигурената сума 15,000 (петнадесет!.
I такива ги има нъ Нария само иъ наший мага* хиляди дева златни), нъ н мн брои .10 дени 27
( «инъ, епЪшу народнадя банка и въ Добричг. у ст. златни, за гдбто покойния ии мжжъ Ангел*
Прасим Тозаипанъ. Лсощ. Мурадовь И. Д. Симс- Добрипоиъ се е ноказадь при осигуряиаиието
онпвь и Герасиме Хаджи Анастасов*. Всички дру- ! си съ 2 години ностярт. НрЪиердчгаме го като
св, които иродяватъ оть наше име, галеше-!* едно огь солндннт* дружества вь Кългария.
кмъ но сл. истински.
Соени, 10 Август* 1902 г.
Съ почитание:
Н. А. Дебриием.
;
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24 Ноеинрий 1902 гид. с. ЛЙд.1.нъ то«г
ЛВдаш. чо*а

». I

* «е-.' “

!

■

ндрг1;П И. Гуневъ

Жик

?

.?« $пр й-х
-

Вей ч*о що се отиаса до вкстипка,
се адресира до редавциита иу, п гр.
Доврап,

:

Неплатени писна не се приемат»,
ракониси не <••• ирл.тлп..

*

Ш

А/ I ■; Е

«Ъггникл «: * л.. полугодишно 3' , л.
За В1. страпетво годишно 10 лсаа
ЛПонпранпс Леаъ ирГдплята н1>на
да си уважава.

!
$>

■ Р.

Брятия Герчеви.

Мисиро-т| юшач ки

Реформите п> Турция я българял
I

Неспосното положение па християнското
I
население
отвъд* Рила, особеяно на българмалки и кмЬмн. както и плугове огь разпи ве|г|хтз«т /|п Георги МатЬевъ, или иодъ личпни. се Налпрагъ за прпданъ въ мага1инъгъ ! ското, вследствие на жестокостите и зн-ЪрстД,11Г И V П друго име—романски де- 1 *"• с*'«° с« «амиратъ и части огь тЪхъ, при | вита на турската администрация, която пре
пКни доста умЪрени
дизвикват* неминуемо ежегодно възстание а
•ртьоръ. 22 год. възрасть, С)|4денъ ркстъ,
г.
Лобричъ.
1902
г.
Ж. Абаджиевъ
нарушавал, мнрътг па Балканските Нолуост||це черникаво— епнанчаво, на дясната ркка I
ров*ь, накара най-иосле европейските син да
оказалеца ир-Ьзъ половина преряза нъ. Пр-Ьд- !
ПОГЛФДНаТЪ, 1ЮВНД1И0МГ, съ милостиво ОКО
г>лага се да се уславя слуга изъ Налчикско. '
ОоОБЕНО ВАТНО ЗА СНОТОВЪДЦИТЪ
къиъ нещастното това християнско паселеане
ойто съобщи местонахождението му вч, адшастрицията на в. .Добруджанецъ“ ще иоНъ склада на Америк новото търговско дру- ио*ъ турското владичество и да заетаватъ
I жество, находищъ сс въ ср. Добричъ, до х тел-ь °°и1е цие >:ои(е Турция да введе предвиденичи 20 зл. лева възнаграждение.
I - Зора * пристигна лЪкь нротинъ крхетата пони- т4 ВЪ ЧЛ. 23 ОТЪ Берлинския договоръ ре1—3
| '1, ,е “ И1,"'к"гЬ " к1>а«тата па едрия рогатъ де форми. Бь ТурЦИЯ нЪиа глупави ДИОЛОЯЯТИ
I битькь, .1 също и нротквъ разни отичайки. които цоедвиждатъ коня на всичка тия писобствснната си ккща въ гр. , НсЬкъ стоианъ прочие нл овцЪ и лр. добитък-ь,
^ * *_
^>аЯ на ВСВ**И
Добрнчь 1-Й учасгькъ яа дна | гр-Ьбва да се вч зшизува огь случая и вземе но тискв на европейските дипломати за ввежда|ажа. гориан стажъ съ 4 от.гЬленил за жавЪнние, една коти огь приготвения л-Ькъ, кат иря пър- ИИИ РеФ°Р*и В'Ь Македония и конто угЬло и
доднвн стажъ съ едио отдТ.ление за живТ.иаис, во появяване бодТии.,а го употреби чръзь успешно се ползувагь огь всЪко разногласие
1!пгь Мутфакь, едниь саЗвантъ в единъ кладе- което само ще може да ги запази стадото, или на тия сили. Н. Н. В. Султана е праготвялъ
*-|гь въ двора, съ лв<>роно пространство 750 кв. работиип рогатъ и др. добнтъчъ огь заразигедняколко проекта за прЪдаолагаеяит-Ь рефор
и 4 !ж |у сграинтЪ: Диявтръ Госиоляновъ, Ивааъ ната болТ.сгь -крастата.
ми,
и сиоредъ застъиаичеството на Европа,
’ левъ, Глуха улица и и*ть.
Продажба на едро и дребно при цЪни мно
За сноразумевис до нас-ь вь гр. Нар и а и до го износни
издава ириде за ирвложеиие на еди кои си
'« Никола Г. Саиунджисвъ в Аганась Ж. Лодош. !
Прегледано, удобрено и се Ир1>иорА.чпа огь реформи. Той играе съ Европа както иска,
ь гр. Добри чь.
Петсринарня'|Т. лЪкари.
защото знае серпозностьта н ирадетата се об
гр. Добричь, 14 Ноември 9 1902 год.
народват* едно сл-Ьдъ друго, и съ това* се
г Добричъ, 9 П им в рий 1902 г.
-3
„Братмя Генови1*
свършва всичката реформаторска дЪятелность
на Н. II. В. Султана и неговигЪ ниши саловни ци. Вижда Европа, че II. И. В. Султа
собствеиитЬ си дк>гепи : два въ Же
на обЬщава реформи за европейските си про
Пристигнаха ми гидТ.мя и малки миезроЬзарскжта улица иодъ Ъ, М 35 и 30 и еднвь |
винции, издава ирадета и всичко се успокоя
|0ДЬ * рад. часовмикъ нодь .V» 279. За сноразугрошачкн, американска свсгема съ износни цЬнн.
ва. Реформит*, които Султана дава сега на
Прп<
млмъ
поржчки
за
досгавнне:
хармандо мгн ь.
;
ки, всденьци. помии за вадене вода, и вевклкпн християнското население въ Македония я Од
гр. Добрпчъ, 1 Ноомвр. 1902 гол.
земледЪлческн носгб. я — лмогкклнска сми гем».
ринско съ едно ирадае са въ кратцЪ, тия:
г Добричг, 9 Ноемирнй 1902 год.
-3
.Уволнението и замЬстванието на жинX. Ахивдъ Садиевъ
дариерийскит!; офицери ще става съ знанието
Съ цочнтъ:
на валията. Полицейските комисари ще се взвА. П. Гуневъ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
иатъ измежду християните и яохаиедаиигЬ,
,
кеито зпаятъ да четатъ и да оишатъ по турФфмата Братия Герчеви. елипетвенннтЪ
Язна одагодарность.
1 ски. Ангарнята за правяне патицата сп ое1р11 ютанители на МСТЙНСКИТЬ Руссно-Лмшринвмски \
)А к е р » к а ас ка и I' е |> ч а н е к а систеиа .

[родаваме

ПРОДАВАМЪ

'влоши, съ трнжгьлнч мярка, известява иа
Ьгнснскн 1Т, и .ДобрнчскнгЬ граждани, че нрЪп,
<идь годЪмнй НВНЛИВЪ ОГЬ ОЛ.ЛНИВИ газошн, ьо-

110 ;и .Ш!.1КДИ.1ЦЙГТ,

Долуводписанага езъазвямь своята блато- I Тава както
сега* Валията ще се Гркжи М
зярност!, както огь мсш. тъй сжщо и огь лъ- > напредъка на търговията и земледФлпето. Ситето мн Боснлка къмь Дружеството за осигуря- I Дебнат! чииовиицц ще с вазначаиатъ ОТЪ

Стр. 2

Брой 14 I 15 1ц

ДОВРУДЖ АНЕЦЪ

жинхетра на правосхднето. Съдилищата що | форма! БсячкитЯ реформи (ъс!) иа тая партия
дЯйетвукатъ безъ никакво външно влияние, която е една «таи», но могатъ да бхдатъ иосноредъ закопа и ир.“ Тил ех сериозните р<форми, съ които иска Н. И. 11 Султана да
облагодетелства гноите си християнски раи.
Обаче последните виждан», че Н. И. В. Султапа иска да хвърли прахъ въ очите имъ,
да гп успокои, да нотунш възстаппето. Тия
реформи не съ реформи, които се пзпскватъ
отъ Берлинския договоръ. а сега мЯрки които Султана самъ може да ги приложи и която пито не означавай., освепъ залъгалки
за папвните раи. По-сериозни, но-коренпн реформи турен-то правителство не може да даде
на евроиейгкпгЬ си провинции, защото знае,
че СилптЯ не единодушно се застъпкатъ за
сериозни реформи, че тЬ не хелаягь да се
създаде, сиоредъ чл. 2.1 огь Берлински:! договоръ, една нова область, нрЬдъ видь лнчннгЬ имъ интереси. Кто защо турското пра«ителство. за да изпълни една международна
вЪжливость спрямо Европейските Сили. кои го
се застъиватъ ипвидимоиу сериозно за ввеждание иа реформи, тържествен ио оониродвд
един ничтежни реформи. Никой не се мамя съ
такива тържествепии държавни актове, клиго
повече възбуждатъ духовегЬ на християнско
то население отвъдъ Рила, което не се мами
и което ще отговори на тия реформи съ огънь
п мечь, отколкото да ги успокои. Нима нрогрессивно-лпбералното (уфъ!) нранителстио е
по-добро оть турското? Още нри ное.мание сахостоятелно властьта, здраво-мяслащигЬ хора
предсказаха, че цапкоииститЪ сх едни лъжци
отъ първа категория, че гЬ 1гЬма да нзпълнятъ пято една точка отъ своята килоч**трп«еска програмна, че т!-. н4.ма да облагоденствуватъ бьлгарския народъ съ една хилядяа
часть отъ онова, което сх проповядвали и
обЯщавалн въ оннознция ннеменно плн устно
но площади, въ събрания, по улици, по села
и колиби; че тЯ нЯма да яскатъ сами прило
жението на свонтЯ црограмнп реформи, състо■ ящп се въ това, реформпранпето на данъчна
та система, реформпранпето па схдебпитЯ уч
реждения, реформираяието па администрация
та, реформпранпето на армията и други ре
формирания. Това ирЯдсказание се изпълни.
Дойде редътъ на тоя некадърни, неспособни
цанковисти да управляватъ страната ни, и тЯ,
освЯнъ дЯто не се погрижиха да изпълнятъ
нЯкоя точка отъ нрограммата си, но наиротивъ извършиха, изптршвитъ такива дЯла.
такива реформи, конто ги изобличавай, въ невЯжество, въ незнание, въ песпособность, и
въ лъжи На всЯка тЯхна крачки вь уираилението настжпва за тЯхъ разочарование, и
,
г .
г
щомъ бхдхтъ притиснати н стЯнита, тьржественно оповЯстяватъ чрЯзъ печата, че тях
ната ирограмма е тази, а не онази, и не само
ЧрЯзъ Печата, но и отъ трибуната на Народното Събрание. Кактс И. И.' В. Султана има
1
_
•
въ канцеларията си нЯколко проекта за реформятЯ въ евронейскитЯ си провинции, тъй
н цанковистката партия има за българския
народъ НЯКОЛКО программп. Тя авансира изр
г 1
вЯстни ирограмма сноредъ времето и обстоятедствата, сноредъ силата на негодуванието
на народа, сиоредъ изобличенията па противницитЯ й. ;?а да може тази ПрЯзрЯна отъ народа партия, назнваема Прогрессивно-лнберал11
I»
на, тази партия «мацана съ кръвьта на Нълковичь, ЬЯлчевъ и Стамбуловч.. тази партия.
чиито корифеи сх облизвали нЯколко ГОДИЛИ
иаредъ НитигопскитЯ казани, за да може, казвахе, тази партия да хвърли Прахъ ВЪ ОЧИГЯ

лоста порадъчеп наемъ? Нмагь думатагрАг
сто' бщанскат*<13611080, а сетя»граждашт. 11

Вотирчиъ ЗЯИОН ь. Въ иоелЪднп гТ. заоЪ*
с«риозпи отъ тая реформа. Тя не е способна
дани» на народно го събрание е узаконено ;
да разбере, какво значи реформа, а каао ли
да се залови за приложението на каквато и закона за грат. оГпцпни, а тмЧ сжщо и за г| скитЬ. че |>а:турпяиягл, могатъ да сганатъ с:.*| 1
да е реформа. Вългарскпятъ народъ не се
ш> мякания га на ох ТебпитЪ яласгя.
: мами огь тия глупави. дЪгимски реформи, и
ПротвСТЪ. Научаваме се, че ио-кру .ниг|
| на лъжите па тая партия, не е далече часа, скотовъдци въ няш 1 га я балчокска г.ч одолн
ще отговори келегласао съ едно • „долу“! Иа- I приготовлявали елинъ протест-ь до нарвляо!
родното негодувание отъ денъ на деиь се чрЬмтавнтелсгво ля но цитирани?, гаесения ог
усилва и чува съ едно подземно ::локотеиие, м >бе,вь коигото е
1ОН0. п«ц,т
което въ скоро време ще избухне като вол- Ко«ит+. д* со ириброивагь до 13 Януарий всЪн
каиъ. за да отнесе иъ иропастьта на нолити- година- Та ще и мат., да сгача преброяван?!
ческото забвение та ш партия, която, вместо ь~ьмъ края на Лцопдкй. как го това бяло вь !■
чанш. зицото огь 10 Нчуарчй до 23 Анри ■
да реформира България, ио-добрЯ те напра
н-й-миого смъртни случаи има по овцшТ,, Щ
I ви да реформира себе си.
като гака, яко со приеме Сарафова закон мр ><*г. ■
|
изляза, че се прапп едно уведвчание иа бегли I
1гь М11 на сто.
В
1
Търгътъ за градски ГТ. бе|>НИ Л > сити В
Къягь Македония
възд-Ъти на М7.0 О леча за едянъ тр» годящеи!
МакедопиЛо, роцпю моя, поробена и мила нериоп, начина» огь ‘Л< 1-1 го ъ
Ж
3|1„й
цл11 „ Ж1П]|.МГ1, въ ро6.
Времето, на ишмт,гььь накь се влог-В
,.Т|ш „оит1. ,;ЛИЗК11
,л
п слВлъ налналин на 14 и 15 тогоесенень дъж В
еД„|П> деИЬ „0дъ ятагана на кръвологътъ ази- на 21 -22 падна снЬсь, който закри добрудж I
скитЬ полета.
■
;|Т,Ц,, хуДивн Мак. юннйо. • за тебъ толкова
ПрИМЪСТ^ИЪ. Д см-.ишми ОК*. 1НИСКИII ... ■
борци И герои положиха живота сн! 0 майко, кярь г. Д-ръ Т-ичемъ е ИргМЪсгенъ въ .1 ш< ч I
нещастнице мила. а; Ь те люби огь сърдцв И Д 1Ъжиоетьга му «сгааа вакяигн.*, за коя го иЪ. I
душа и се гордЬя. че съмъ роденъ въ тебъ ■юлвизающ ,н со нь и. „Д брячь“ Хр. Дшпоро 1
, ...
о замян.тдь за Софти да осява око.»ниска. .
“
..... .......
твоВ СЦН1-! Ооичамъ азъ твои- ! ,и, „ х.1(.ь и т„ва ,1уЯо да ,та„,.
'
гЯ прЯлЯстни морета, гвопт); велнколЯинн
.Пасквилчето* въ послЪдяия ей охриагЬ1 д
планини н красиви полета, но които всичко или по добрЬ ппгтлнь бр.)Л ЛЙ 41, се усмЬл 3
расте, цтнтн н здрЯе. Дк»бя те, п свЯта Ма- > до уши. ч», отгонорнии ни редакгоръ бмлъ сг.
I
кедонийо, която си зи менъ рай, обьрнатъ на гь н* С|р1. м <-е уиЬриль, че пГ.мадь да зе.м
учмчея вь 1*Ьсгнвкъгь ни, защото... запия
отъ дивия азиатски звЯръ въ накълъ. Ние, X *. Дчвтир*ж>. бидъ 1ч лаль вь сл.п. за че и
твоитЯ мили рожби, сме разиръсиити но че- I еа.1Ъ, че Ляль це . шаитанекч, а нанскя“ нъ<
тирнтЯ краища на свЯта, немили, клети не нитянщкъ. Няхал11иц>|! гЬ не зняитъ, <1'> нг
драги никому, гонени п ирЯслЯдвани иавсЯ- в*-Ьково, коего и к&мюто нишемъ, сме вь п. I
гоинио е.рЪдь ех и да а* кажем ь. и че не се л I
кхдЯ. ;1аклевамъ ти се. о свЯта родпно, че
ннмам1.чс съ уличен доноси и клюки, какго въ|азъ нЯма да стоя съ сгъриатп рхцЯ тогава, Ш11 ,Н:(С11ШЛЧ1*Т1г“.
косато дивия ноганець .
, би,. « »/ б«.<•<< - |
Х.ъ, и лр. :*нтри**л« имало въ него брои.!
пич ирак паши /юдчнъ*. Ще сн жертвувамъ че м 1евю некия <>11>. управител!. . . : билъ г..»дори жпвота. за да се сдобиемъ п, човЯшка с ьл I, пре *Л":кецт-. . . *а се уничгожътъ ненчим
свобода, при която само ще можещъ съ ги нровницкаши вТ.спичм исключая р. „Яобричъ*.
защо' о е е вписчал. чудестп*. н ''е харчваъ като
гантски крачки да напрЯдвангь въ всЯко от
юнь ь хлЯбъ- р.чмязанъ пидеси.
ношение. ПослЯднпптъ ми погледъ ще бхде
Нешас 1Н11 х *рч наветинч, но нЯма що, н|к •
объриатъ къмъ тебъ, иослЯднята ми дума ще самъ извинение нам, отъ чичаге.ппТ. гп. че пи
шем!.. или но добрЬ номаиавяме името на 11:10-бхде твоето име.. .
вилчего и нъ тоя би брой.
Снитниковъ.
Лични. ГЬь нвколп* дена нриб.шляа нъ гра
;
дът ъ ни ио служебни работи, военния слЯдова
Г«5Д1. Пр^* Шумневскня воененъ с*дъ Г нь П<*
ручикь II 1нчен1..
Училищата, коию б-Ьха затворени, но елучзй иоявишиа гТ, ее болЯ* ги- „-•карлатина-, жеи
Споредъ СофийскитЯ ни свТ.дсния, зинела
паница* и др. на 2,г) тото се откриха, и, запи
ианравенъ въ егвтияга ни по еврейския вт прост,,
тия та почнаха рт,ловно въ всичвнтЪ класни и
нт.мЯсгена въ Лроитъ ни **тъ •> того, нчмЪрнлъ
първоначалин училещя.
отзнвь въ по-вечего отъ вароднатТ. ни прЯдстяГрадско събрание. По сяучяй нахлуваниешиели, които иа брой “Отнели нуждною и|'Яд- то н.ч свреш Ь, ще го съг гои я» нодипмагянис
вь наР''л,,0Г‘’ 1'тГ,1,;1Н,м' Я;1 .'«•'•овявано еелянитЬ, които с.ъ ее зяели за недовускянч»
„колко и какви имоти могатъ ла купувагъ русхубавата нч Добруджа да се населва съ евреи
кшЯ евреи.
ски
колонии.
Иь свръзсва съ това правителството е рзз— На събранието въ г. Карялеаъ, асмленорелило до вогариуситя, да но снабдявап. ло
дЯлиш Ь сл. в .брали една лвчугяцин зя ноана| вто;м> разпореждане евренгЬ ет. крЪпостна ак- сяиие заявлението имъ до нчродногь събрание
г«в<?- а
кл, тови " «збдяватъ съ сиогь Г. г. Слави II. Ииселковт.
дЬтелггна продавачи гТ> на свреитТ. суми. 1!ь елу- еъстоящтисе
чая пра яе'М()ЖРМЪ 1)Ти ла „е благодарим ь ма Джиндо II. Джендовь и Г. Мнленъ. които нредъ
видь внесеното предложение вече. напрано щ<
правителствен), за дът се вслуша въ енравед, бетъ да ходят ь въ София.
ливого роитаиие на з< мледЯлцит Ь огь Добруд- иеирагягь лчявд» ни» ю
...
асата, само дано тия мярки. по някакви дааде^*1‘:а,,СК0
гукчшвото° Градско
мни или откупи и*. .« отменягь.
поканени огь секретчря при тукашното 1 рвдеко
3?4 “сг“
00 „„зволава никакво кг- ! Общ. Управление Ат. Кол.ровъ, на сьбранве
^ оть ,.В1„.И|Г. на „|1КПКвн стежанвя.
*
всички общ. писари ш-ъ околията за основава
*;
Топлата баня. НЯма случай, косато ее поли НИО на иисарско дружество въ околията и нзбкразсоворь но мЬжду съграждани гЬ ни за тя- ранме настоя »елсгио. Съб пан вето се състояло нъ
ВВВШВТЪ се заразителни изт. градъть ни оол-Ьсти, 11рисАГегваеп» НЧ леле1агд
комите1а на дру^
тч ||«* кйж.4 г1. * миг го 1 ;п д с най хигиеничното жонмгЬ ИИС111111, I нь Л«1нджиьвь. по ионсто нс
г(и> като нвма ,1;ит,гъ работници веснал «х ираежнгвуаалп по-вече отъ иоловвпата на
^ 4.жДдиН|> гл% ,а
вл»пягь, все тъй що соаскмгЪ общ. насяра. то ирмежтетвунищия еелразпрострянитотъ болЬоитЬ-. Пан. мк« и та ска писари кякто и <чшя огь градската община
отдаваме м.аЬч.. значчше и.. раофо»|риннване еж избрана една неточлениа комшия състояща
болЪсппЪ сам. ть НС кхнанен>, обаче, желали •" '■ • < Ч'* '‘Ч1-1
'"'у'в”а ,„в ив^Жековъ
■

• ч

М Б0 Т Н И

на българскитя граждани, осооппю иа земле^ за Ц4)СТ|Ц(И1Ж1|М баи.на. или, яко им» нЪдЯлцхтЯ, взеха рЯшецие да унотрЯби оача, ; К4'п важ11И „ричиш.- материални, то ааш». се прикойто и така « уиичтоженъ, който бил ь те- «ьрза съ сьбариив на толкова градско-общински
ЖЪКЪ И Н0СПра»'10ДЛивъ—това се считало ре- I динени и се лиши общинската каса огь едннь ;

Сесметрагсша: II. Слашаровъ, Кноджчне.пй « бщ.
аис.рь X Симсоиовъ и Ьш-Ьейский Ла. Ллатввъ,
кояк. да взр .б ги усгяво-нроекга нч Дружествето и да дЬнсгнува зя сьбараниего на заюдаиие

-

5 дБрой 14 и 15

ДОВРУДЖАНЕЦЪ

*
,'у‘-е

‘рАико общ. илеяри поне зя едия отъ ншцятя
Готви се и ще се ирЪдставв на 7 идуща(1
__. гграча ня Ж-чско Дружество въ грауьзъ
Я.М«»1чян1 гряжя* «•» участието на и*водки
^'Яиежн пш - .га _./ч.юо/л“ дрчмч къ 4 Тис пия
:п щ! сц»на • <■> II. .1. Брянивниике, нрГьТиа н
1гноссб ».'я за бъ .гяреката сцЪна Анна Сак*III
:> н комедията пПяпкь Инанмичъ чик/татъ*
211
|(
1 д*ЙС1Вио огь II. II. Билибншъ. прВподъ
> !’''ски.
0
Една докторска ДОблЪсть! Пя 20 того
101» Джеидпнъ оп. е. Жеравна > К.гг.к нгг.о)
тущъ тукъ кан) бил. тпжго болень инн и се
I
о.1щпн-к»го Управление и попгкздь свил*и-гво зя бедност», съ което те н смьталъ че
I
може ля пестя.ни и се лекува вь държавнанн О.оиий.кя болница, обаче не така е ми.
Окол. ни л1кя|ч. Д-р» Тончевъ, кой го на''■убяль и нзнъилъ отъ болницата Джсндоаа
пЩгато той сь сняд11влство въ рлска се явидъ п
■||ЮЯ.1ь прием ь.
Е
1|е:цзс>нзй Жсндоть, бнлъ принуден» да
"А вьрче п замръкне ни. улиците на гр»Д|, зя> г •' Н1.М1Л» кд.д» да отиде. кл.д»то го ням»"Наа с|ряжярнгК, отнесли го пъ участъка к за
^Вги. че зТ.лото му отзратителпо мпряшвло чуЯ ли го да спи не въ казармата, а въ конюшнята
В.н ко) ез», кл. 1»то сутрпньта го намЪрп.ш
ВфЬЛЪ.
-Пасквилчето“ отъ много магррп*дь иуедно плоска ЛЛ.ЖЯ но адрес» на г. Дянкова,
а отпий Доктор ь, м.й не з час, че за кегеннт»
■а И1 н еогашко дъла има толкова много да се
Вю, щого и вь сд. I., сз. открити гд.рди ще се
■м». н съобщя м г.
Поправка. II*. мнналнн нн брой 15 стр. 2
воня I думт I. дърт. учител, и Юрдгнъ Тв(ровъ на ре мие 5*» и Л7 чети: държ. изпит»
Юрдлпъ ’1рнФон<>вя.
11

Обща хроника
По случай прелогвра геното покушение ста
яло иь Кнкссннграль на II. Ц II. Кн.иьгг. надчпто е-1.6ря||,|о о отправило ипларяинсина те-

"

згчубиГ, о!ь гря у.цка. Да ее г шарз ъ зомлд- ! убЬдигь да се простят» за ваната еъ мряиивуошорявать не | вят» канцелария в пожертвуват» сяпиз» сала
е пре греел., т»,ва и гап. направи само дЪця, ко- на гази вемв. която е оставаш от» баща
иго знялгъ гог.чюдя хнрп.зт, н на чуждъттрбъ I Тт. се съгласяват» а задавят» сени асмде*»лае.
у» *и ишъ. Н <ро 1нагЯ партии ,»рм нървоначал- Гега 1» почувствуват», че сл писта пан а воиот» нрилаганке закона з.* гра добит нивя гя на- I а1*ии членове на обществото. Правдата възгьрмаза огь облошт» па десятъка, оснЪнь 50—35 жеегвуна. Гв стават» известна. Пра обиколката
на сш, но н 5 на сто сиениялно за гря» битие- си елин ь кина» се занознава еъ т»хъ, ббаквя га
пата. така че, връхнината, които сега .с плаща н осуетява пъкдсннитЬ планове не гкхнит» нен за «ято н1кой още заблудена негол* мъ, е ирнятели— ругвниерв чиновници. Т»съ помоцьт.намаление огь самин облогь; спа яко се у 1.тко- на кн.мд оцолучьатъ- да се оженигь яа тая мома.
ни 25 на сто връхнина за гря доби шина, ю е конго любили, в слЬдь това имъ се отвари ш«равносилно пя едно увеличение низсмелнил на- р*кь паун. за видни длъжности. Много е пазидогь съ 5 м. дела, кое го зечтедЬлит* ще но- \ дателна тази пиеса. А* гора съ едно майсторско
глЪпеиъ много лош», защото яченно *>гь гия, неро изтъква превъзходството, като посочва накоито имам. за политика обещанията. ом, там» ! скиП срЬцтвя, съ номощ-та на коато бездариде товара ня уволичаняпията длждяита. Дали нятК чинооиаця аоансарагь.
нари . пре и гавнгели ще прьоматъ законоироКолкого съдържателна бЪше песента, толекта, е то въпрос»! ь, който занимава деенгько- ' кова и хубаво се изигра. АкзьоратЬ бвхл т»за
плашите.
госпожици н господа: Цонева, С. Лоловв, Н. Бъчварова, Гачевп, учителки Р. Василев», Г. II. ВаМЪсецъ и половина вече заседава народ- , силов». Цанков», Караджовь, учители и Пенчеаъ
ного събрание, но до диесъ освен» отговора на Апостолова. и Ддковъ, чннонниця. Всички така
тронната рЪчь а разгль к1.-л'пп1 н»кой и тънения | добрТ, с*. внзпна.1н въ ролггк си, така добр!
въ закона за градскап и селскит» общински играяха, та с»кашь човКп, нрВжнияаяшо ти
у||ря1ш‘нмн нищи др. не сл свършили, инцже- 1 м. м :нгн, конто автори ирЬдегавя. Особено г. г.
тип но вейка в»роятиО(Пь ще осганзгь и.чкь Цанева, Лозова, 1’. Василев» нДуковьбЬх» не„за иа есен»*, защо го еь воин.яниего амь. като зе.чЬнимп.
че е свързана и сл. (бага на прогресастнгЬ: его
ИосЪгателатЬ бЬха повече го о*ицерн, чмза:цо, колкого а» м» късно се вогирагь, толкова нонници и учители. Тукь-гамъ се мьстреха рес но добръ гим» аа П||)Г|кс.1вчигЬ ирмоганн- доветЬ сь н»коа търговци н еснаъи. Теязра е
тели, конго очаквать и,йонното сн, сиорЬдь училище за нси жи. Тук» чов»кь се въодуобВщлнняги сн „но Сс-нл“, на и сога с още шевлян.ч о» ь хуманни яден, възмущава се озъ
есен» . . .
! неправдата и релФно му се пркдетавн доб..
1 рого и правдата. Всичко това бд*готяонн> влаДълото
нрогячъ б.тимг» младондЪалан не на човЬка и го облагодарнаа. Кго защо
минноI ро 01» кабинетът» Пиончовъ Радославов» I жлдятелво е всички господа граждани да иое»не е насрочено още, защ.го не е оирВделено щавд| » нр»литавленията, каго бждать уиЬренн,
о|Ц>», здание ю 1,иь ковги
’ со гледа дВлого, а .щ съ това ч» нЪма да изгубигь вркаего сн, а
х»мо.1р1 кран
ома лнисозгъ гЬхь дад. ха зя наиоогнвь ще прЬнссагь двойна полза: момлчп
граиезар.ш н.»
нойннциП. 411 со/-11, ви и матвишмна оа ои^ии/ть <)лн>
он
*)ои»1нигел1,|п обаче акгове имъ ее връ >10.1.01 на които о личнгь шип н/омгггмдг.чич.
чени. Радосдаионъ посочил» за свидъгели цг.лия
Като ио.мравлнвамь тоснода винняаторвтй
еи щабь т. е. почти ВСИЧКИ Негови Окр. Унра- за сполучливото изиграване въпросната пиеса,
вигели м 2 ма с.ъ ши, каке» ще доказва сь тВхъ благодаря имъ огь иьрдци, гд»то не индият»
но ос знае. Общи злщипшцн па всячкн мина- своето врЬме, своето спокойствие, за да нм заегрн биле указани нч: С. Пванченъ, Д-рь Г.-иа- бавлинатъ ирЪзъ знмннн сезон» съ добри из
дненъ, Д-рь Табурлов», Хр. Из. Попов», Жечо брани пиеси, гоиго исЬкша сполучливо се нр»дЬв1..-1ЛоВь. а чяегмо з» I’..лослаиона зан;|| | ннцн
с1авнт ь.
биле показани: II. Ньлчевь и С*. Гаден».
|р. Добрич», 25 Иоемнрий 1 !Ю2 г.

: д»-щитъ сь 25 нч сго за дл

грама, на конто 1:ня.»ъгь отговориль тзка:
. Сицд1лнмь хуманното възмущение нз н.ч>дного ирЪдсганигелегно, чо при завчеряшнага
От» Виена явяват», чо Голуховски имал»
10Г0зиачуща езучкя челоцвкчубийггченнчга за- дълъп. разговор» но македонски П работи еъ
н* ьи. е могла да се породи въ крьхкага душа 1 иетерсбурскии посланик». Ув&ривагь, ч« н ь сду
ели нь бьлгарс.,.1 щаде.кь, който еъ огчзача чай, чо даваннг» огь аор■ а>а рсъормн бл.дагь
раость пзпонЬда свонг» иротивообщоствевни нсудовлегворонн, тосилиг», щ1зи да въздожагъ
•Вжденнп. Тази необикновена срТ.ща съ бЬднин на цариградскиг» ен ноеданнацн, г» да нзрабо>мъкъ, възпитан» пъ нашиг» ерЬ 1нп училища, тнгъ рмаорматЬ, конто и ще заставям, портата
нисша жертва на Пхниг» иеиравгнчин иро- да ги приеме.
1ЛМНИ наредби, нсможе псвЬнь да възбуди не
Новия кабинет» вь Гъриш, е еьсгавонь
йно съжаление за гъй безпощадно язхябяна1 жизнени младежки сили, без» да се има огь Дслг.ипнеа, когото една огромно множестно
нЬль Формнруаанието у младото поколение народ» ак шмирагь при из дала ние то му огь кразно здраво пбщссгненнп гражданско мнровьз- лсвскип дворець.
Полковник ь Ликов», кой го со вамдра въ
гние. Дълбоко трогнат» от» горВщнгЬ съчувгвни и сърадиации, конто Ми ноднасити от*. А гина имал ь разюнор» сь Д -лнаии но македонекна въпрос».
МО го на Народното НрЬ лсгавнгелство и нр|, д
датезствого, Азъ нн мотч да приемеге и изБолен» Ммнистръ. Огь Нйкгико д>чи М-ръ
лшге на яенчха народни избраници мннгасьрАбрашевь
ималъ силно вьснадение в» първака
' та благодарност»“.
и пазяль лВглого еи. Говорило ее, че едвалн
Въпросът» за свързванне ГрЪпненскага ■ сл1дь 15 дена ще оздравя.
ип низвъглена мана на Десорь сь г. Търново |
________
ксдВзон.у.тнага линии, бизь повдигнат» огь
нскип (отроденъ представител» Г. Муша нов ъ,
>■ "ародною събрание, но който Д ръ Данов»
поворилъ: .една Фннан. трупа се яви при мен» I
> • ВТ.ДСННН но таи мина, но още някакви ееМп^н. господине реда кюре, лайте мЬсго на
чччи постъпки н»ма направени“.
: гия редовно пъ един» от» близкиг1: боеве па
Пакъ чузденои. Минния ннжннерь Мпстъ унажаечни вп нЬсгит-м. „Добруджаиецъ“
яченеръ, за когото неогдчнз съобщихме, че
Па 25 того вечерьта, тукъ но инкцнатипа»" забнколв всичкнт» нм мана—народни богаг- ! та на околийското учителско дружество се нрЬде уснЪдъ аече да откупп медната мина, 1 стави пиеса!а „Пер
или мотика % комедия и»
I *х-» 1:ц|дя се край Бургас» вь мЪсгносил.т „Кадя четири дънещия. II азъ имахьь щастие го да
чирь- за 1.5(М,000 лева н вс гжинлъ аъ нла- Ириса.п-гвуиам ь. Тен денции га на пиесата, до
1 о*н*. Не ще съмиЪиве, че бакъръзъ ще ге нро- кпдкоге можах ь да свана, е такава: изтъкване
■ п накъ съ досегашната си цЪнл.
ру шниерегвоги вз. рускот * чниопиичесгв1. М >ддигГ. и пигелегенгиц сили Негър» и Ндснл, БаГрадобитнината прогресира. Както се виж
ьичз., енършялч универещоть. не могат» да
р» оп. аакононроек1а, а. мледИциг» ^ емЬсто <•» аванспрягь въ службите си, аащото тЪ не се
| ань молюнъ лева. щВли дя со обложагъ съ : полмилмазъ на идчалегвото сн, но сгавагъ на
}'•"//. милиона лева сръхн.11111 върху десятъка, т. ньнр 1 101на, кигп» носг-ънва бездарния Щз• п. -•> ,... Ний какгн се исказахмо въ сне- | ночкпт.. 8.» туй г» рмнм.111 да нлиуезнят» нрони.инага сн сттия въ нр»дпосл»лния ев брой, нннцзпга н да п.рсиг» щастието си въ Иетер
"° ’гоя
«“ме за преработваниеЪ» на за- , сбургь или Москва. II» това врЬме се ср»шагъ
ьона. за ни правилно уцВнлванне н раздаванне ( сь единъ рабитвнъъ, бнншь чиновник». Тий ги
(■»*:

ДОПИСКИ

I

Мамин.

..Нвпристойность—Скввриостьч
Пъ в. „Добрич»“ орнй 38 в .49, Стр. 6, ко
лона втора има иомВсгено едно антре*лле под»
загланни „НепрнсгоПносгь“, съ което ма визарагь лнчноегьга чо съмь осъждал» МедицинекигЬ мьрки сдрнм* иьрдунмцнгЬ болВегн вь
града ни. Па което и Ние Г-не 1’идакторе С110мЬнаиаге дь вЪегпика Ни брой |3.
Кго случая: I, цип, ден» иезнаи гпо чие рлспорГ.кдание огивд ножар/ига кома или вь учиЛИЩ1ГШ при църквата „Ги. Тройца“, (, но вСВ.
Ногородина, зицою пнптцзн незнде вра гага на
I църквата, а канела Храмъть й) нацръснаго еъ
т"л.умба, а църквата като била отворена, П о гь
вратата като почва)ь еь толумбага и пенещаIа
1'А‘КЯ 0 опръскала: Си. икони, херугии, пердегз.
даже и св. олтар» н то зчбьлВжеге съ такъв»
расгворъ, гь каььвго ирьзкагь улицигб II нуж**
диицшЬ. На другия донь иаахь смьргь за нотръбен»» и в» църква га сз1д» 1.нангелиегз ка
зах» иЬколко думи, съ коию не Ос,кждахъ ме
дицина га а нос гънката сирим * ц»р;на га и най
докачите «ннП ми думи б!ха тЬзи: я\1ногозиающи огь Небесния Врачь лЬкари со говорили, че
иетрЬбвало да се цЬлупагь св. икони, че нр1дянали зараза, иоель вь нроевЬгена <1*ран1:ин
изпършнали постоянно дезинфекция въ молгбиитЪ
домове. Да, казвам», Медицината спомага на
с1раждущн1 ь, но ннелВднн и първа нсцКлнителНОЦЧ е църквата, за зова едничкото нн уизвание
тръбна да б.ъде на Бога*.
Казвам» на Г-на нишсщий. че въ Франция
напрЪдва прогреса но Медицината, но зя съжелепне к тамъ има гробища а най много таиъ
казвам», гд»то е убито религиозното чувство на
Християнина; Тамъ вз. Франция сиорИдь* сгата. етическиМ саЪдеиия «ранцузекий нацодъ огъ го1
допя на година намалява, а канрогпвъ гамъ въ
Православна Росил, еиор1дъ яапялввцатЬ давай
народъ“, ■ ассленнето пое гони но расте, ако а да
има тя носюанив войни. Не нн со нуждчв мнего
( ирнмкрн, да н гд»д |емъ въ нас» са въ бъдното

Вр. 14 ■ 1Д р

ДОБРУДЖА НЕЦЪ

Стр. 4

иасолеяме по селата ■ Сд аристокрацията но 27 лева; 4) нива „Лешъ ери“ 8.7 дек. оцТ.неаа 35
градищата. Следователно епидемията не убива : лева; 5) нива „Лаябурлукъ“ 7.4 лек. оцЬнеяа 30
тодвова ■а|юди1‘Ь, оть колкото: Везбрачнето, ! лева; 6) пива „Арибъ-ери“ 9.3 лек. оцЬн. 37 лева;
грьжлянс. ит бракове, шятонекото въеиитяиае, 7' Яеакъ вь селото 8 декара оцЬи. 32 л.; 8: чана
!
деморализацията и разврати.
, „Кечи-»андра“ 4 декара, оцЬиспа 22 лева.
Нашит цьркви постоянно ги демш-митгНалдававието ще почне отъ оцЬакдта. <Керам» еь заминиь и св. икони постоянно се .>|>и- лающатН юг*гь да се нкпвагь вь каацеларацга въ
!
чветняп оть ш.рковннй слуга съ розова водя— првеДктетвенитЬ .ви и часово за вал'знание,
гр. Добричь 14 Погаври 902 г.
I не п катрннь и карболова вола оть който
Н.ш. С.ь ■. Прнегавт.: 3. МЬ шикаропь |
иечисть мпризь става едянъ мЪшгь и Богомолд. Но 1426 902 гид.
цит съ запушени носове взваать вь църквата,
«>г.Н1и(С11111-:
тава тото агь въ болницата не съмъ иочуветвуПо 13952
валъ такава неприятна миризма.
Нь заключение ще кажа на Г-на ппшущий
На основание псиинителниЯ лпегь По 1>’.‘2й нада
анзргоилето, че за развитието иа болЪсппЪ: де нь оть II ДоТ.рочски МпровиЙ Гадни на 21 Лпрлль
114)1 г. вь полза на ДоГ.рцчсвата Лен лед. каса ир»!ииъ
Тиву.-ъ и скарлатина, ве е внноватъ свЪш. Мвито другото духовенство, в е ввновато самото Касилъ Ганеньогь с. ДуроалиЙ, аа 640 лева ерЬбро, ооаинвапь, че огь 30 ногнирий до Зо-ХП часа до о елЬдъ
нрЪлетавггелотво иа медвнаиатя, защо го о>ъ оГ.втъ
п послЬ нравонащвани.' й на сто вь -4 чаеа па
начало, когаго со появи тази енидемгя. то т-Ь слЬдуицций депь вь канцеларинта сн нь гр. ДоАричъ ще |
яе испълниха клЬтвеячото си обещание, за да продавагь слЬЕующитЬ ипотекирана дл, жнпкоои недвисе ирнтекжтъ ■ спрятъ развитието й, но сн иоз- жпчп ппотп находащи се иь .землището на с. ДурЛ.члпй,
а ияепо:
розяваха да искатъ предварително таксата аа
„ „„„ „Мусу-Венекн-Синоръ“ оть 5 дек. оцъиена *
визитата ОТЬ бЪЯНШ родигезв И тогава чемъ да |од«ва: 21 нива „(1амуд>.)ИЙеки-симоръ' оть 10 декар:», |
Помогнатъ НВ страждущатс ИМЪ дъщери ИЛИСВНЬ оцТ.нгна 20 лева; .1) но пя „Юргичлерски страна” оть 7
И като яе се е вписаха вечепната так»-а, то » е декари, оцЬнсна и лева. 4; нива „Клсаид..Йски-пжть* оп.
летяйчхи и П«-л неаннпискч ипи<.1Ш Тьй см. 1110
оставали II оезъ медицинска ПОМОЩЬ. 1 Ь11 «МЩО
ТК.Щ, М.ИЗО ГМЪ 61,1110 ВЪ обИЗаПНОСТЬ Да се вритикат м; • и Нощно врЬмс, да помогнатъ на
страж 1У1Ц-тЬ И спрятъ този бичь. ТО ЗЪ СО Н, ИКривяха о.ъ дома III нит Г.МЪ. че га нТ.Мало ВЪ
*
4
ДОМЪТЪ ••МЬ. 1ЛН ИЪКЬ Х0.1НХЯ ДЯ СЪЯТЬ 119Т|»И0тнзмъ. Г-нъ ияшуи|ий натиква, че иетрЪ6и?.к> зн
дп ео помага иа сграждушитЪ сиорЪлъ Еванге
лието. Да, казвямъ, трЪбвя, но въ този случай,
зя карболовата вода ижднвппа грядекий сьнТ.гь.
А Г-нъ 111!1иущнй пе е спомогнал ь па сгр»жлушитЪ пято матерпялно, яиго морално.
СлЪдовя гелно това което еьмъ кязялъ въ
Ц|.рквята не е „Нваригтойноетъ*, а отъ тТ.хня
сгряна се извърши я( 'квлрность* въ |ц.ркната и
пМвр<юспп,и ирЪдъ Небесни» Ирачь-Бога. нодъ
чинто Всемогуща ДЪенина сс ис само попове н
владпци. но е и Г-нъ пиптций и всичкатЪ пом
ени снЪгскя лЪкари.
Приемеге Г-нн Гедакторе къмъ 1Ьсъ, признчнят ми почитания.

СвЪщеннпкъ С. М..(>овз.
гр. Добричъ 28 Поим. 1902 г.

: 5 Декара, оиНигна II) лена; 5) нива „Кадвеискиихгт оть
10 дувара, оцЬнсна 20 лсва5 6) нива .Кокарджански нат..“
отъ 5 Декара, ицГ.нена 1<> лена; 7/ нива „Муеу-СеЙскн-еиI порт.” оп. .1 декара, оцЬнсна в лева; 4: нива „Чамурлнйеки-скпоргъ" оть 1» декара. оцЬн. 30 лена; 0) нива .До
|«.^пзата“ оп. 10 декара. оцЬиеиа 20 лева; Щ} нива Кадв
К:|.1Ф1т:& оп, I» дг*а,»л. оценена 12
. лена; 11 киша „Коклр
| джамеки нжть- огь 5. декара, оцбиена
Ю лева; 12; нива
„Кокарджански иагь* огь 10 декара, оцВиена 20 -сва; 13]
нива „ДоЛрмчскм пл.ть* оть 9 декара, оценена 14 лева:
14- нива „КалФенгка-етрана* оть 7 декара. оцЬн. 14 лева1а, нива „Кокарджански п.ьть оп. 15 декара оцЪнеиа .30
лева; II,] нива .1.асаилш1еки11.ьть' оть 4 д-кара оц Виена
Н, дева; 1.>ни«а .Ьоалукь” огь 15 декара, он Ви за лева;
; 14) нива „Кокарджански синорь” оть 15 декара, лцНнена
| 30 лева; 13/ ннва „Калоеиеки-еинорь* оть Ю декара оцВнена 20 лева; 20] нива „Каааенскн еииорь* о.ъ 25 декара
о.гВиеиа 50 лева,- 21, ни».» „Касаиди(ски-и*гь* огь 5 докара. оиЬнена Ю лев:»: 22] нива „Балчикеки-нжть- о.ь 5
декара, оцВнена 10 лева; 23) нива „Цалчикски-нжТЬ“ оть
2.. декара. оцВнена 54 л ; 21] нива „Кокарджански ..жть”
о.ь 21 лекар:», оцВнена 42 лева; 25] ннва „ГрВщу-мВра.а*
огь 35 декара, оцВнена 7» лева: 26: къща, дань, ханЛаръ
.. сан построен», оть иро: 11. дървен ь матерналъ покри ги
сь керемиди съ дворъ оп. 15 декара, оцВнена Ю«. лена
Наддаването ще ночве отъ оцВнката 7Келаю.ц..гВ
могать да се милвать .... канцеларинта вь ..риехте, вениТВ дни и часове па наддаване.
гр. ДоАрнчъ, 14 Ноемврий 19<>2 год.
11лв, Г*д. Нрнггавъ:
Медннкаронъ

Пишатъ NN отъ гр. Попооо. На 2 Срвшу

Д. Но. 1349 902 г.

3 тон мЪеець, въ с. Ковачеввиъ стана едно
убийство, безподобно но жестокост!.та сн и за
годЪмс съжаление, извършено оть българи. Окол.
Начялникъ съ своята твърдя гогКма съобразятелиоезь и сръчност!. уепЪ въ 24 часа да излгвв до сдвнъ убийцпзЪ и когаго ежлебнизъ власг* се явяха на местото, нямЬркха всичко го
тово зя ио-натятъшнтЪ сн дЪйсгвня.

ОГ-ИП.1ЕННЕ
Но. 13949.

На основание пспълиителт.П лпетъ Пп. 2774, »;цаденъ огь II ДоЛричскнй Мировий е* .ни на 16 И.нпЛ 1В«Н»
го.». вь пол,.» на ДоАричеката ПенледВл. Каел, нрогивь
Погдапъ Колевъ отъ с. Г.огда-.нЙ, аа 7о» лева, оАмвинанъ,
че оть 3» Ноември!) до 31 ДекемвриП часа до 5 слВ1Ь
оАВдь и ноглВ ..ранонадсванве 5 на ето вь 21 чаеа на слВпЪ случая, НИЙ ИЬ изкам*; ла иохгалпвамь | дующпй день нъ канцеларията си нь гр.ДоАрц .ь ще нроМЛИ ДЯ ПрЪ.юрЗвЧВаМО тоя чиновникь, хащото И
давамъ на нуАличейь тз.ргь елВдующитЬ недвижими инобе*Ъ ГОВЯ ТОЙ Ь ДЛЪЖСЯЬ и ио За< ОНЪ II НО СЪти- принадлежащи на Гюгд»нь Колевз. оть с. Погдалш).
ВЪСТЬ Да бЖ1« добъръ служи 1ЬЛЪ, 110 И.ГГЪбВДМЬ
,,
.д,> ь,,иукъ- огь 2! деКара. оцВнена 21 л.
•МКТ9, Чв Доб^ИТЬ, ии ЛОШЯТЬ резултати ОГЬ ^ 2) нши „Дългмй-Аов“ огь 13 декар», оц-бнена 13 д. 3- нива
Иршчюсонлояието на бДШГЬ законЬ зависяГ Ь ие | ^Чдму|К1.-еп1Ш|гъак 15 декара Я ара оценена 1.к40 л. 4) ниша
само ОТЪ начина на приспособлението им..,
нъ „ТаПурлата- оть П Декар.» е ара оцВнена 11.60 л. 5] нива
И птч аниплет. г» кояго го т.яечо. обивз
„ТаЛурдага“ оть 9 декара 6 ар» оцВнена 'Аби лм. 6. нива

м отъ лично» !ьга, кояго го ирниююоива.

.Тавтаха»“ 8 декара оць... з декц 7. ахна „Баля-прда“ ,

ОКОЛЯЙГКИИ 41 11*КЪ ■ ВЪ ДругвТ» отрасли
НЯ управлението
не стои СЬ скрьсгенн рл.цв.
ИзвЪеТНО е че п.адоцътъ НМ Попово ео НЦМН|.:к I
нзкънно е, 1е градецьгь им поп .ио ео ваян)
ВЪ едпо СЪВОТМЪ иървобвтно положение. Снорьдъ
СйЮТО казчаини ма Плчалктка, юи СО О ЗЯВЗСЛЬ
съВмЪпно СЪ общинската властц за повдига ние
на ГрадътЪ НИ НЪ ВсЪКО отношение ВЪ КрЛГЬГЬ 1
^
/
,
НЗ ВЪЗМОЖНОСТьта И съобразно СЪ материалното I

оп 3 д^кар.ч 1 арь оцЬн. Н.|н левд; 8| ник:а „Бнлн-тарлп*
16 дек. 4 араоцВн. 16.1ч лева; 9. ннва „Кннакь-юкь” 5 |
декара оцВн. 5 лева ; 10, нива „К -накь в.кь* нгВ 1-. дек.
&
оц1;|( |0 5Ц ,. и „„„„
оть и,
д,.кара 0|(1111
л,.ва. 1;;) нива ’„Теаекли посгань” оть 23
ДА‘к;Ара оцЬн. 2-1 Л**ни; 13] киид яКонак.п.ьть* оть 18 дек.
оцВнена 16 лева; ;4; нива „КаралиНек.. еянопь” огь 7 дек
оибн. 7 лева: 15] ннва „ДьлгяК Аой- огь 21.5 дек о .Виена
21..'»и лева; 1«»1 нивя 14.Н ,1«*к. оцЬн, 14.6н лмса; 17 нпв:а
ядоСоадука- ,4 де)1аря оцВн. Нлева; |М Градина „До
рВката“ N ара оцВн й лева
Иаддаваннето ще почне отъ оцВнката. 1Кел.:н1.цпгВ
могать да се явявагь иь канцеларинта иь присатетвенигВ
дни п -.асове за наддаиание
гр. ДоАричъ, 14 Ноемврий 1902 год.
Пай. Схд. Нрнстаизя 3. Мкдннкароп

положение иа общината ни.
Н.зшпзВ и:«»ърдченин.

Д. Но.

опни Л К Н II к
Но. 13949

1! продажАа

Д. Но 1369—902 Г.
.11НН1.Ш1НЕ
||о 13950
На оспопанп»' псиътнятолвой лнсть По. 251Г)
На основание изпълнигеан.ш лпеть Но 2776 надхдень
пздалеиъ огь II Добряч<-кий Мяровин Схдяя нз 4
Май 189' пп. вь полза на Добрпчскатп Зеялет. оть II ДоАрнчгкий МпровиЙ » .ьдия на 16 Н)ннй 190.. год
вь иолза на ДоАричеката Зечледвлчеек.» каел, нрогивь
Каса прогань Иетръ Метковъ, отъ е. Опапча за Георги
Мановь огь е. Погдалий. за 7оо ан. оЛянавамь. че
200 лева, обшшвахь. че отъ 28 Ноехврнн до 30 огь 30 Ноемврий до 31 Декември.! т. год чаеа до 5 елЬдъ
Декеяврий т. го I. часа до 5 сл-Ьп. ойЬдъ и вое.тЬ оГ.Вдъ и поел В ..рчвонаддаване 5 на его вь 2» чаеа на елВправова иаванпе Г> иа сто нъ 24 часа па с.т-Ьзгю- дую.цин день вь канцеларнягаеи вь гр До ■ .,чь ... • нродавамь е..Вду.о.ци.В дльжник.она ..1-днижим.. имоти «ащия день въ каиислараята сп въ гр. Добричъ, ще ходжи:, ее нь з.-млпцото на г. Г-огдалмй, а именно:
вродавахъ сд-ЬлукицпгГ. ллъжппковп иеднижяяв вяо1. К.ь.иа вь е. Г.огдпнй. иоег.юена оп. илеть .1 кнртя находища се въ зеялощето на село Оианча, а ничь, покрита еь ке|н-миди сь днорь оть 7о« нв. метра сь
страни: Г.аАа Стана, «агь, Козю -Кечов». .. градина; 2) ни
■хеяяо:
ва „Тсзека..-Поста..ь* оть 7 дек-тре 5 ара, 3- нива „Та
1/ нова „Джудже-архутлувъ“ „ 14.3 дек. оцЬн. I Аурдога огь 11 декара 4 ара нр» гхсЬдипа..ь. К. 1К-’„
о7 Лева; 1) шна „Мшрл^КЪ** *)••') ДСК. 01ГЬИ‘*па , ч*»»-ц Т. Юрдановъ и Д. Павчевъ; 4] нивл „ТаЛура 1тя** отъ
20 леви; 3) няна „Кацлань-тарла” 9.*) дек. ОЦЬН. \ 2 декара I оть нрн едсЬди: н.кть, К. 7Кечевъ^ Г. К.рдаОтговорснъ редякторъ С. И. Днпковъ

Печжтшши нжХр. Ц. Бойиковь— Взрид

ноаъ я Т. Бакчегц 6) вам - Хард»лд.-г»рлх* отъ 4 1
6 ара, при сксбдя: Мал. Стоямоиъ, Нл. Сгоячонъ, п.унать; 6] нива „Ч*яр.-могила“ о.ь 4 декара 5 ара, пра,
сЬдв: Г. Ммхневъ, Д Мнхиевъ, '1>плииъ К. Сивковъ и
Г.айчпл.; 7) Конака, нил.“ пик.. огь 4 докара * ара.
сжсЬдн: Деведж. еиниръ, К. Жечева, пан. и пран»]
стаена нива: 4] Градина .До ГЪка.а“ отъ I ара, ит[ч
К Жечегь, Д. Тодорова. ГГ.ка и Ьоа.гкъ.
НахьананвстО ще почне отъ оцЬпката, коьто п
купува -ъ постави ЖеляющитВ могат» да се пияна) ,
канцеларии га иь прие* гето-ни гЬ дни и .лов.* аа н
вание.
Гр. ДоАричъ, 14 Ноемврий 190' г.

;

Щ

Пан. СЛл. Присганз-: 3. Медника
Д. Но. 22.39-'. Н

шлиикпцк
По. 13»в1

Иа основание нсиълнщелний лиегь иодь Но. 2
иададс-нь оть II ДоАрич.МириниЙ е.ьдин на 4-Й Май ||
год„ въ полаа на ДоГ.ричгката ЗемледЬлч. каса. иро !
Паскаль Цонсвз. и ,»р. оть е. Гелстжикъ. ла 450 л,,
ви ват., че оть 30 |1осмврий до 31 Декмеврий т. г. ,
до 5 слЬдь оСЬдъ и иослЬ нравона.д.|аванН1- 5 на ег
24 чаеа на слЪдумщин дсш. вь канцелариита си в
ДоАричъ ще продавамь слЬдуклцигЬ длъжникови н»-ц
жими имоти, нахолнщи се вь аемашцето иа С. Гелеиджа
а именно:
I. на Наска.1ь Цоневъ: I. нива .Каралсски енн- р
|! 4з5 декара, онЬнена Н'20 лева; 2. нива „К.шАс.й. кого“
декара, оцЬиена 1Гг40 лева; 3. нива .ЦлюнкочитЬ ■ ;
оцКмена 12 »0 лева; 4. нива „На Друма II декара, ол|
22 лева
II. иа Нвань Цоневь. 1. нива „Юртлукъ” 5 дсл:;в
оцЬнсна 10 лева; 2. нива „Кюшето” 6*5 декара, оцЬлп^И
13 лева; 3. „Кюшето* 4’7 декара, онЬнена 17 40 дц,'■'
И11ва дсаралески-скнорь* 5 1 декара, оцЬмена нгг.| . В
ь нииа .»и4рс)Си ц*ть- 4 , декара, оп Виена 4 2о лев.* ■
Мива „Отгоре Друма* 6*4 декара, оцкнена 12 40 лев. Я
; 1Шца „оггорй-Друма” 4 4 декара, оцЬнсна 16 40 лев . Ш
I „„*» „На Друма” 1иГ. декара. оцВнена 2120 лв.; 9. в *
; я1;.иЧ1|К1.кн п.ьть” Ю4 декхрд, оцт.нгнл 2а «о к; |и. н. Я
| __иа КлюнковитВ” 6 декар.». оаЬнеиа 12 Лева: 11 н М
в„ггор4 друиа*
д.-кар,. оцЬнена 15 6.. лева
.
,|д ДнгеД1> Ж,.4,.вь:
ни„д „Герлалар. на.
:
1с.мра оцВнена 19 Ю лева; 2. нива „Пердето* 3*7 д
оцВнена 7*4о лева: 3. нива „Пердето” 16 6 декара, о,
: яз.г0
4
Ч4и ь ;|АТЬ- ,е.в
0„1и1.
4ев:.
|ШВа Клрах 11В,ТЬ- -, 7 декара. оцВнена 11*40 лева; 6, ...
Карах на.ь* Ю2 декара. оцВ..... а 20 40 лева; 71 в..
,аолу- „ дек 1ра> оак..еаа 12 40 лв ; 4] нива „К
МйТв
ДИМря „цВнена 1.- 0илев.»; 9] нива „Кору-Й-л
17 7 декар.», оцВнена 35 !•> л . 10; нива Коиа1.л.ькь-гл.р::Н
4 декар.», оцВнена 4 лев:.; II] нива „Кншие.1ДЖ..кЬ'Нол ■
4 4 декара, оцВзена 9 6« а.; 12; иина „Коиа>и.ькь еар; >Н
15*6 д -кара, оиВнена 34 2« а.; 13] нива „Кованлакь еа.| :.,И
5 7 декара, оцВнена 1Г4*. лева: 14] ....в:» „Кмиш нд в и>Н
6 докера, оцВнена 12 а.-ва; 15] вина „Кюшето* О Д<
оцВнена 12 аеиа; 16. нива „Кюшето” 4 4 декара оцВ,.. , ■
9 6» лева; 17] нива „Ч .мурл. и.ь.ь* 13 декара, оцВш 4
-6 лева; 14) „Пв»»ети* 2 о декара, оцВнена 5зК. лева;
ннва „Чеш че цол у 4 3 декара, 0Ц1.1.НИ.Т 4бо лева; 20] I.»
Че... ме Цол у* 2, декара оцкнена 4 лева; 2]|и».ва ,Чеии
1.олу” II декара,ОцВнена 22 лева; 22] вина „Кднжкови
4 4 декара, оцВнена 17*6« лева; 2л, нива „КацАеЦсКо:
4 6 декара, оцВнена 17 2(. лева; 24] нан.» „ЦтгорВ друм
| 4'в декара. оцВнена 9'20 лева; 25] нива „ОтгорВ дру 
17 2 декара, оцВнена 34'4о дева; 26, ннва .Доорич иь
5 7 декара, оцЬнсн.» 1 Г4о лева; 27] нива „Добрич, иь,
й'4 де .ара, оцВнена 10 40 лема.
Наддаването ще почне отъ оцВнката. Жглаи-.цг- Ш
могать да ео нвмнать въ канцеларията вь нриеьтетвенг
| дни .. часове за ><а.1Лав;»ис.
гр. ДоАричъ, 14 Ногнирий 190.’ год.
Из». Схд. Нриетаиь: II. МВдникаровт
ДВло Ио. 2192- 902. Д

иьм идеии

е

Но. 13954
На основание ие..ьл....геан»И лиггь нодъ По. 57'
игдаденъ огъ 11 11 До^ршсний МироииИ Свкдия нл 18 \
1499 гтд. вь полза ...» Добрнчеката ЛензедВдческа Кае
нрогивь Георги Нндьлковь, оть е. Бог »а..чво за 600 Л»**
обавакакь, че огь 30 пое черни до 31 декември!, т. год <
до 5 елвдъ оАВдь и иоель иравиза.иавани» 5 на ето в» I
часа на слЪдующия деиь къ к*Анц1*.|^риига си вь г|* ,1
рнчь, ще иродавамь слВду в-щитВ длъж., п кови иедвнжич
пк-ги находв.ии ее вь .„■чзпщето
°0
ияеиио» I) пика „К.(р.1 < \л\кь. •> \ирлгда оп. 1. левд.
нива „Калачь Дирненъь йолу” з -уврата, ОЦВ.1 12 лева:
] нива „«.аръ-к» лаа” 4 у врата оцВнена 16 лева. 4] нн
■ „Чакмааь-йолу* 3 уврат:», оцВнена 12 лева; 5/ „ 1 ата]’I Ааракь” 1 увр. 1 лВха, оцВнеаа 5 лева; 6] нива „Кглнп
! 19 дек. 4 ара, оцВнена 54 лева; 7 „СьАоръ* 14 декар»
! ара. оцВнена 56 I». лева; 6] нива „Ташъ Йолу* 1 дек. 6 а] >
оцВнена 4'40 лева; 9; нива „Куруджа-кьой ехрта 24 Де»
1 2 ара, оцВнена 72-вз лева; И); „До Гробищата* 5 Дека;
| 4 ара, оцВнена 16 20 лева; II] нива „ГшоганИтВ” 3 дека»
2 ара. оцВнена 15*60 лева; 1-'| ннв:» „Сеоеръ-кула” 3 д*.
‘ 2 ара, оцВнена 1Й 60 лева; 13] нива „Ташдлкъ* 2 дека;.
I оиВнена 6 лева; II] ннва „Меше-тарла” 3 декара 6 ара. о:
' 16-25 лева; 15] нива „Керезликъ- 6 декара 4 ара, оцВие ,
ж) лева; 16, нива „Чаталь киреаь” й декара 2 ара, оцВ»
15 0.. лева; 17] нива „Синорь та|иа” 116 Докара, оцВие>
;)й.4„
|В) ,.„ва „Е.1Н-махл.-нгь* 13 9 декара, оцВие»:
4|.„„ л,,ва. |<|] „„вл „Лозата“ 2 7 дек. оп. 4 лв. -0/ н.ч
„Дълбокия и.ьть” 47 дек. оц -610 л. 21| нива „Кьльиою
| "14ть- |т 4 декара, оцВнена 37*30 зева; 32] Кж.ца оть д»1
| отлВленйя, еая, дань и ханбзрь сь дво|гь оть 3 декар,
нр» еьеЬдм; 1К..л1ь.еко Колев , мТ.ра п Аоалукъ оц. 150 ’
Наддаването ще почне огь оцЬнката. Желав-щИ'1
. могягг да с.с явнвагъ вь канцеларията въ иркеатствН
нитЬ дни и часове аа ма.иаване.
гр. ДоАричъ, 14 Ноемврий 1902 год.
Изи. Сжд. Ирисгавь: 3. Мйднцкароиь

ДОВРУДЖАНЕЦТ»

Бро1 14а 15

Огр. &

I Касса, нротиаъ Дмиръ Харчевь отъ е. Ссммъ1 На .Чеяянль Кекаровь
!
! 1) пика „Юклюкъ 13.1» дек, оцЬвеиа 13.60 лева. | ш, аа 1000 лева, обявяаанъ, аеоп Й мосмр.
Но «заби
|
II ца Хасанъ Халамовъ
: до 30 декемврмй, часа до б м1дъ обЪдъ в воехк
Пя ооноя»нч<* иягмиптрлниП лиеп. Но чт74 и*да- I 1) япна „Мера“ п.6‘/ декара оцйкеьа п.Н0лева; ! пряв.‘|<» 1 гявание б тя ето въ 24 ча*ч нж слЬ-

Д. Но 2257-902 год
ОКНЮЕНИЕ

I» По-ч п;>м11 ю :и девенериВ т. год. ча;* 5 слмт. { оцЬвеиа 4.20 дева; 4) „Аи-ормавъ-ганоръ4 53.1» жими а мога, мжходяща се п аемдищетп ма с.
ииглк ирчвомаддавамае 5 на сто п. 24 часа на
декара оцквепа 53.110 дева; 5) Добрич.-и«,лу4 9.5 Семазь-алъ, а именао: I аа Дяимтръ Х<рч«-въ:
1,^.11114 дчнь в-и К4иц.!ллриигд си въ г|>. ДлПрпчъ ще декара оцЬаена 9.50 лева; «>, иава „Ведп-фак*- 1. клипа вь с. Семазъ алъ, съ даоръ отъ 4*6 д.
;
флна ..апоаенлгв Вайкаш. горна г» ети», находя- “0ЛГ 4*9 ■ И е кара оцЬвеиа 4.90 левз; 4. иава 2. нива Кяираиъ Тарла 12*9 дея. 3. нива Меря,ь ясвлитето на смо Ечи-яядле, ин -пно:
..
„Съртъ“ 8.4
декара оцЬнена 8.40 лена; 8 капа Аалу. 17 0 лекаря. 4. Наяла джа-йолу 33*6 дея.
I ннв.» .Тоиешая». яяаджи* и» декара 5 ара оц«- „Бозлукъ“ 3.1 , декара «>цЬи. ЗЛО лева; У) нива б. н 1И» Вт.чклнъ 16 декара. 6. ааая К *ря-Сулу#ь
1
•‘ен,; •’ “авл Лоираялаяк яиа»*и* ч декара
Алиалъ-иолу4 10.7 декара, оцЬвеиа 10.70 лева; 214 дек. 7. иава IIлаяла, 0 деа. 8. нивя Уаувъ
|ра
оцг.н.1,.1
зб.йолиа;
4
....на
.Аагачлиига“
12
дек.
10>
“а»,анД<?ре-огь4 П>.4 дека|»а оцЬнена 0..40 | I ьолтжукь ■* декара. 9.
нива Коджя-Ьпру 12 д.
е*
п оиьненя 8б.»;ол.: г.; мин. .д.рмчиъ-нолу“ огь 2Л лева; II) „Чапрь-ичв4 4./, гекара оцЬнена 4.4) !<». [Ьндяч-м Тярна 7*2 декара. 11. навя Кояжя
,ра I арь оцьиеиа ««.»•) л.<; мит „Шаран-ь-иму4 6 лева; 12) „Чавръ-оаши' 70./, декара оцЬи. 76.10 Тарля 12*2 д>-кяря. 12. аава Кчджя Тарла 6 д.
I арI оц-ьн-н.. I.. а > а и»; ., нима .Мал ь-п.шрь* ». „ска; 13) иина „Бал ькъ-иолу-атлаячъ“ <7 декара, 13. чпва А пат. Тарла 112 ден. 14. Слралжя1П1|11(|1и|<..... ............ .
....... . „ Гек гарад“ 5 «ИЬнвиа »7 лева; 14) нива „Алв-а-бекледа-боетанъ“ Йолу 7.1 дек. 1»». иава 1\ара-Ьип& Дирмеие-йолу
2 ар.......... . 1.-..НЧ лека; п»; ннпа „Диряен». иолу 9 13.4 декара ицЬнеиа 13.40 лева; 15) нива „Кору- 7*6 докара. 16. нвва ежшага нЯетносгь 8 декара.
ара » ара оцкаема 2лена; п) нииа .Мола Мусга+а и чи" 3.1 лекара »цви. 3.!0 лева; 10» вяна Чапръ- 17. нива Кьорь-Куш 11*2 дек. /8. аава Тумя
[II 11.41
I декара оикмгна 1." а.: 12> нива „м<<ла Муга+а , И0Лун ю.1,, декара оцЬвеиа Ю.50 дева; 17) вина 6 ДОК. 19. НИВЯ Нарамурдукъ 11 дек. 20 навя
вили -• лекара
4),»тя-м^ря 10 д. 21. нявя Аря-Куру 24 декярз.
М»етя*а-Е|СииЛИ" 21 декара онЬмена 72 Лева; 14) а и на | „Чавръ-ичн4 25 декара оцЬвеиа 20 дева;
Наиавааиего иде иочие огь ецЬикага. Же- 22. нивя 11ун.|рь-яну 4 лекаря. 313. Иски-Аоеган.
кг. Лакр1»* • д. кара оиК >ема 12 лева I'» нива .ДоЛриш. |
и.- 01 декар.» пнЬнеча 1ВЛ лева; Ю нима „Гвеаджгкъ- ! лаювШГЬ ЮГКТЪ да се авнватг въ кавцеларията вг 8 дек. 21. нива Мкра-явлу 7.2 декяря.
2л декара оаЬлена 94 а.; 17) нива .Каваклл-аача* | ирис&тетеивтЬ див и чиелае аа наддава вие.
3'
IIа.извян•«ю що иочяе огь оаИнкя а, кои го
■.ар» одПче-.а 20 лева ; !(*■ нива „Оуйчушка кория“ ]
трчн ьунувячь постави
гр. Добрпчь 14 Ноември 1902 г.
кара оиВкова 32 лена; 19) нива „Киреаъ-скртл“ 3 |
Нас. Скк Приета!.ь: 3. МЬдвакаров!.
Жедяипцн:-)» .могягь дя се мвмвягь вь кан. ;*» 2 вра оивнеиа :• >» лева; 2<») нива „Гьуримнлл.кв'' 9 •
[в ра 2 ара оцИмена 27.6» лев.»; 21) мина „Нел-тарла“ )» | II нродижол
целаринга вь приежтеженвгк два м часове зя
(кара 1 арь ицГ.нена 1К ЛО лева; 2.’) нива .Кору-сри* Н) |
обшикши:
ияддявянне.
кара оцЬвеиа ЯО лева; 21» ний» „Чамурлийеки-ики.' И ;
На.
1*.1)»л
гр. Добрич-!., )4 иоемвряй 1902 г.
кара ок!, не па ЯЗ лена: 4) нива „Ктргалъ в>иа* 4 декара ;
»р1. ои1»нена I ..МО л. 27) нива „Лолчга- з декара 1 а|гь ;
Па иснепднлс иеиьлнигел. лясгь Но. 5936,
II ш. СжкеОекь Нрнетявь; 3. Моднякя»ов-ь
йена 9 и ' «ева; -6 нива „Варненски !1Д.ТЬ4 7 декара ! илдадеНЬ ОГ Ь II ДобричСКИЙ МорОНиЙ Сл»ДВЯ НЯ !
ДИдо Но. 1363. 902 г.
14*11 4 > I Л1'13.
О I» Я 3 .1 Е Н И Е.
1|А.ца.1Лнт*1<» що по I»1т* огь оцЬ.Ик Iгл. зКсдамшигЛ ,! 4 Авуусгь 1898 г. нь полза на Добрич, земде*
ЛВачссая каса противь Инань Недровъ огь е.
Но. 13945
кп. да с«* яияиатъ ьь ктцсл.ццгага иъ и^исАтетииниП
н >1Лсои<! аа ни 1-чиан«*
Иааи.1Л.кь за 71*0 дева, иовиваянъ, че огь 28
Н.ч основани»- нен-ъднотеливн лягп. Но.2771
гр. Добрвчк и \1 ||)о2 го ш па.
П ос-м крий до 30 Дексмирин I. р. часа до 5 слЬдь издаден ь огь II Добричскнй Мвровай Смии ия
Д|.1н,к.11. 4 *
Мристаиъ. 3. Медии» г >аъ
<»6ьдь, иосдь пр.»оон;»ддаи„ние 5 ма сто вь 24 16 к»най 1‘.МХ) т. въ нодзя на Добрмчскягж Зем.
Д. Но. 1326-902 г. часа на саЪдующця дои. в в канцеларии та си вь | Насей, противь Ибрямъ Наьвевъ ■ др. огь село
гр. Добрччъ ще нродявамь слЪду-юцисЬ ддьж- ] Кьоселерь за 300 лева, обивпвямъ, че отъ ЗОй
ОВЯ И .1 Е Н II Е
, пикови недвижими имоти, наьо.шщн се въ зем- , ноемприй до 31 декемьряй т. тоя. до чаоя до 5
„И 13913
! слЬдь обЬдь и носаЬ нравииад,(явянне 5 ия ето
На освопавие цепъ.щнге шип лиеп. Но 5416 дчщето па с. Ниаидл.1.ь, а именио:
(гаден, огь II Доврачсмй Мир ,вий Сдзия ва 27 ..
»/,**“““ Юр.лукь огь 3.1 докара, 2) Ниви въ 24 часа часа на сдЬлующ.я деш. въ кавцеитоаприй 1899, въ виза ва Хобричската Йоне- “ 1‘,а
огъ 31 декара, 3 Нива ларяата си вь гр. Добричь ще продввамъ ед«.
клека Каса, цр.вшвь Кв.та МатЬсвь огь с. Кара е^рвчеви шь огь 48 декара. 4) Навя .Чеше ( .уи.щигЬ длъжнвкоим недвижими вмотя, нахо,-ргъ. за :ч,0 л.-на-р., «Сявяваяъ, че огь 30 Поеиоть."1 *‘^,•:аI';•• »>
Армутлукя огь | Днщм се въ землището ньс. Ььоселеръ, авмеимо:
•ви 4.. 31 Дсасчври т. г. часа до Г слЬгьоб1иь | 3 Д0К;**Ми"ва лР*»УГлука огь 1 декаръ. 7, | I на Нбриниь Ьакиевъ : 1. имва . Воден и чет. поел Ь вранона гаваине 5 ва е го въ 24 час» ва ! ‘|,ШЛ Ьашь-ну.мрс ш извгь 25 декара. 8, 11.18.1 | ижть4 7Ь 1 половина дек. оц«н. 76*40 лева; 2.
гьлующвй д.-вь вь канцелариига са въ гр.Добьичь I 1‘иммш’*'ь "и4> .°, ь 10 лоната. У) Нива Юрг- ( нива Лнормяискм иьи. отъ 464 ноловня декара,
I ир^длиачь е.!Ь1 униций длъжппкоиъ, кеши.киь » •|^кь 1|Г4а 01 ь
докара. 10, Пай.! Орга мах- | оценена -4в*40 асв;«; II ид Акнфь Хдаил»дг: 1.
|еть, находящь се вь с. Кара Ктртъ, а иктно:
лс'"ски и"ко1’ь 01 ь 14 декара. 11) Нива Мете- нива Нх.ьлникь огь 96 декара, оцЪмеиа 96 лв.;
1) Двжявъ е-ь дворъ огь около 3272 кв. я.
и, ь **%**• 1-' 1,““д Армуглукь огь 2. нива Коджа-тярла огь И6*9 иоловмма декара,
дачъ, полусъборенв, иостроенъ върху 117.46 кв. 1К> Ли,<п1'а*
1о« “ьойекого джаДо огь г\ де- оцКнена 116 лева.
, огь керпвч'1., иокрввъ квреяа|еиь съ ограни: К,Ч,Ь- 14) ^Нява I.»гадарь Иояджукъ огь <4-6
. Наддаваниею ще почне огь оцЪньатл. Жешвь ио.и, Атанась Плиевъ, Бозлукъ и и.ьть оцЬ- Д*:Ка1,а.
Нша ,1'» соло 04ь 22 декара. 16) лакмциш могдъгъ да се мамватъ въ каяиелкрията
!нъ 40 лева.
*
Нвва 1ой Ььойски синорь зогь 22 декара. 17) м*« вь Н))ие*гствевцв1Ъ дни м часове за надНа.иакаиието |це почне огь оцЬиката. Же- Оива Ноьлукъ огь 26 декара. 18) Нива Араклъ ! давание.
тр. Добричь, 14 иоемвряй 902 ГО I.
кнцптБ юг.ъгь да се пипнагь въ канцеларията въ *арла огь 16 декара. 19, Нива Мезярь тарля огь
|Ш*ът».*твеввтк дни в часове за ваиаиавпе.
3о
*1оиа Армуслука огь 23 декара.
Изв. Сли. Нраоявъ: 3. Медниквровъ
I гр. Добричь 14 Ноември 1902 г.
паддаванието що почне огь ецЬнката, коД»ло Но. 1372. 1902 г.
О Н НИЛЕ II II Е.
Пзв. С.ъд. Првставъ: 3. МЬдиякаровъ нго ",ь,»ши“ в>и>ва,‘ь '"»«*«»«•
I р- ДоОричъ, .4 Носиврий 1902 год.
Но. 13948
Д. Мв 1334-902 год. |
Ш
ОБЯВЛЕНИЕ
!
Д1зв. Сжд. Пристав ь: 3. Мел*.,варов ь.
На основание яепълниТелияй лветъ Не. 1879
Но. 13944
п „„озажб.а
I и..
Им».,
имадень огь II Добричскнй Мвр. Сл»л*я на 16
На основаиие иеньлштелвий лиеть Но. 1882 ;
()»;с1 1К|ть"
'
г’ -^'•й 1902 г. вь полза на Добрачскягя Немдед.
лагевъ нтъ II Добричеквй Мвровай Сдшя ви 12
199.>7
К-пч-а, щютинъ Зойнемнь Иьлиель и др. отъ г.
прялъ 1899 гоI. зъ иолза иаДобрвчеката Зсиле- !
11а основание ...ч»к.п, ,,ь„. Яуруджавм.Й, за 100 лева ср., обявяаамъ, че
т.л«-ка Каса. иротпвь Калчо Щеревь огь е. Бал- излааень о,ь Н (обпии >ни \«..,
огь ^ “°1),<'»1,ий до 31 декемирий, часа до бел.
I жа за 300 лева. обявява», че огь 30 Ноември
Аицилий 19о1 гч аь и л<а
1 с * ,ИЯ Н% об^АЪ и ,,0<л11 п1**вонаддам»М1в 5 ва ето въ 24
51 Декември в т. , часа до 5 смЬль обк..» и з^леПсск-гквса мнГгинП*“,
Га
“» слЪдующни дои,, вь квмцелврит. с. въ
• и. иравоваддававае 5 на сто въ 24 часа ва |(ГЬ
Богдалвн ;-а 1*м)
.г*Ъ "д,'1’оиь гр. Добричь ще нродавамъ слЪзуичцшЪ длъж> .. кпция день въ канцеларията си въ гр. Добрачь, .10 01ь Зи Носмвний ш 31 'р^иЛт рШ11!1 никови недвижамя имоти, находища се нъ яем■родаватъ слкгующвгЬ длъжникоап нелвизама .0 5 слЬ.ь л*,ь „
‘ * 1, а звщею на »•. Буруджя-кьой, а именно: |. на
1 щ вахо1Н1Цв се въ землището на с. Аб-Ормавъ, нч с,„ вь ^ ,,.и. „ с\дГ ,,»н,|11|'»,,)'ан,,н*,« *> Зейнедмвъ Зелиевъ. 1. нвва Нжидъкл. ярка»*.
ичеиао:
на слЬдущщнЙ день въ кан- огь 6 6 дек., оцЬнена 6*30 лв.; 2. н..ва Бостанъ
I) вина „Начеват:,*• 34.7 дек. оцЬв. 102 лв. | вХичснь гьогъ «Лз^ГЛ Т1.Тм«Ва“Ь
I 'ГпР*\!>п 1ГЗ *?**»*'
1«‘30 «»•: 3
'» "“«в „М здмара-тарла“ 17.2 дек. оцУв. 51.60 л. | нож им и нмогв на.чодаши »-.•
,|’и|м '
" Т’ “:.!В,а *’,-,мклнкь*1а1,-,а огь /6*4 декара. оцТ.неня
Палдаванвето ще почне отъ ецЬвката. Же- , 1,01 д.а»иип ии.мчл.ш.ани в » ц.и1н г».п* I'-'I **>""**> •мзВЯ; .■** нниа Кору-4лт* огь Н-8 лекаря,
ахщвг* аогдгь да ее ивяиать въ канцеларията въ ! »ории1а »-» »п а вмиин •
'
' •* а *'■**'за | оцьнена 8*80 лева; 11. на Зенадинь Салиевъ: 1.
И! I
I•

1*

'тзк.гм
ш (“в“““' I ш„„
II». с»а. м»д....,„,ь |
■

Д.Но. 1364-902 год.
ОБЯН.1ЕННЕ
Но. 13946
На осиоваиво асаълвателиа* лиеть Но. 2823
"* 11 Добрачекий Мвровай Сддая ва 16 Юзай
|0Л- въ иоллаиа Добрачската Земледктческа
:.:сеа. иротввъ Мехмеаъ Скевдеровъ и др огь с.
' елеръ, за ЗПО л., обявявавь, че отъ 30 Носа1'ни д», 31 Дексмврий часа до 5 смедъ обЬ.»ъ в
„равовад ивааае о в.» сто въ 24 часа ат
ле.ующвя день въ канцеларията си въг.Добрачъ.
0 нродавамъ сд-Ь ,„ к>щиг1» альжанкови велважама
тота а входящи се въ землището иа с. Кьоселеръ
1 илсиио:

1*а*а

>>‘ Ь 20 дек. о) нива „Конавъ-нкь“ 16 дек.
Паддаванието ще почне отъ оикнвата, к«. и,о ньрви ьуиувачь ВООГЯВ». Желающиг* м,»«п да се ав ва.ъ въ канцеларията вь приел, г! егвеннить дни и часове за наддавание.
г Доб
и Носмвний 1902 г
‘ Д У
»*
Изв. Съд. Нрисгаиъ: 3. Медни,.-аровъ.
II „рпдаж.Ъ.
Дт.ло Но. 1257. 90* г.
0 В Я В Л Е Н П Е.
II». 13936
На основание впгьлнщелини лиеть Во. 5922
издаден ь «тъ II ,1о6рачскиН Мир. Съляи на 4-й
иосмарви 98 г. .полза на Добричиката Зем юд.

баши отъ 5 6 декара, оцЪнеиа 560 лева- 5 нива
Узунь бойларъ огь 7*1 дек., оц. 7 10 лв'6 иИ“
Кайрмъ-тарлж огь 4 дск.ря, оЩшеиа 4 лв 7
! нива Чаиръ-тарла огь 6 декя».я ои. Кт
— *
Ьд.зжлъ Пуваръ-алгж отъ 2 А декана ш.*!!!,
1>1'*Ю *И5Ва: 9* НВВа Крвклм-буруму ,,ъ 3 9 док.
«цЬн. 3*90 лев;.; 10. {,„» Кору-.рвасж отъ 63
декара, оцЬнена 530 лева
Названието ще „очно огь ОЦЪиката. Жв■
льв.щитъ м-тътъ да се явяватъ въ квмцм.«.т.
ми вь ирнсътствеивитЪ дим м часове «аГмдд.тванас.
гр. Добричь, 14 ноемврвй 1902 г.
Най. Съдебенъ Нрйстанъ: 3. Мцдаакяровъ

Стр. 6

„Д БРУДЖАЯЕЦЪ“

Д. Но. 62-902 г.
дева: 2) нива „При-гробвтата4 15 дек. оцкнена
ОБЯВЛЕНИК
30 лева; 3 нпва „Бтпоклеръ* 35 дек. оцкнена
Но. 13924.
70 лева : 4) нпва „Задъ-Бюлюкдеръ“ 14 декара
Съгбраяно испълнителиин листь Не. 8959 гцкнепя 28 дева.
иаладенъ отъ Ц Добрвчский Мировий Съдия на
Наддаването що почне огь оценката. Же6 Н1имЛ 1897 год. въ полза на Добрич. .Землен. ллн>1цитТ. могатъ да се янянать пъ канцеларията
Каееа, нрогивъ Мгхмедалв Хтсеиновъ и др. от ь вь приехте гвен«г*. дни и часово да наддаване,
е. Крджвй, за 466 лена. обявявамъ, че огь 27
гр. Добричъ, 14 Ноемврнй /902 г.
Ноември до 28 Декември часа 5 елкдь обкдъ п
Изв. Гад. Ирисгявъ: 3. Укдяннарппъ
ноелк нравонаддаваиие 5 на сто вь 24 часа на
Д. Но 59 902 гол.
елкд. день въ канцеларията ми въ гр. Добричъ,
ОВИБЛЕННЕ
ще продаваич. елклуюшии длъжнпковъ недвижим ь
Но 13923
имотъ, находища се въ землището на с. Нмжий,
Съобразно ненъ.шятвднпй лиси. Но. 6085
а именно:
и.тл.члент. о«ъ II Дпбричсквй Мчроанй Съдии на
I на Мехмедали Хюсеинчзъ
! 10 Септември 97 г, «ъ полза на Добрич Земз.
1) вина „Съртъ-метк»4 6.5 декара. оцкнена ; Каеса. нрогивъ Хясдпъ Ефснлп Нчбаронь н лр.
19.50 лева: 2} нива „Айкъръ-иолу“ 27.6 декара, оръ с. Сард. М.-хиудь за 520 лева, обявивачь, че
0|О.и. 82.80 лева; 3» вяна „Узунъ-тярла“ 23.1 огь 27 Ноември до 24 Декември часа 5 елкдъ
докарь, шилена 69.30 лева.
обклъ и ноелк нравенал. 5 м\ сто вд. 24 чаеа
II иа А«и Османъ Чюссиновь
на елкд. девь пъ канцеларията ми въ гр. Добричъ
>
1) нива „Коджа-алча“ 2**.3 декара, оцЬп. I щеиродявамъслЬдуюшян ддьжниковъ недвижимь
69.90 лева; 2) нива лЕн«жс-ио ду* 21.3 декара, вмотъ, нгхолшци ео вь землището на е. Саржопкн. 63.90 дева; 3/ нива „Дели-Мохм.-бси* 12.7 | Махмудь првнлдлкжаши на Пбрнмь ПЬрвФовъ
декара, оцкн. 38.10 лева.
, оть е. Сард,-Махмудь а именно:
Надяаванието ще почне огь оцкнката. Жела- |
1) нива „Узунъ-бой“ 13.2 декара, сцквена
ющитк могатъ да се нвиватъ вь канцеларията | 26.40 лева; 2) нива „Дебекъ-кай“ 7.1 дек. штЬвъ прие.ьге-тве.ннтк дни и часове за на зла вани*-. ясна ’4 лева; 3) нщм „Пурлукь“ 7.7 дек. онк
1р. Добричъ 14 XI /902 год,
, нгна 15 40 лева: 4) нива „Тегреликъ“ 5 4 лгк.
Нзи. Съд. нриставъ 3. Медникар >пъ. ] оцкнона 10.80 лева; Го нин.ч „Сар-Махму глукъ“
8.8 дек, оц/.н. 17.60 лева; 6) нива „Ариалъкъ4
Д. Лк 136/902 год
13.6 декара гцкисна .7 20 л**ва ; 7) нива „СянОБНВЛЕННК
Алтъ“ 12 декара оцкнона 24 лева; 8) нива „КуД1 13925
Сьобразно йена лнителннй листь Но. 3138 ла4 7 2 докара, сцквена 14.40 лева.
Над анзнето ще почне огь оцквката.
издаденъ епт, II Добрвчский Мировий Съди» на
Жсд.ишц-ггк могатъ да сс нвивагь въ кан«ч вга«и
.-** г. въ
вь полза на доор!
26
Юний 98
Дпбричек.иа 3* м.>.
Каееа, нрогивъ Стоннъ Жедкзковъ н др. оть с. 1 целарвиг» вь ирисът ггвеиитк дни н часове за
— 1I наддаване
Суюгчукъ, за 300 лева, обнвяяямъ, че оп. 27
гр. Добричъ, 14 Ноемврнй 11*02 год.
Ноември до 28 Декемв|»н часа Г> елкдъ обклъ и ,
Пзв. Сък Нрнетавь : 3. Мкдникарлвъ
ноедк нравонад. 5 на сто въ 24 часа н.ч сак 1. |
Д Л/ 445-902 г.
день въ канцеларията ми въ гр. Добрич I що :
ОБЯОЛЕПИЕ
иродявамъ сакдующиа длъживковъ недвнжнмъ
М * 3930
ниотъ, именно:
Съобр 13110 непълнигеший листь И *. 2847
1) нива „Узуаъ-бою“ 9 декара, оцкиенч 54
лева; 2> нива гСърта“ 7.8 декара, оцкн. 46.80 "ялаленъ оп. II Добрнчекий Мировий Съдии на
лева; 3) нива „Сгръ-Махмул.-нъть“ 9.7 декара
Юний 1900 год. вь полза иа Добрич. Зсмл.
оцкнена 56.20 лева: 4) нива „Кара-Махм.-пъть“
Каееа, нрогивъ Коджа Пучакчъ Мехмедъ Ахме7.2 дек. онкнена 43.20 лева: 5) нива .Кирезт- довь отъ г- Кадиево за 360 лева. пбявинамъ, че
иолу“ 10 дек. оцкнена 60 лева: 6 нпва „Глога“ отъ 27 Ноември до 28 Декември часа 5 елкдъ
7.6 дек оц'нсиа 45.60 лева; 7) нпва .Сг.чнче- обкгь и ноелк правов. 5 на сто вь 4 чаеа п.ч
вата4 4.9 дек. оцкн. 29.40 лева: 8) нива „Мет елкдуюшии день въ ванцеларнигя ми вь гр. Добричь, ще продавамь елкдующви ддъжниксвъ
лата“ 5 декара, оцкнена 30 лева.
Надаваниего ще почне отъ оцкнката. Же- недпижимь имогь именно:
1 на Коджа Бу*1аклъ Мехмедъ Ахмедовь.
дающитк могатъ да се явиватъ въ канцеларпига
1) нива* „Пасиад-ь* 5. декара оцкн. 11.40
вь нриеъ гстненитк дни и часове за надапапие. I
лова; 2) нива „Кумнуджа“ 5.8 декара, оцкнена
1р. Добричъ, 14 Ноеморий 1902 г.
Изв. Съх Нриставъ: 3. Медникаровъ ! 11 ,й> Л1*в;4
«««» „Ьумнулжа“ 1.9 декараоцк| ясна 3.80 лева: 4 нивя „Корездикь* 7.2 декара
Д. Но 443 902 год. | оцкнена 14.40 лева; 5) нива „Дедскли-каи4 4 6
ОБЯВЛЕНИЕ
декара, оцквена 9.20 лева; 6) нива „Карталъ“
Но 13929
9.1 декара, оцкнена 18.20 лева.
Съобразно исиълнителнпй листь Но. 2-95 1
Н н.ч Иса Сюлн>манпвь.
издаденъ отъ 1! Добгъчский Мировий Съдии иа
и нива „Вотевски нъть“ 15 декара, оцкн.
16 Юний 1990 г., въ полза на Добричск. Зсмл. 30 лова: 2) нина „Б >гевски-нъгь“ 23.7 декара,
Каееа. нрогивъ МустаФа Юзейръ Мехмедови отъ оцкн. 47.40 л**ва; 3» нпва „Геленджпкъ“ 5 дек.
с. Калиево, за 380 дева, обнвявамъ, че оп. 27 , оцкн. 10 лова; 4) нива „Пън 1акзъхъ 17 декара
Ноември до 2г) Декември часа 5 елкдъ обкдь и оцкнена 24 лева; 5) нива „Имамова* 5.8 декара
иьелк нравонад. 5 на сто въ 24 часа на елкд. оцкиенл 11.60 лева; 6) нива „Андъхъ-Ара“ 15.6
день вь канцелариига ми въ гр. Д)о>ричь, що декара оцкнена 31.20 лева; 7» нива „Дереекъ“
иродявамъ елкдуюшии ддьжиикмвъ келвнжимъ
12.1 декара онкнена 24 29 дева; 8; нива „Терзи
имотъ, именно;
Куюсу“ 2.3 декара онкнена 4.60 лева; 9) ни пи
\) ннва , Кору-Аркаеъ“ 14.5 дек. онккена „Терз*-куюсу4 5.7 декара, онкнена 11.40 лева;
29 лева; 2) нива „Кумнуджа“ 1.5 дек. оцкнена
10) нива „Делекли-каи“ 2.8 декара оцкнена 5 69
3 лева; 3) нива „Кору-.чркаеъ“ 7 ара, оцкнена дева: /I) нива „Бииюкдеръ“ 16.9 декара оцкнена
1.40 лена; 4/ нива „Терзи-куюзу“ 10.7 декара 33.80 лева; 12) нива „Севстликъ“ 3 дек. оцкнена
оцкнена 21.40 лева ; 5) нива „Сазъ-аолу“ 15,7 6 лев.-1: 13) Хармань въ солото огь 2 ара, оцкдекара, онккена 31.40 лева ; 6) нива „ \илъь-ь | йена 4>.» сгот.
Арасъ“ 7 5 декара оцкнена 15 лева.
Наад.чваноп) ще почне отъ оцкнката. ЖеНадгавлнието ще почне оть оцквката. Же- ! лдкннигк могатъ да ее ивипатъ въ ь.-цтсияркнлакшцггк могатъ да се явиватъ вь канцеларията ; та въ нрис-ъп-твсна гк дни часове за наддаване,
въ ирисътственитк дни и часове за налляваиие. :
гр. Добричъ, 14 Пое.мпрвп 1902 г.
Гр. Добричъ, 14 Ноемв|Н1й 1902 г.
Пзв. Съд. Пристаьт.: 3. Мкдниьаривъ
Изв. Съд. Нриставъ: 3. Мкдииклровъ
Д. .V* 490-902 г.
Д. Но. 438-902 г.
0 Б И И .1 К Н И Е
О Б Я В Л Е Н II Е
М 13931
Лк 13928
На оеновяиие непълни гол. лне гь Но. 1994
Съобразно неньлнителннй листь Но. 28 .’8 издаденъ отъ II Добрнчекп Мировий Съдии на
из 1яд<-нъ оп. II Добричский Мировий Съдии на 16 Май 900 гол., въ полза па Добричск. Зсмл.
16 Юинй 1901) год. въ полза на Добри*!. Зсмл. Каееа, нрогивъ Лхмедъ Ломъ Смавшвь н д|>.
Каееа, нротньт. Димо Ньлсвъ отъ е. Кадиево, за отъ с. Кадиево, за 220 лева, обявнвамь, че огь
760 лев*, обиьинамъ, че отъ 27 Носмв]1И до 28 27 Ноемврий до 28 Декемврвй г. г. часа до 5
Декември чаеа до 5 елкдъ обкдъ и ноелк пра- елкдь обкдъ, ноелк ир.чвонад.и1Ш11ше 5 на сто
вонад. 5 на сто въ 24 часа па елкд. день въ въ 24 часа на елклующия день иъ канцеларията
канцеларията ми въ гр. Добричъ ще продаваш, си вь гр. Добричъ ще продчвамъ елкдующитк
елкдующии длъжнпковъ недвнжнмъ имоть именно: дльжникови недвижими имоги изходи ши се въ
1) низа „Аимата“ 35. декара, оцкнена 70 землището а* с. Кадиево, а именно:

Бро! 14 п 15

На Мехмедг Дулкаровъ
1) нива „Гелеиджввъ“ /4 9 декара оцкиг
29 80 лева: 2 нпва „Геленджвкъ“ 12.! дека;
оцкнена 24.20 лева: 3) нива „М.-Куд.ча“ .*
декара. опквеня 11.40 ловя; 4) нива „КьокъГ,
сг.-нъ* 5.1 декара, оценена /0.20 л*ва: 5 ин
! „Кувяалъкъ“ 14.7 декара, оцкнена 29.40 ле
| 6) нпва „Курдооглу4 15.6 декара, пиг.н. 31.2'
II на Лхмедъ Ломъ Смаиловт.
11 нива „Кеняръ“ 7.9 декара, оцкн. 15.
лева: 2) нива .Пасналъ“ 1 '.6 декара, оцкн*
| 25.20 лева: 3) нпва „Кайчъкъ* 2.9 декара, си
идна 7>*0 лева: 4 нивя „Пишеш. кладен.4 :
дек. оцкнгнд 6.20 лева; 5) и* вд „Сеш.-нът
14.4 декара, оцТ.неяа 28.90 лева; 6) нивя ,Ка
Тярла“ 5.2 декара, оикнепа 12.40 лева; 7) ни
Бюлтклеръ“ 3.7 дек. оцкнена 7.-10 лева.
I
Надава в вето ще почне п-п. оцкнкпга. <1.
ланнцитк могап. да сс явява тъ вь канцеларии
; въ присътственятк дни и часове за наддава!
гр. Добричъ. 14 Посмврьй /902 е.
II 1в. (’ъ *. Првегавь: 3. Медник ар.,
. II продажба
Д Но. 1316-90оКЯВ.1 ЕПИК
Но. 13942
Съобразно ш-пнднн ге.гмм лнегь Но. 57
издадеш. огь II Добрвчскпй Мировий Съдии н
18 Ноемврнй 1897 гол. вь полза на Добрине >
та аем 1елклчееьа кае-* нр< т.шь II ши Петке .
огь с. Илаилъкт. «а 450 лека, о жчнрлмь, че (
: 28 Ноемврнй д*> 30 Декгммрмй -г. г. чаеа д*
елкдъ обкдъ и ноелк нрчяом.чллашгнин 5 на е
| въ 24 чаеа на слк1у»»:аия л*оп. въ канцеларии,
си въ гр. Д* бричъ ще продавамъ едкдуннци
длъжинковп недвижими им *ги, находища се ь
землището на с. Планлъкъ. а имение.
1) Нина „Гьовджут. бант- огь 324 дек.
! ра, оцкнен.ч
лева. 2* Нива „Добричп.и пъп
1 оть 8*1 декара, оцТ.неня
лева. 3» Нин.ч „А|
мутлукъ“ огь 33 -1 аек.чр:>. оцкнен.ч
лева.
Нина „Меню еъртъ“ огь 21 декара, оцкчена
дева. 5} Нива . ’1<>бричски иъть“ отъ 40 декар
ецкнеп.ч
лева. 6» Нип . Орта мах. синор,'
отъ Ь7-2 дек., онкнена
лева. 7) Плва ,1»*
луь-ь“ огь 16-1 декарь, оцкнена
леи.*. 8) Ни.
„Армуглукъ“ 33 декара, оцкнепч лева. 9) Пи
„Члиръ Гарда“ 37 декара, оцкн. лева. /0; Но, <1
„Члталъ I ьолджут.“ огь 30-1 декяръ, снЬн <ч]
лева. 11) Нивя*„Поикьойски сииоръ“ огь
лскара, оцкиенл лепя. I ) Пяна „До село“ 01
23 дчеара. «цкв ь.-.
лева. 13 Нин.ч „Оракл^
чарла“ оп. 8 декара, оцкн на
лова.
Наддананнето ще почне оп, оцкикага,
иго нървий куп»- ачь постави. »Келатщчтк маг.чпь д.ч се нвя пат ь въ канцеларията вь нриеъ*
ствсишк дни н часове за на ддава ние.
Гр. Добричъ, 14 Носмпрнй 1902 г.
Пзв. Съд. Првегавь: 3. Медникаровъ.
• I■
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Д. Но. 1312-1902
ОНЯ ЛЕПНЕ
Но. 13941
Съобразно неиълнителний листь Н *. 574 издатенъ отъ II Добрвчский Мнртнип Съдии н-.
18 Носмкрий 1.-99 г*и., въ полза на Добричск;.га земзедк1'1еек.ч каса протииь Иоьь Михнев:.
• >гь е. Есеглий, за Гио лева, ноивннаиь, че оть
28 Ное.мнрий до НО декемврий ча а до 5 елкдъ
обкдь и ноелк ораноиалдавание 5 на сто вь -*4
чаеа нд (Мкдуи>щ»п день пъ канцеларията еи кь
гр. Добричъ ще цродавамь елкдг ющит к длъи;никопи недвижими имогв. находищн ее пь зс-.ълнщото н.ч е. Ееетдий, а именно:
1) Нева „Балчишки нъгь“ отъ 16 декар;
оцкнен.ч
дева. 2) Нива „Дълги гк пътища“ оп*
8 декара, оцкнен.ч
лева. 3) Нива „Узунъ та|ла“ оп. 24 декара, оцкнена
лева. -1) Цивч
„Ала кану“ он. 23 декар», оцкнена
дева. Гл
Нива „Каиаклкйеки нъи.“ отъ 40 декара, оикнен.ч
лева. 6) Мига „Юртлукъ“ отъ 12 дока
ра. оцкнена
лева. 7) Нива „Азаиляр. иъть*
отъ 75 лекаря, онкнена
лева. 8/ Нива „Юри
луь-ь4 отъ 21 декара, оцкнена
лева. 9) Нчва
„Азанлар. иъть“ оть 18 декара, оцкнена лева.
10) Нива „Юргаплжнйското„ отъ 24 дек., оцкнена
лева. 11) Нива ,.11одъ могилката“ отъ 1-1
декара, оцкнона лева. 12) Нива .Дякилн ташъ“
лева. 13.) Нина „Юр0 Г|- 11 Л*» а|*а, си кисна
ганджийското“ огь 13 декара, оцквена
лева.
Наддава ние г* ще почне оть оцкнката, кояго 11'ЧИ1И кунувачъ постави. Жолающшк могигь д.ч се ин витъ иъ канцеларпига вь нриеъ) ствениитк дни в чаеове за нахивание.
Гр. Добричъ, 14 Ноемврнй 1902 г.
Изв. Съд. Нриставъ: 3. Медникаровъ.

’’ Ячо! 14 п 15
Д. Но. 1279-902 г.
0 В Я В Л Е Н II Е
>-а,.
М 1.49:19
'■ ||,; освоваиис п.пъднптелвий ласть Но. 6023
. ГЖг1,ь огъ 11 Добрвчсквй Мпровай Схчвя иа
ц;Яат,.ЧКрав 1397 Г"1. въ визи на Добрвчевата
<ц ,I.т 1-ки Касеи. протннъ Татаръ Алн Мехяс*>■
Паралжакъ а сега жвсЬ.* въ с. Кара
[,ш|1 .,а 130 ЛРВа обявнвахъ, че отч, 2* Ноел>•'1 ' ;!0 Дскелнра т. г. часа до 5 е.тЬтъ обЬлъ
и
иравоначаваиие 5 на сто въ 24 часа на
!0В
>1!^Ву„. ши дещ. вч. канцеларияга сн въ гр. Доще продавахъ егЬдующитЬ длъжииковп паоти
::
‘ ■'окл. а ихенно.
*
1) ппва „Чорадско-ажею“ отъ 80 дек. оцГ.н.
Г1 I
и
■ва. 2) нниа .Кюнслсръ тапафд“ отъ 4 лек.
ч. иа 4~ левя; 3)” низа ..Кмяелорекя-епяпр-ь“ отъ
6 ц-кара оцЬнена 25 лева; 4) ннка „Кюпелер
I
Ш::;, 4 „гь 40 ,еКара оцЬнена 40 лева; Ги Арса,
им *1,сгп отъ 120) кв. х. оцЬа. Г» лева.
■ НюгягЬ с.к инчнрагь пь зеклшцето иа село
квз-Дуркушъ.
■ 11:идаваппето це почае огь оцЬнката. <Ке|щи
чогхгь да ео явявпгь въ канцеларията вь
часово за наддаваш!?.
шепнигТ. дни
р. Хг.йричь 14 Поотри 1902 г.
Нзв. с*1. Ириетавъ: 3. МЬдпакаровъ
Д. Но. 1255-902 г.
■| :а:кйа
0 Г> 11 В .1 Е Н II Е
Но. 13935
III основание иевъдннтедпнн ласть Но. 4214
Ьденъ отъ II Д "орачевнй Мврознй Сдавя на 18
■стъ 18‘Л го г, вь полза на Дооричскага 3«Н.лсг.а Каса, прогннь (Ко.тЬзъ Георгевъ огч. е.
■ Факд, за 2^4 Дева срЬоро, обявявамъ, че отъ
ЗТоечврак до 30 Де коя ври н т. г. часа до 5 сл.
Цъ в ноель поавона иаваине Г» на сто вь -4
ц, на <мЬ 1\н)!цчй »»?иь. пь к«1 нцо.шричтл 1*11 въ
Доорнчъ, ще иродтвачь сдЬ !укнцигЬ ве !ввжн*п
тн, нрнна цеж.гцч на горЬкатаннй .ътьжвнкъ,
' 1.Ч1ЦИ (••> въ зея пипето иа село Вмв-Факх, а
гио: I) Пива „ГотЬЯЪ-Бавръ“ отъ 16 декара 8
Ь, при съсЬ ти: II. Т > торовь. Д Николоць, Т.
|яовъ и Каяли Пвановъ; 2 пива .Загь-корняга“
ч. 8 декара 6 ара, при схсЬлв : Вълко Каевъ,
I*. Нндйлнжъ, Мурадъ Вслневъ и пхть ; 3( нвва
-|гЬ|цу селото“ отъ 4 декара 8 ара, пра съоТ.дп;
гчитръ Пвановъ, Д. Дихнтровъ, кории н н*гь:
I Ш1на „II ара-порт“ огь 4 декара 4 ара, ирис*цди. I'. Златенъ Хр. НндЬлчсвъ, Кория и и.у.п.
Наиаваппето що почне отъ ц-Ьнаги, която
.рвин наданачъ даде. Желаюнднтк хогхтъ да се
явагь |гь канцеларпята въ ирясхтствоявгЬ дин В
[•■ш:е за иачлявадье.
гр. Добрвчь 14 Ноехнрп 1902 г.
Изв. Схд. Прнставъ: 3. МЬшпкаровъ
Д. Но. 1249-902 г.
0 II II В Л Е Н И Е
Но. 13934
На осниианне ноиълиитслштЗ лпеть Но. 4462
дадень оп, Ц Добричспяб Мяровпй Сждня отъ
! Авгусгъ 1898 го дния въ иодта пч Добрич: ката
■ялсдЬ.м-ка Касеа, а нротввъ Муетчфа Меххедовъ
гь е. Кряендоб за 200 зова срЬбро обнвяваяъ,
чгь 28 Ноеяврн до 30 г1скехнр» г. г. часа до
с.С.лъ обЬдъ н нослЬ нравонад .в.тпне 5 иа сто
.. 24 ча.-а на едЬдующий деиь въ канцеларията
и въ гра дъ Доорнчъ що вродавагь сдЬтующнтб
гь.квнкови иствижнзн и.чотн находя идн со въ .нщето ва е. Мусу-Ней, а внено:
1) К.«;ща въ селото, построена огь нросгь
|
нъ яаторвалъ покрита съ керохвдп, еднчетаж.
ь дворъ отъ 720 кв ветря присасЬлв: н.ъпола. .МохходъХанбовъ н К. Лхяедъ, «цЬн. 50 д.
-I инна „Улунъ-Харяанъ“ 14 дек. 2 ара оцЬнена
з.ьО лова; 3) нива „Кору-Алтх“ отъ 12 декари
чЬнсна 36 лева; 4> нива ,,1азъ-Тарла" огь 8 дек.
’ ара оцЬнена 24.60 лев.; 5) нива „Гяуръ-Тарла“
гъ 5 декара ..цЬнена 15 л.
На.иаванисг.) ще ночце отъ оцЬнката. «По
мцигЬ да кунягь ихота могатъ да се явяватъ
прнсАтетвеинтЬ дни и часове п наълавагъ.
гр. Добрвчь 14 Ноеяврн 1902 г.
11зв. Сал. Нрисгавъ: 3. МЬдопкаровъ
Д. Но. 1:71 91>2 г.
Нг
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ог.нвлкние

Но. 13938.
На основание испълянтол. дпегь Но. 2215,
итдаденъ отъ II ДобрвчсквЛ Миропий Санж на
2'1 Юний 1896 година, въ полза на Добоичс«ата
л-мледЬлческа каса, противи Нкубь Чаушь Псу•ювь в др. отъ с. Долни Сараджа за 300 лоиа
..банян: мъ. че оть 28 Иоомлрнй до 3») Д .ксмврии часа до 5 слЬдъ обЬ )ь и нослЬ нравонаддаианпе 5 на сго вь 24 часа на елЬдумнции донь
вь канцеларията си въ гр. Добрвчь що прода-

ДОБРУДЖЛНЕЦЪ
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Огр. 7

намъ I- ьлушц. :Ь кмкнж »и тим и, находища > вонадаванво 5 вя е го бт 24 часа ма .-дТ. чющин
се въ землището иа е. Д авя * аралжа в съ се ! лень въ канцеларията ся въ гр. Добрвчъ ще цро; дявамъ елЬлующитЬ длъжнвьона недввжвмв вмол то, а именно:
I ги цах »дшии се въ землището на «. Кжяечо, я
I. ня Ахмедъ 0> маневт.
П Нива „Чмгншъ тарла“ отъ 166 декар», вмеиво:
I оцЬнена 64.40 лева. 2) Нива „Къчълджикъ“ огь |
I Имота на Лиюдъ X. Амтуловъ
! *»*3 декара, ецЬнеил 21"-0 л*т. 3 Нина „Янагъ- ;
I) Калщ съ дамъ н хамбяръ от. |ря огдЬволу“ отч. 6*8 декара, оцЬнена 27.20 лева. 4; левия, построена огь нрьги в к*мяь-ь, нокрвгх
Пива Нмпчь муиарь огь 1 декаръ, оцЬнена 4
съ керемиди съ дължина 12 иетрч, порива 7
леи?. Ги Пика Код. гпшлАт. огч. 26 дек.. оцЬметра и височина 1.80 м. при ельсъдн: .. рют»
нена 10.40 лев?. 6) Нина „Чаупгь тарл.ч огь ! Мслмель н патя оцЪнеиа 50 лева.
16" I дек. оцЬнена 64.40 лева :) Нивя Пьв лъв11 На X. Мехмедь Апгуло гь
■ лъкъ 10'.> докер?. оцЬнена 4- леи:. 8) Цана Ча- |
1) нивя „Нуварджшгь“ |1 декара -4 ара,
прах кору огь 9‘3 дек. оцЬнеи? 3«.депа. 9) | оцвнона 23.60 лева: 2) нива „11одч> Гсчень* 7
Нина К > ек а тярла огь 5-1 декар»: оцЬн. .41.40 декара 3 ара оцЬнена 14.60 д 3» нивя „Мозарь*
лева. 10 Кащт «ь е. Сара дка сь 2 огдЬленин, I 27 докара I арь оцЬнена за 54.20 лон к. -4) нивя
1и»с1ряеиа отъ нрьт»\ покрит съ керемти, но- „ Коран гЬ“ 13 докара 2 ара, оиЬавна 2640 403-1.
: стр и на на 28 кв. митра съ дворъ огь 500 кв. 3) нива „Куртъиолу“ 4 лекаря 4 Вря оцЬнена
! метра, яагь кашата ясакъ. .чъ 2 декара, при 8.80 дева: 6) нвва „Пкин. длеръ“ 14 декара 6 а ря
; съсьдв: С.ли О-мяновт, мЬра и огъ дв-ЬгЬ сгря- | оньнена 29.20 л. .) нива „Каргяль“ 13 декара
, 7 ар? оцЬнена -7.40 л. 8) нива яАлх1Ъ-ар1х
ни ихгь, оцЬнона 30 лова.
17 декара 4 ара оцЬнена 34.80 л. 9) Ливада я|'оII. ма Джам-ь Аретлиовь.
• ) Ппьа Имамь Кула от ь 8о Докара, опЬ- лЬм 1тЬ* 3 декара оньнена 6 лова.
■
111 11а Салнмъ X. Актуловь
нена 34 лова. '-) Къща ьъ е. Сараджа съ 2 от- |
д-Ълевни, ноетреова отъ пръти, покрятл сь кере1) нива „Дн.дюклоръ“ 3 декара <цЬнепя 6
мп 1И, н-чегрена на 28 кв. метра, сь дворь отъ лев»; 2) нива „Юртдукь“ 1» декара 8 ар * опЬ| 60 кв. метра, при сьсЬди: рЬьц. ихгь, бобокъ и Нена -У.60 лева: 3) нима „Ламбурджа* 13 •Де|?.
5 ара ецЬнсна 27 лева; 4; вина „Мвзарч.ькъ“ |
нхть, оцЬнена 60 лена.
Над 1.ч на и р вю що почне огь оцЬнката. Жо- Аокаръ 7 ара оцЬнена 3.40 лова; 5) нива "„.МслчкоцитЬ м.гать та се янввьть въ канцеларията зарзлиъ“ 4 докара 4 ара оцЬнена 8.80 л, <*м мина
вь приелист В. ни 1 Ь Дча и часо о тя натлавапае. , Кара нолиглинь“ 6 докара 1 арь оцЬнона 12.20
; лова; 7* нива „Ктнманъ кору“ 4 докара 4 ара
Гр. ГтОрочъ, 14 1Г ошмин 1!Ч12 г.
| оцЬчона 8.80 лена.
нива яТерзн кукюу* 6 юИз». Си д. Прасчавъ: 3. Молинкаровъ
кара Г> ара сцЬчона /Н ли. У: нива „Сап.-иолу“
Д. Но. 556. 19о2 г.
I 6 декара онЬнена 12 лова. Ог нива „Пи.ъмоча“
; 4 докара 4 ара оцЬнена 8.80 лв; 11) нчн» г|',м!
_ __
13932.
4 декара тгЬнона 8 лона. 12) Лоната
;
Съобразно неиъзнитолнай лветъ Но. 1621. люклеръ*
_
издядснь оть II Добрич-К
(лшя мд 21 I Ч1 о-|ЬмигЬ •! Докаря оцЪноня () ЛОВЗ«
; Апрнлъ 901 гол., ьъ иотза иа Добрячскага Зоч. |
Наддававнего що почне отъ оцЬнкатн. ИС—
I Каоеа, ирогнвъ А1И Сюзениаконъ огье.^Хаехвъ- ; лакнцитЬ да куинтъ имота могагъ да ее ннннягъ
Деде, з.т 7*Х) лона обявявамь, чъ од-ь 27 Поом тр. | вь канцадврията ми вь гр. Добрвчъ нъири1Хгдо '28 Докемвр., часа до 5 сдЬдь обЬдь нослЪ | сгвонагЬ дни м часово за часово наддавате.
гр. Добрвчь 14 Ноември 1902 гн I.
нрявоиад щв .нао 5 на сто нь 21 часа на слИ- |
Изн. Сал. Прнставъ:
Чь 1инл»р'жъ
Душщчи донь въ канцвляранга си въ гр. Дчбричъ |
'»« иродавамъ слЬтувмцчгЬ дльжникови недннД- 11о. 201-902 г.
жнмости, изходящи ее нь аомантото на е. ХчСПИН.Н.НПЕ
ехяъ-деде, а именно: 1) иньа „Армавлхь“ 01Ъ
Не. 139 7.
| - гектра, оцЬнена 6 лона; 2, нива „Е ирджеН.» основание иенълнигол. лвегъ Ни. 4327.
Я-ЧУ“ огъ 6*8 декара, мц. - 0-1*» лева: Н) мина нтлатень огь П Добричс;шД .Мировиб Сл.дчи на
1 . 1>ирджв-йолу одъ 14 док., оцЬнена 30 лов»; 4) -2 Авгул ь 1898 год. въ полза на Д. йричеьата
. 11 вл „Педесь 1»осчанх,‘ огь 8*2 докара. оцЬнена том-од-Ълческа кае», иро1акь Асянь Нс.мая.ювъ
24’<>0 лова; 5) инча „Ьавръ башъ“ отъ 6 декара, и др огь е. Сарх-Махмудь за 938 дена с|»1.б| ецЬнсна 18 лев»; 6> пипа , Карамлнь-чаирх ‘ отъ ре, обиннв.ггъ, че огь 27 Поемврий ю 28 Д^.
| 12*5 декара. с>цънена 37-50 лова; 7 „Пасамакъ**- | комврнй часа до 5 глЬ,ь обЬдь и нос 'Т. пране; вья“ отъ 2-1 декара, оцЬнена 72 лона; 8) нива наддаваине 5 на сго нь 21 часа на сл1иув1щнЛ
| ,Д1мочъ‘- одъ 17 докара, оцЬнсца 51 лн: «• ииьа ! деиь въ канцеларията ся въ гр. Добрвчь ще
| Имечъ“ огь 14 4 Деюра, оцЪнеиа 4 с24
I нродавамь слЬдующтЬ нолвнжммм нм .ти, нахо10 нива ,,Пиюкъ :)олу" огь 26*8 до;др». оцЬн. днщи ее иь землище го иа с. Сарж-Махмудъ, а
I 80-40 ловя; Л) нива ,,Арму глукъ“ огь • I дек. в минно:
оц-Ьнена 33 лева; ‘12) „Кара Нслндъ Полу* отъ
I. На Дсавъ Исмавловъ.
112 докара, оцЬненв 35 60 лева: 13) „Маль1) Нива „Ченгсве нуварь“ 22 дек. оцЬнена
1 Ваврх* отъ -1*8 декара, оцЬнена 1410 лв.; 14) 14 лева. 2) Нива .Дсбекь коя“ огь 2 докара 3
Я1»ахче-яих отъ 18-4 д«кар», оцЬнена 55-20 л,- ара, оцЪвона 4-60 лова. 3» Нива „('иналжикъ*
| '») «Бошено-кудъ“ огь 8 докара, ецЬн. 24 лова, ..гъ 28 декара 7 ара, оцЬнена 57.4») лена. 4)
16) нива „ рма1д;квкь ".чъ 6 дис, ок. 18 лв
Нива „Сивяджикъ“ огь'8 декара 4 ар», ецЬнеиа
17. нива „Iопран ллгь* о, ь Гг2 де .ара, оцЬнона 1*1.80 лена.
5*64 лева:
8) нива „Т праклл.чь“ отъ 7 дек. •
11. на Стеваиъ Георгевч.
оцьнеия 2 д--вз; 19) нива ,Пахч» Еръ* одъ 6 8
I* Нива я'1е||1мв бяши“ 5 дек., оцьиеня 10
Д( *'• "ЧЬн и. 20’40 леи,-: 20) нана „Ем.циинликг“ лона. 2; Ниьа ,Дриа.-д тарл.ч“ 27 1* К . < ЦЬнена
огь 10 д.вчрг, оцД.нев? 3) лова. 21 нива „У- 54 лова. 3) Нина „Пот аша ‘ 17 д.-сл ря. мцьнез\нъ кул; кь И му“ отI. 7 2 докара. оцЬиена 2г60 »»а 34 леьа. I) Нива „Кяйрмкъ“ 41 аека/ч. Зара.
лзиа: 22) цива яДв|1в-бои>* отъ 8*-’ докара, оц. оцЬвсиа 8.-.60 лова. 5, Нива „1>еугк->и« гуля“ 8
4'60 Лева: 23) нива „Дере-бон»4 стъ !2-1 де*-., декара, оцЬнона 16 лова. 6) Нина „»|* нгеие ну■тгЪнен» 36 3*1 лев»:' 24 Нвва „Г.лнръ“ огь 7 7 и»ръ“ 1 - декара, оцЬнена 24 лева. 7) Н,жа„Н\юкяря. оиЬчена 15'40 лева; 25) ни в» „Пкргзъ- нарджвкъ* огь 13 докара, оцЬнена 24 лен:." М)
I Алта" отъ 16*3 декара, оцьноиа 48 90 ле.; -6> Пива „Нурдия“ огь I 3 докара, сиЬиена 24 Лева.
■ ,,нва г'1еис-сАрТА* огь 26 декара, оц. 78 лена; •>) Нииа „Гогредикь“ «I л II док. 7 ара. оцЬне1 -*'
„Тон.-е*р1.ъ“ .чъ I -6 декара, ецЬн. н:‘ 23.1») д.-нз. 10 Нива „Тотредвкь* огь 2»> н49.80 лева.
ьара, оиьиснд 52 лева. 11) Нива .Иреьъ-твплаТ:зя имоти са инотегнранл на „Б.Г.рич- огь 7 декара 5 ара, оцЬиеня 15 л.-н». '2у Нина
скача ЗемледЬдч.> ката Ка.-е:. за 700 лев».
„Куйлучъ“ отъ 12 докара 6 ара, ..цпнен» 25.20
I
Над лава п пето ще и чие отъ опЬикагз. Же- Дова. 13) Нива „Ьаяръ алт а“ оть 11 дек, >.цьлакинитЬ могагъ да се ииквагъ въ канцеларията нова 22 лева. 14. Нива „КараАхм-мь Неиди* 7
въ |ф«сАтс1венпитЬ дни ц часово 3-. на.иавяни. декара, оцЬнона 14 лова. 15) Нива „Пчирт-а.ггА“
гр. Добрвчъ, 14 ноемврин 1902 г.
огь 6 дек. 6 ара, оцЬнена 13.20 л"к . 16) Нива
:
Слдебенъ Прнставъ: 3. Медникаровъ „Арвадлкъ“ 9 докара 4 ара, оцЬнема |н.Я1( л.
17) Нива яМсз»рлАкъ“ Ц док*|1». тцЬнеиа '2
Д. Но. 16 -902 год.
I
22 лова. 18) Ливада „МЬра алтА“ / лек. 5 ара.
ОПНПЛКНПг,
оцЬнена 3 левя. 19) Ливада „МЬра нна* 2 дек.
Но. 1392.
!
На основание н.-пълниюл. лпеть Но. 5041 5 ара, оцЬнена 5 лова.
Надааваяното ще почне от ь оцЬнката. Жоначалень огь II ДобрнчекиА Мирокпй Гадни на
12 Сеигемврий 189- година вь полза на Добрич*,ак'“иггь ля кунягь имота, могатъ да се нвя; ската ЗомледЬлска Касеа, а противи Лхм лъ X. ва1* иъ чрясАтегвонвгЬдив н часове
нъ канАптулонъ и др. огъ с. Калиево за 800 д. сребро иеларията ми въ. добрвчъ и н&дданатъ.
: и др. обяви нам ь, чо оть 27 Ноември до 28 ДоЕр. Добрвчъ, 14 Ноемв. 1902 г.
кемврв т. г. часа до 5 слЬдъ обЬдь и нослЬ вра- •
11зв. Сах Нрвсгаиъ: 3. МЪдник.роиъ.

иг.пвлЕши;

■

1
Стр. 8

Брой 14 ■ 15

„Д ВРУДЖАНЕЦЪ“

Д. Но. 1185-902 г. лавъ-тарла I
,,ь, «>иьнсил 1.50 лепя. 7) Пипа | 12) нпва Е окъ бостан (арга 2 хектара, оць
ОБЯВЛЕНИЕ
Калнакт-гарла 107 лекаря, оцЬнена /6.05 лена. I 40 дева.
М 13983
8) Нива Пьолъ Отдлмнь 7*5 лек., оцЬнена 11.25
Надляняниего ше нечие Оп. оцбнката.;
Нл оечлвяише нпгьтятел. лиегь Н«*, 1300, дева 9) Нивя Кечя-чан
22.5 декар*, гцЬж.- ллющитЬ м-илть да с*> паяча *ъ ьъ канцед.ч *
пзгятснъ ип II Добрвчспй Мпролей Съдия на на 33.75 лева. 10) Нива Курп.-додай 35-2 де- 1 та въ ирисътст-инитЬ дни и часове »а на
12 Мярть 189ч г. въ подляна Бългяр. Народил кара, оцЬнена 52.80 лева. 1/) Ни ад Катлдгь-блти ваяно.
Нанка, ирвгячъ Лтаиаеъ Жсковъ отъ е. Кара 4*4 довя ря, оцЬнена 0.60 лгва. 12) Напя ТяхгаГр. Д-брвчъ, 14 Несмврнй 1902 г.
Смияиь. да 540 лева, обявявам:., че огь 28 Но- дъвъ 27-3 лекаря, оиЬн. 39.45 дчкаол. 13) Навя \
11зв. Съд Приставя,: 3. Медникаровь
емнроЯ до 30 Д°кенчрвЙ т. г. часа до 5 слЬдь Кечи-млидрт 23 декяря, пцЬнн--нл 3’45 лева. 14) !
Д. Но. 1456 902
обЬдъ. поел* иравонаддавание 5 на сто вь -4 ; Ннва Кочи-мандра 5*1 декара. оцЬнена 7.65 л. |
,
.
часа на с|Ьгую1цая день въ капиелярнпга си вь | 15) Нчва Машолс 12-8 декара оценена 19-20 л. 1
н
тггр. Добричъ що проллвамь сдЬяутщятЬ длъж11») Нивя Ламбурлуьъ 264 декара, оцкн. 39.60 !
накови м« (важими вмотн. находящи се вя. зея- лева. 17) Пача Аидъкъ-ю дю 29 5 »ев., оцЬнена
1 0,',,ов*на_° иеньлнит. ли. гь Но. 1*
! 44 15 лева. 18) Нивя При джадего 19-2 декара.
" ДоГ,»,и"к,*П М
^‘н“
лишето «я е. Смианъ, а именно:
1' Нивя При иЬрага огъ 25 6 дек., ецЪне- > сцЬвеия 2 .80 д вя 19) Нива Тагаръ-ери 2-а 2» Май |!)0| гол., в*, полза на Добрачсяага •>
Пол но Нико.швь
нл 76.80 лева. 2) Нина Ионлжуклеръ огь 38*4
декара, гцт>пен» 3.75 лева 2Ь Н-два Та-пр ь-ери 1 .*едЬ
.. *чп-кя Каса иротивъ
.
декара, оцЬнена 115.20 деня. 3)' Нивя Гь -нджук- 388 дек., на. оцьнинл 58.20 леча 21) Нива При 1
I-кьой,
пОО •<•■*». обивявамь.че
деръ 4-8 лекаря, онЬн**ня 14.40 лев*. 4* Нина джаюго 2 7 докара. -иЬяенд 4.05 дена. 22» Нива
"-‘мнрлй до 28 Докомярий т. г. часа д.
Гьли«ж\’к»рь огь 6*4 декара.
оцЬнео» )У*20 д. ; Арабь ери 4-5 лекаря. оцЬнена 6.75 л 23) Нова !:
" ,1; 1Ь " |,'К '1Ь *'1,а'"|,а ‘ в“».чние о на
5) Нива Г|. >лл*уиаеръ отъ 96
декара, ццЬкена ! Гробищата 7 5 декара, оцьнена 1125 лев...
вь ^ ,,а,я ,,я «дЬяую.цьа ден», вь каиц«иа|
Наддавапиего ви поччо огь оцПикага. Же- га "• ,,ь '> Д,*°',",'ь “I’ "рид.вамь сдЬдую
28.80 Дева. 6) Нв"а Гьчиджуклеръ 20 8 декара,
оцьнена >• 1*40 лева. 7) Нивя Ченгеие меню огь дяющит); могл>.гъ ла се нвнвягь вь капнела ,хи оЬ алъкинкоии н МНОЖИМ I Н*|»ГИ, Н.1Х0ДЯЩ11
64 декара, оцЬнсна 19'20 левя. 8) нива Ченгеие та вь при1'ДкТсгвеии:а дни и часово за на на въ з<-М1ището вя е. Хашладж* кь>й, а и>*сн
I Нивя Садамянь оояу о1Ь 336 декара, овь
мете 17-6 декара, оцЪт-ня 52.8*) лева. 9) Н вя вя ние.
672
.!■ ня.
Чммоие мете 14-4 декара. оцЬнсна 43.20 л*ва.
Гр- Д"бричъ, 1! Н жмчрий 191*2 г.
Па (даианиого що и >чне отъ оцЬниата. '.ь
)0) Нина Колжя кору -0 3 декара, оцЬи. 62.10
Или. Сл 1. П|>ис1авк: 3. Мг.днчка|*ов|-.
ллоищгг.
моглнъ д.» се нвачагь и. канн’:.1арш
левя. / ) Ннва БелелвтЬ 4*8 декара. оцЪи. 14 4(1
Д. Не. 1422-90.' г.
та
вь
нр
,,-д.гсгвенниIй дни н часово ла нам
дива. *2) Нвва До корията 6 декара, оШн-на
ОБ ПИЛЕНИЕ
вани*.
18 лева. 13) Нивя МЬлешят* 48 дек., ец-Ь.г.-на
Но. 13951.
I р. Добрич 1, II Ноемврчй 902 г.
14.40 лева. 14) Нива БЪлелнитТ. 2 лекар», оц1> I
III осн 1ВЛИИП нс:|ьЛ1НГ. ддегъ И ). 5925,
Нзн. СдГ5' Нрис|авь: 3. МедникароВ!..
пеня 6 лев;. 15) Нива Го.тй рл.1ъ 7 дек., * цЬ изладенъ оп. II Добри 1скин Маровнй Садвк на
Д. Но. /438 902
нена 21 левъ. 16) Навя Еуру орманъ -0.8 де 4 Ми-мирин 1898 ге.шня, вч. -полза на Добри I(/Г.Ш[.П-:Н»1Е
кяря. 010нтнж 62.4') лева. 17) Нива Кенликъ ската З-мидЬдчегка каса, припни. Ташо ХрнНи /8954
Я-8 декара, оп-Ьиена 26.40 лева. 18* Нива Нлдъ ст*вь огь с. ГодТ.м > Алд.чь кьой, за 400 лева
На
основание
1<1-1Тьдин1ел. лнстъ Но. /о.-село 14.4 декара, оценена 43.20 лена. 19» Нивя , срЬбро, обявавямь, че огь 30 Но«-мврнй до 31
Менгеша 112 декара, оценена 1*1.60 левг. 20) | Доксмврий г! г. часа до 5 слЪдь оОЬдь и ичсдВ вздаденъ оть 11 ДобричскиЛ .Мар->ввй Сждии <
Нивя Менгеша 336 декара, оцКневя 100.80 лв. I иравоиаддаванно 5 на сто нъ 24 часа на сл!е 24 Аридь /90/ г., вь полза на Добри чек:* га Зс ]
21) Нивя При ормяяд 6 декара. оцЬнена 18 ле. ; дукиций деин, вь кяни-дяренга си вь гр. Доб- дсдТ.лчш-ка каса. нрогивь ЧаьЛ.рь Хкхх-ннь Ха
22) Лозе БЪдсзвтЬ 3 декара, овкнеиа 9 лг, 23) рнчъ ще нродаоамъ *-лЬдумщн г1: недаажими и- Зовь *>гь г. Хашладжа кьой за 720 лева, об»н
Клядеиець. ялзтание СрДдь село, онЬнеиь 100 л. моти, ин')Т('.кир;*|||1 на Д-*бритската ЗемлсдЬлче- вамь, <ю огь 27 Н 1смврий до 28 дом-мериН .
ТЬзн нмоги СД ииотекнранн на Българска ска каса, нахолащч сс вь землището на с. Го- I г. часа до 5 слЬдь обЬдь н нослЬ иравонад.:,
8:1)1110 5 на сго вь 24 часа на слмукмции ден
та Народна Банка за 540 лева.
д-Ьмо Алжчъ-кьой, а нмекно:
|
въ камцодаринга си вь 1р. Д-юрнчи що иро.*.
Иаддававието що почне отъ оценката. ЯьчI) Нива „Бостан 1Д>къ- 10-4 дек., (<п1>ненл
лающвдЬ мигал ъ да се явявать вь канцеларии га 31.2*) дева. 2) Нива „АА-орманскп 011001*1,* огь вамь слЬ.|ующи1 Г> дль:).иикс1;л недвижими И.м
въ пригъгсгю-иитЬ дни в часове за наддава ние. 3-4 докара, оцЬнена 10 20 лева. 3) Навя „Мога- | ти, н.1Хол.|*н*1 се вь зсмлиирмо иа с. Х^лихП кьой, а именно:
Гр. Добрячъ, 14 Ноемврнй 1902 г.
лага“ 9*6 декара. оцЬНсма 28.80 леки. 4* Нива
ч.
ч
1
„Подь
могилата*
оп.
12*2
дек.
оиЬие.п
36.60
!
.
«а Чаь.ьръ Ха.сеш.ъ Хаизовъ
Нзя. Съд. Прнстапъ: 3. Мслннкаров).
лева. 5) Нива „Аиджаь-ь алга* огь 12.1 декара, ]- 1 1^и;,1ь *'?”>кьь 1
V*
Д. Но. 2191-902 г.
ОБЯВЛЕНИЕ
оцЬнена 36.«.) лева. б) И.на „Пщжикъ дл я“
®
‘ о ■•«*!*"“
^
° Г
Л*
Р Но. 13960.
огь 83 дек., оцЬнена 24.90 лева. 7) Пиза „До | цБм,;,'а 2‘Мо л'°>
На основание нсиъшигез. лиегь иодъ Но. село“ огъ 8 3 декара, оцЬнена 24 90 лева. 8) ;Х,КГ,Ч,Ц- "Цьт н- > • лсил. ) нина ара о*5743 издадень отъ II Добричсчвй Мнроввй Са- Нива „НарЬдъ круцнпЬ“ о:ъ 10-1 декара, оць- *г,'‘цн ‘[;'м‘*ичП1..1 г/?е "г»,*°г,'ша ‘ «,.ьн
дни ня 1Н Ноември 1899 годвпа, въ иодз» на нема 30.30 леиа. 9) Нива л>1* Дь таила“ оги <М I
‘ ^..
*,»4
4
’ о
Добоачската зем..*:дЬлчес»:а каса, иротивъ Ана- докара, одЬнона 18.30 лев ». 10) Нива чИ.-ля
7, нива Нчз н.гь-и..-км нл.*.
стясъ Кяран.п.тоАЪ, отъ с, Богданов.*, за 300 л. ! •ашки пъп.* огь 9 9 докара, оцЬнена 27.7)1 лп. ; X * '
'
* ‘ .,
обнвяв; мь чо огь 30 Ноемврнй до 31 Деюмв- ! И) Ншд Д-, сол» ю.илука* огь Ю.8 декара, 2 -*
"цЬшид 1а
илошоя
рий т г. часа до о слЬдъ обЬдъ в цоезЬ ира- оцЬнена 32 40 лова. 12) Нш „Орга бею“ огь ‘Г"
Ь.
°~,6 *‘а Л •“»**“• А> “*«3
вонаддаяяние 5 на сго въ 24 часа ня сдЬдующия 7"2 докара, оцЬнчна 21. >0 лв. 13) Нива „Тзшь !
а ,,,,^‘Ч,-1-ь**ксьа нл.11.
. хм.пра. оцьиенл «
день въ канцеларията си въ гр. Добричъ ще ! волу* огь 63 докара, оцЬ.онг 18.90 ловя. 14)Ли*«««» 1ьидд.ку.и о.инк 4 хок., оцьиен
продавамь слЬдукмцвт* длъжникови недвижими Нива „Нсгъкламлга* огь
- док., <щЬн. 11*70
' Л1'“аТь«и имот съ ниогокнранм на Дчбричск:имоти, нлхчшщв се въ землището на с. Б-.и да- ; лова. 15) Нлва „Пазар гжишка м-гида* огь 4*1
та ЗомюдЬлчоска каса за <2>.) лева. Наъдавани*
ново, а именно:
I декарц оцЬнена /2.30 лева. /6) Нлва „до село *
го 1Щ) ии-шо о!Ь оциикага. Жллаюищгь могън.
1) ннва „Саиъ-гьолджукъ“ 2.1 декара сц*- | м»рг.*ука“ огь 57 докара, оцЬн-на /530 лова.
да со явнвлгь В)> кантларинга иь ирлел.гсгвсвена 8.40 левя; 2) нави „Отдолу-друма* >4.2
Надинаидого що п>1нвогь очЬчкага. Же! нигЬ дил и часово за нздд.чиаиис.
лекяра оцЬнена 56.80лева; 3; нива „Край-пъти* лампигЬ млгъгь да сл и инии вь каицотчриа- !
Гр. Д|брн-1Ь, /4 Н>ом1рий |902 г.
9 8 лекаря 1-цЬмена 39.20 лева: 4- ннва „Татаръ- та вь нрисъгогаоан IгЬ дни и часово за над тч- I
11зз. Съд. Присглвь: -4. Модидкаровь.
баракъ* 4.4 декара оцЬнена 17.60 лева: 5) нлва вание.
Д 11ч. /470-102 г.
„Съртъ-тарла* 27.7 декара ои1»иева 55.60 лева;
Гр. Д|бр.|чь, /I Н)-Л4яр|й /9)2 г.
ОБЛИЛЕШ1Е
6) нива „Мусга-фякъ* 12.4 декара оцЬвеиа 49.60
Пзв. Съд. Нрйсгаиь; 3. Мь'.иякаровъ.
Но. 13956.
лева; 1) нива „Огдолу-< ъбора* 15.1 декар» оць11д ооюваиие иогьдншс.. листь иодь И .
Д.
Н>.
/427-902
г.
неиа 60.4<> лева.
5920, издадень огъ Н Добрите »ий Мироиии Съ
ОБЛиЛЕННЕ
Надлявамиего ще почне отъ оцЬнката. Жвдии на 20 Дсксмарлй /9)0 година вь полза нл
Но. /3953.
лающи гЬ мегатъ да се явявать въ канцеларии га ,
На основаиио непълнигелниЙ лиегь подь Добрлтскага Зомледьздиска каса, проглиь Въл
въ прясъяств) ня гЬ дни и часове за наддаванве. ;
Но. /6/4, изда )еиъ огь II ДчбрнчскаЛ Мировин чо Георгиевь огь с. Идсллриво, зд 20) л., обкГр. Добричъ, 14 Ноемврай 1902 г.
съднн на 2/ Анрнль /90/ год. въ пола на Доб- внвамь, чо огь 50 НзсмариЛ до 5| ,1и>:емвркЙ т.
Изв. Съд.. Првставъ: 3. Медникаровь
Д. Но. 1369-90/ г. ра-н када Зем.юдЬлчсска каса нр-ггнвь Сгою Двп- г. часа до 5 слЬдь обЬдь и иоедь иравонадда
0БНВЛЕ11НЕ
чевь оть е. Онанча, за 7о0 лева, обивявамь, чо вание 5 нд сго иь 24 ча-.-а на слВдуюццн день
Но 13947.
0Г1*
Ноемврнй до 31 Дем мнрин г. г. часа до вь канцеларията си въ гр. Добричъ, иде ирода11а оснйБ»нв« нсиьлввтел. лветь Но. 2201, г» слЬдь обЬдь и иоель право над ддоаиае 5 иа иамъ сдьдхющитЬ дяькнякови недвижими и.М1гм, находящи се вь земдищего на с.‘ Нчеларово,
издадеш, отъ II Дчбричсквй Мнроввй Съдия на сго вь 21 часа на сдЬдующия день вь кавцела2 Юннй 1900 голина въ полза на $Добрнчската [ Рвига ‘>и *•ь 1Р- Добричъ, що цролапамъ елЬду- а именно:
1) Нива „Балчик, иъть“ 48 дек.., оцЬнена
ЗемледЬлческа каса иротивъ 11еню Баевъ оч-ь с. ющигЪ дльжниковн недвижими имоти, иахддащи
; 48 лева. -') Ннва „Добридени пъп.“ огь 24 дек„
Онанча за 5)Ю л.вв, обявявамъ, чо огь 30 Но- 10 “ь Земдището на с. Онанча, а именно:
емврий д- !! Ъкемврнй т. г. часа ло 5 слЬдъ
1> |1мва Ьа1,а <улуьь ;> декара, оцЬнен.» /0 оцЬнена 24 лева. А Нива
зларска саиоръ* 24
обЬдъ и пеел* иравонаддавание 5 на сто вь 4 лсва*
Н,,ш‘ Х:имль еР“ 1 хвкг*1»*ь, оцЬнена декара, оцЬнена 24 лова. 4) Нива „Ьоз..ука* 6
часа иа слЪдуюшия день вь канцеларията сн въ
девя* ^ Ннва Чакъръ сра 5 декара. оцЬнена I декар., оцьисид 6 лова. 5 Една къща съ дьЬ
гр 1обричъ 'ще иродавамъ слЬдующнтЬ длъж
/и лева* *) Нява Мавмеле / хекгаръ 5 докара. оглЬления и дамь, востроона огь кернячь, нокинковн недвижими имоти, находящи се вь зем"‘^неиа ао а';,,л- 5) Нчит Кь-.ръ Кую башм 2 рита сь керемиди, сь дворъ огь 1 декаръ и 6
ля щети на с. Онанча, а именно:
хектар», пгЬ-тна 40 лева. и, Няя.ч Ч.чмурлу-.юду арз, оцЬнена 80 лева.
1) Ннва Кара-с\-д\ къ 8 декари, оцЬнена 12 - хекгерл, оцвисна 40 дся.*. 7) Нзвч Кар: ->:,миНа.иаваниегл що н*,*шс отъ оцЬнката. 1К-.девя. 2) Нива Будакь Оаши 6*4 декара, оцЬне- ла - ‘«ьтард, оцьн) на 40 лева. 8) II им Боцу >ълающи Ь могдг ь да со наяиатъ вь каицчзарньна 9*60 лева. . / Нвва Мечи-бей 25 5 дек., оцЬ- | «Ри ^ хввгарь, оцЬнена 2') лева. 9) Нива П*н- * га вь щ*я.ъгегвевна.ь дни и часове за ваддя■ена 3825 лева. 4) Нива Кара-сулуггь 30 5 де- ! -гьклъгь / х**кгарь оцьнива 2) лева. /•)> Нгяа • вание.
Гр. Д-*бричь, 14 Ноемврнй 19)»2 г.
пра, оцЬпеиа 45.75 лев*, й) Нива М. иунаръ | Ьрмклмкь 4 хектара. оцЬнена 80 лева. II) Идва
Изв. Съд. Нрвсгавь: 3. Мьдиикаровъ.
17'3 декара,
25.95 лева. 6) Нива Кай- I Кьоръ бостандарда 3 дзкарл, оцЬвсаа 60 лева. (
■

■

