■Г«днм II

'

/•-

Гр. Давригь, 29 Авгусгъ 1902 г.
>■■■

I
I

Е

■П

1

* Ч

■

ОРГАНЪ НА НАРОДНАТА ПАРТИЯ '

М

ЩпДН/" $
<$■'

ме.

ч$.У
■*'

а ти до»гпчох:л сг<о;хдя

щ

■■ВИ------ ~
ГО иШШИИ АПОНАМКНП.
■а иТ.стимк.1 « «
полугодишно 3' , л.
Яа ит. ограиство 141111111110 10 лова
Абонпрлиис «01ГЬ и редилата н1.аа
да сс уаахаял.
Пяплпнп нагна но ее нрионагь,
ракоииси но о« 1'ра.шагь.

чж-’" Н.нчко що е.- отнася да
ОС идресир» ДО редакцията иу, и-ь гр.
Дибрпчъ.
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!

!
Еяняъ б|пЯ 13 ст.

• ’« « • . Орой ‘5 ст.

НА.
*

ЙЯЯШЕВД

годния, а ПМ*НИ1»: снабдявано учвпщсю съ
”•“* •*"«"* *"* М0СТРН иа 1',зии вта ■ основавлнс •1б|»азионя конюра, таза голяма дчрвзАВРАМЪ П. ГАЧЕВЪ
панта, желайкп да лале възможности. на ученрцвтГ. та го заиотпаятъ съ ю -нпжннгт. еврош-йвъ Г. Добрнчъ
ска езице, оскЪнъ задължителни гЬ трепети
срГ.шу Градската Община.
нАисвн, ще основе а вечерен 1. нотадължитезепъ
Книжарницата ми е снабдена:
Филологически курсь за англиМскв, италиански и
н
Ь
'-°1КИ ученическипринадлежности ''''""Сасванията е* започнали и ще траял»
1 учебни иосооия за училищата:
до 1 СенгемвриП.
.
И. Съ епчки учебници за класните и
ИнтсрееующятЬ со за и-год-Ьмп подробвосрсновни училища:
ти да се отнесъл, до лвревцпят* ш училищен» ;
"*** ,Л**Рпт,в Л"'*"»»- 'Ч«- |
III. Ст, епчки канцеларски нринадлеж- |
Яостн и сички регистри и печатане цотрЪбОП. ДИРГ.КЦ1Г.ГГА
■ости за общинит-Ь и сички учреждения.
ИЛ

Цени умерени.
НорхчкигЬ се изпълпяватъ съ пай-горема акоратпость п бързина.
Намиран, се за ироданъ н дневници.материални книги за училищата.

Да со ирочоте
Поканваме всички правителствени и
обществени учр/ьжуснин, частни .шца и
трювекн фирми, канта имаше да ибнвнчате тъщи на населението, да Давате наля
шниининша си, понеже ще сс приемате
се печатате на наирпде Съ СЪВС^Мъ
йзносни цени. При тава вмчпннка ни се
еча та и разпрасграннва ве значително капчестаи екнемилнра, не само ие чрадете ни
и ве идълпи Парнонаш икряпе, но и на всп,к.кдн, изе Вя.иарнн, п като така, обяви нннта публикувана ве паши и вчьстникя ще
бмдаше Достояние на твердп, мною лица п
мпгта.

ОТЪ РЕДАКЦИЯТА.
СРЪДНО ПРАКТИЧЕСКО ТЪРГОВСКО УЧИ
ЛИЩЕ „ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВЪ ‘
ВТз гр. Плоздипъ.
Куреьтъ на училищетн е двI. годшаег .
ЖелянчцичТ. да иостд.иятъ въ него трЪЗв:: дч
нрячежаьятъ най-малко три кла е но образование.
1 чндя|ц||ата такса се намалява огь -РЛО ,.с-па зл.
на 300 лева зл., отъ воят»» 200 лева з •. со пла
щат ь ира заиясването, а оставалнчТ. 1О0 л- зл.—
въ началото иа второто полугодие.
ОсвЬнъ иодоб|.1шим га, конг . се маиравиха
иръ«ъ второто иолугодив ка началата учебна

:
(
|
’
г

> ЛКГИ ЗЛ ИУБЛШСЛЦШр
аа клад, е/м нл 1 етр, . . ,‘Юст.
.
.
.IV .
. . А от
Зя ирввтанекм пЛивлсипи I . от. на
дуня. лиааношгП'. и очни, конто песе
л.шлашлгт. пот* 3 до пя огт. публикува
но го н мь 3 ст. ш (уча.

искал, да имъ дадътъ п по та къта начита
ОП. ппяншеимт» ма цепите е* со ползували
...
и,*° търгорците. Сега, когато едно огь иайсолидните и.-ши кредитни учрЬждецин »:ъ -1
милиона нцесота каииталъ предлага услуги гЬ
см на сампгЬ производители да и мь продава
Чш,штЬ па евроцеПсвата нияцз. на нашнтЬ
а®««Ьдад м« пчъ остава друго оев*цъ да
се отлееътъ сл, сшнпЬ мостри до Пъд.арскаси Търгове.:а Панка въ Парна н да влезатъ
гг.. спирвзумег.пе ст. нея. конто, ако ироцзводнг-.тя ж лае, можи д»
продаде цей хра
ните., плп жз може да п/ю,(аДе свои.чие зер■Онн произвеДсни н да му щ ироДаДс ве
“'■в/и чи зч нпчт пи 111Ю11Л№Ц,1>1тг.м см/етка.
еДИНЪ ВелоСИПеДЪ Мри тога банката отпущала до •'*/
ОТЪ ггойпочти нота, гь ! ьосп.та па храните в», авапсь пара на нромиого износна цГ.на. Изплащан-то моде да
. 1 звсдктелн, въ случай, че тон носдЬдпйл има
,:та,1!1 п иъ срокове.
нтягда »;гь нари сч. една нпчтожиа лихва, до
Споразумение въ редаь-цияга.
I <1то се продаде хрннита.
Над1.»-мч. ги, че начнгъ производотелп
I. Доориче, 2!* Ав*усше I ><>‘1 >"Д.
щ.» се възползунятъ в ь тоя случай отъ услу
гата на Пългпрската Търговска Панка п що
Отъ положително м-Ьсго се научихме, чи И| иб-Ьгнать къмь пея, като но тоя начита
] Пългарсвата Търговска Пачка въ 1’ус-, колто | Ще с»» отърватч. огь разви злоупотрЬблниия,
отъ миналата година огиорв клош. въ Парна, конто си вършал, гь тГ.хъ, а освЬнъ това,
тая година е рЬшила да разширочн споитП * хрмснтЬ инч. сигурно ще бмдать продадени
търговски операции: за тая ц1.ль тя е вл1;л- чн -г<» пб-ск*11о и но тоя иачинъ Ще блдагь
ла въ споразумение п, най-гол1.мнге ивроней- но добре тазнаградинн за своя трудъ. Ний
ски комисионорскн п банкерски ка;щп. конто кат»» публицисти к иредствкителп па з<-мл«са възложили на Българската Търговска Пан- ; дЬлч»-ското насрлеппе въ Добруджа не мо. ка да купува за тЬхна смЬтка разпи храни ! жнмъ отч- да пе отбълГ.жимч. това отрадпо
въ черноморските прпетанища : Варна. Пур- ! явление за нашите з.-млед1:лца въ Добруджа,
гасъ, Палчикъ и Каварна: Папката приема 1ЦИ пи б*д<- приятно ако нашите читатели
върху себГ, си грижата да продава за сметка
ич.знолзуватъ »:ъ гйицо отч. него.
на тукашппте наши мастни производители
1*ъ едаяъ огь ндуиптГ. си броеве, Ще
хранитЬ 'нчч. ца европейската борса. Ний, дядекъ н^кой ио-нодробня разяснения на чикато нред.-гдвители на общественото мнение, тателнгЬ си. върху това толкова благородно
ие можечч. оснЪнъ да похвзлимъ Българската предприятие на това кредитно наше учрежТт.ргонгка Папка за това н решение, защото Д'*ние.
се чувствуваше големи нужда отч. това по
средничество. Аа да може нашето з*,мледЬлие НЬЩОЗА |Н КОНКУРСЪ ПО С.ЮТОВЪДСТВОТО
ВЪ Р. ДО&РИЧЪ.
Да паиредва. цзпскватъ се две схщегтвепп
условия : 1). Подобрение па ги маши и/пикч |
Огь много уста чухме н можахме да чуводство п 2). Паларг, за продажбата му. емь похвали за излож«-ннге добри коне на III
Наистина има много търговци, които ку- Добрнчскя кьакурсъ; но п« очаквахме да чупуватъ храните на землед-Ьлциче, но гьй | »-мь тона и отъ г-на Пичева, че въ този конкато нашия зем.твделецъ иЬма оная онитность | курсь заличало значително иодобрепие на конза да може да си изнеее самъ и продаде на ската раса въ окрхга ни. То ще се каже, че
европейската борса своите произведения, при- и кейка море разнищя. Огъ думате на г на
нуждавапъ е бялъ да я щюдана ия тукашни- Пичева „Ветеринарна соярка* Мий, Юний н
те търговци но ц-Ьнч, каквато търговците н Юлой се вижда, че на коикурса се авя-
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В*ГЬ 102 изложители па коне, отъ които пЪр- | Не с заЪ обаче, ля се не оставя иенпдържаиа,
Общинското нп управление държи за агенвайте Г-не Бпчевг. Неколцина г« ннтересу- 01,1,11 ь'01,г° ‘‘® поправи прЪзь 18У8 год., за тото ти по-кече тжтаря, на а има тятаринъ санатанап. отъ коневъ ктвото: г-да Чобанови, Ст. ■*о«тавеия тъй на произполъ еудбЪ, рискува ренъ?! агент-ъ, мнслимъ, че ако имъ ге сгегнлть
Кисчкпкп и АппАт Огяинпнъ
1п\гит1 ех С'1*ГЬ една година да рухне и заприлича на лр. н.злитЬ и го заставяш. да съобщиш, всички гЬ
^ **
*
ултн нз ь градът», ни, кои го отъ ями не мога гъ заболЪли огь скарлатина на гр лЪкарь, положсзевлед-Ьлцп случайно добили ПО едно конче да се променузатъ, особено косато нрЪмето е ние го ще б.кто съвсЬмъ друго и може да се
ОГЬ кобилнт! си въ разстояние петгодишно развалено.
вЪрна, че ако не се нрЬкрати. то поне що се
кръстосватше пасат,. каинъкъ кунь държан- 1
Вършидбата на търясмнтЬ произведения | огранпчи тая оиасгяа болЬстг. Ще слЬдимъ.
ни жребци. Ако въ гЬзи 4—5 години се е 1 0,1,0 "И^ължавя »зъ околията ни, ако не номогТъргьтъ по ирннасянпе ежели »в»ю пощаоаботпло за поюбоеиието на конската паса <
х*Рш"сетгг* «»»"'*"•• ««ито доста ианло- та Капна-Добричъ-Балчикь и обратно, който
Р
^ ^
I
1 ; диха, ригмваио и* да опакагь «а много яем- кто|»ячно ге про«ппеде на 2'Л того, осгянадъ
ГДЪ С* ре.»\ЛТатИТъ .
лслЬлин храни»Ъ ноувърхяни и до зимъсъ. Има върху Парнех, търговия Пратил Ликови, които
Отъ ПО 15 пай-яалко държавни Жребци землидЪлии, които ощо чакал, машини и но ех имаш. и въ градз.1Ъ ни клонъ за търювскитЬ
вгЬка година пи станции изъ окръга нп. 200 «овърх-ми нито единъ харманъ.
си операции. Къркаме. чо дирещия га на иощн ,
Кончета Па конкурса и ОТЪ конто ио-вечето
Накто В извйстно аптекаргкитТ» тапии» се ть и те.легр*ФцтЬ за го о вече утвърдила и от.
б*та ППИПЛОТ1 II» стопчнски жпебин Тини намалиха съ 60-70 на ст» Пригоди сме какъ 1-й изущяй Соптечврий лд почне ежедиевн.т*
0Ъ\Д приплоди на стопански Ар: *Щ1. 1акь»ь , рдня ренета се таксува за 15-20 сг. Мамьсе пощенско съобщение въ градъгь ни.
ли требваше да о*д« очаквания резултатл. < вижла, че тоя въпрос», о много прибързано рь
Лични. Къ градъть ни « докарань—интерЯ направете схЬтка и що видите, че най- | ш-нъ. Да ли се гони нЬщо да се ностпгнесъ : ннранъ отъ Софи», зянаснп» Н1).|КОНН1|К-Ь г-нъ
иалко като ОТЪ държавни ще пиахие 500 ПО"*,|ц" кп,° мононолт. за държавата не зиа- Николови. който се е установили въ хотелъ
ЛУрасоки кончета и отъ стопански 800 вепч- ’,я*’ 1,0
кч,ст0 к»».кдям* е несправедливо. „Лора-, •Стиаснви генсртсъ Цчичеаъ е ингерни’ гс„.,
I опори се, че нь Сочен» заседавала друга коми- ранъ въ Дркново.
ко 800 И сега тоза иинимил. 1
ге по-.
зд 1Ш-зрТ.ло обмшлюваие на тоя въпросъ н
— 11а 23-й того бъ въ градъгь нн г-нъ М.
ГЛЪЩа ОТЪ иакепчуиъ -00, та това е работа се вървя, че и новата трика ако не цЬла, го Ликови, кой го тт.ш година е свърши.гъ тьр>ои.
на дЪителюсть I! Хубава карикатури, кол го сериозно изменение ще ирЪтърии
и ФМнаисовитЬ науки въ Париж ь. Той сл Пд г
НОСИ надсловъ: -Ако не е жално ще е смЬ1111,1 1,0 ‘,м<! специалисти ла критикуваме свършваното си е заобиколилъ нЪ.ои потир
ШН0. Българска ра- та'. И тъй читателю, огиов,,а то"
»-‘-ъ ни интересуваш, говски градове изъ Кирова и сегаще седеданФиа пТзпше нч тЪчтедпосп ч „•» очпване- ГЯ'" зав,,",,1'т;,га- законитЪ и правилницигЬ у иови на частна работа при тИхиата Фирма Бр.
!*. * • ЛЪДИЩе на ДЬлтг ЛП0< ГЬ, а на очудване. НЯ1|> ло кс.( ;, ще ее явяватъне.юносчина'.'_ Ликови. Снорсдъ калпанието на г.
Ликова, тон
Кид!1. «е прахосва енергията нипрЬ|КХИИ- ; Днесь едно, утрЬ
друго, сю кое с, кое го кзра не ще да ниг г.у.т!а на държ. служ >а.
т4 на държавни жребци ! — Въ законитЪ на обществото да глела па всичко недоверчиво.
Получи се въ редакцията ии отвореното
пашпгЬ . ОПИТНИ * дипломати, които копиратъ |
Ужасенъ пожаръ. На 18 того. денътъ на писмо до ПялчикскпгЪ граж дани огь бившия
европейски планове за градина България безъ ^“вГс'“е"*чГ
{ 0лск0-,бщ,,ж к“1+- , ъ- ,:ом"т,*гь но постройката на тамкашнага цьр
нзклю ш п>лно сь ква .< ». II. М.
сь коего но единъ ка
да заб-Ьл^зватт., че алеите па плана сж пънъ мннлюмаив,, въ к> етоняесленч
низ само 2—3 семейегва тегоричен!. илчинъ сс опровергава иисаното вд.
отъ границитЪ на градината. Да. И Г-ПЪ хрветиинв. избухнали силещ, пожаръ въ са и лъ Кожплъ Рзйновекия .(>. 1'|1ажданииъ, противъ
Бнчевъ знае това, защити нъ единъ по-прЪ- ка на бакалина Чпнк» Лндоновь, койго отъ сил X. Хр. Дянковъ, кога го А. Люлдкановъ обвинншенъ брой на Ветеринарна сбирка 61мпс ин- ния вЪзъръ моментално овлъ разпрострат нъ изъ ваше въ разни гешенги. ||исм »то е1гъ])шва гака:
салъ но кой начппъ да се илиолзунатъ дър селото, безъ да може да се ограничи, в» линсу- | „но замЬсвайге г-да поне цьрковигЬ пь \калясрЪдства. Онусгошеня биле отъ пожара | иото отъ васъ ияртвзанегво“.
жавните жребци, та да удовлетворитт. вс1ки ванве
13 кжши а снонгто на 21 хармана. Загуба, а
Ни 25 миналий ерЪщиахме въ града единъ
стопапинъ покрай кобилптД си отъ тЪхъ. Въ възлиза на около .45,000 лева, кояго сниредъ чл. старъ тунчинъ, кому го едно и» око бЬшо свър
въ едно стъ засЬданиата на комисията по I 2 оть закона за иожарвтЪ. каго с нн вздпревъ зано съ б?ла кърпа, но види ео. че и съ дру
конкурси ази обърпахъ вниманието на това, нрЪсгънника — иодналвачъ, селото ще заплаща гото око н 1 може дя виж да, защо го го водеше
едно момченце п му показваше пътя. Понеже
Че не личи наплнва отъ ползата па държав- тая сума.
Установено било, какво умишлено балъ вод тоя е гари съ не б ь.нв един ъ обикновен ь нроенкъ. I
пит^ жребцп. Пожелахъ даже па г-нъ Наче на .енъ еачанлъча н . Андонова, но и до сега не- киното нт искаше отъ никого милостиня, а от !
ва да работи нсЬчески по изказалото вече отъ мижало да сс залови, или аяноюзре нТ.кой огь Друга стгана глелану-ць, чо окото му е вързано
него мнЪпие за изменение закона но начина с елени гЬ. за що го всички нот. и биле на избора .. ияб се злин .ересувлхмо да узняемъ кон с, каДъждъ. 11а 20 того падна малко льждъ, къв > е в защо му е вързано окото, за което
на скачкитЪ у жребцит!..
който
и да но нанон земята, но разхладп каго разпитахме научихме сто какво:
И настоящето ми не е друго ос!гЬпъ же много ако
нрЬмего.
Тон стлрнкт, билъ огь с. Горнс-Каднеио н
лание, както г-нъ Бичевъ, тъй и всички рат
Не било апатичноеть, а незаиитересова- се казвллъ Хасань. Той отъ дълго нрт.мс, нмалъ
ници по коневъдстпото да бждатъ по ноло- НОСТЬ. 1$ь миналия си брой дадохме една еатш- нТ.какпо „перде“ на днЬгЬ <ч« очи, поради което
жатедни въ д1;ятелностьта не изиЬнеинс за- | гггнка, за участвгющигъ избиратели въ избода вижлалъ но много слабо и чл. пю. Нанос.гЬлькь
окръжни съвктнигн. I ън сториха и почти со научилъ, че в>. ту.-ашната болница мижали
кона за начина па скачкигЬ, Та ДЯ ВИДПМЪ *
^
вс
ички
вЬсгннци в за., сочиха че еоленитъ биле ла ЦЬряп. „нердото* на очигЬ, за което нрЬди
какшо 6,т)ащешо п/тип.шенч <т, поила атп |
ее отчаяли отъ изборит;. и за това не огитпле.
дпржавнипнь жребци, тий и конкурса на 1 Огъ станалигЬ обаче на 18 того селско-общин 17 1нм дошель и постъпилъ нь болницата сь ,
наЦ.жла, че щн бъди излГ.кувань в че що за- <
расови добитъци.
ски избори излЪлн нрогиви.то; ако за ок-р, из- | почне да вижда. На вторий пди третий деиь огь
борп гласуваха 14 на сто, зя общинскигП избг- | ностънианаото му въ болницата, му била на- :
с. Кюпсиерг,
С. С. Ниселновъ
ри едва ли остана нЬкой да но гласува. Тъй правена операции огь до,-тора цавЪрно Д-рь
напримЪръ: вь Кадвевската община въ кояго Гон »евъ\ кой го огъ „адж-.-малик ъ“, както се извлвзаше в Нладимировскята, на окр. 1мбо|.н ее рази болния, норЪзалъ му окоти много дълбоко, I
явиха само 230 гласонодавагелв огъ всичкитЬ I вслЬдсгмк- на което изтекло цЪ.юто око Н.*1 К.Ч^ села сьетавляющи дя+.т-К общини: а при изби- запий нещчетннкь егарець. Огь тогава гои чув- '
, рише селски членове, «-«.ю» огь егиото
г-гау талъ много болки, но като се налЬвалъ, че '
КвартирующитЪ въ Градъгь ни IV и V ( за избирано 3-ма члена съ гласували 272 души. ще бъде нзцЬренъ, лежалъ въ болнацата д.Т
кавалерийскидивизиона на 22 тогозаминаха. I Нъ Гслинджикеката община, въ самото село Гесега н каго нмлЪлъ най поелЬ, чи но ще-:мож<
аъмъ мйстата, гдЪто щеима да ставагъ
тъй линджикъ сега гласували 233 избиратели за из- да оздравЪе. пожелаль днесь да си излкзо ог,
нарЬчеиитЬ шипченски маневри.
биранне 2 члена, а иа окр. избора огъ 19 села болницата съ1 едно око, когато там», е влЪзалъ
ИзбИрмтЬ на селско-общинекигЬ съвЬтп изъ съсгавлюощи Гелннджякскята община, се явиха съ двЬ.
околията ии излЪзоха доста шарени, най на п гласуваха :9 избиратели. Такъвъ е почти ре
Въ Миналий СИ брой, бкхмо обЬщали да
миою иЬста сх избрани наши приятели, слЪлъ зултата и почти изъ друтпть 10 общини иа око- иомЬсемъ оирт,лЬлеиаето на Гусевския Лннетова ония па новигЬ ирогресисти хн.кюмага), липта, отъ който счК.к) може се заключи, че загинеш. Сждъ, съ което е разрЪшено |-ну 1’утрети идатъ радослаяк гнгЬ. четвърти демокра ако избориг-Ь* за окр.
. гъпЪтнпцч се извършваха
. . . -------. I неву отзаванно цодъ съдь бзвшин ни съ тригЬ
тите и пети стаиболь1 ястнтЬ.
въ всЬка общкна, резултата шЬше да бъде лругь | девиза Мир. Сзддия Меларевъ, за хамалскитЪ
Въобще наглежда нрн това положение на и ако тЛ. се и.вършнах« пмЪсто нь първия не- псувни, които нанесе пъ в. „Новъ листъ“ отъ
избраните, да имаме но иЬколко бламацни на дЪленъ денк на Лшусм. а въ края вя Август»., \ м. г. съ оФяцна тото см сждийско писмо: за да
кметове ирЬзъ годината, а работа никаква: иак~ь или въ началото на Сеи гемврий, тогава щЬха останемъ яЬрнн на обкидаиинга ен, даваме мЬсто
иде видимъ я. . .
да гласуваш, много ио-вече избиратели, ио при на опрЬдЬлончсго, зт да внш всЬкн, яакь глЬВ* „България“ съобщава, чо въ околията чина, чо въ края на Лвгусть харманигк сл. на да-гь на Медаровл вя.цинтЬ магистри, н ги сравни
ии спечелили се тЪхии партизани за окр. съвЬт- привършване, а въ аачалото еж едва почнати. еъ докторски |-Ь край в. Добрячъ. Кто и самото
мийи. Не зкаемъ да ли огь тукъ й сл; дадени
Кго защо ний каним ь ______
нашето _____________
закоьодателегно опрЬтк зейне:
тия свЪдении, или бай Петръ Сганчеяъ се о но- , да измЪни закона нт. смисълъ че „окр. избори со
ПрЪнисъ
,
хвалилъ. Ний обаче зияймс, чо избора спечели язвършватъ въ края на м. Лвгусть. а окр. съГУСКИСКПП
ЛИПКЛЛТНВКНЪ
скдъ
листата иа народниците, нрогреснститЬ и де.мо- вЬгь се открива на 20 Септември й, и тогава
кратвтЬ. но иъ нея сс вмл.киа единъ радоелаво- иЪма да има тая апатичноеть.
011ГГ.ДТ..1КННК
вистъ и единъ стамбодовисть, така че наборитЬ
БодЪстьта „скарлатина* особено изъ та
М 108
за окрл.Ж1»итЬ съаЬтияци, но едно съвпадение та рекат а махаш е разпространена до шия .вЬрпечелягь всичкитЬ политически вь гралътъ ни иость. Град. лпкаръ взема много строги мЪрки
Ма хиляди девстъстотинъ втора година,
груии, които и тъй иде се прЬдставливагь въ за нераапрострднякаппсго й, но нали Фанатизма мьсецъ Маргъ чзгвьргий ден»., Гусенскан Лнпеовржж. съвЬтъ. Това мислимъ трЬбваше ла се у татаритТ. стон но-горь огъ народното здравие, лягивеиъ Сждъ но ^>лж данско стдЬление, въ
лиже от». ОФвциоза.
всички мЬрки отипагь безусаЬишо и като така. слЬлуиоций съставь: ПрЬдсЬдятелств. чл. 11Улицата називаема „ варненска“ въ градътъ риску вано е да се зарази ц1иая ни гвадъ огь Азатов-ь, членове: Сг. Сокеровъ, <1*. Поиновъ при
шя, ое востроава много дЬятолно огь кметството, тоя младенчески бичъ . . .
секретаря Д. Къичевскв ■ въ ириса.тегвието на
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прокурор* Д*РЪ Д- Аирамовъ. рязгл*дя въ раз- готвили нь безбройно количествомедали
за ново до общината, отъ вакто е изхвьрлспь по
иор*днтвлио заседание, по лгжлядъ отъ члена сроугкиъ отъ II(пика и пр.
нггпособ:1пст1., и почпе да се хрантуги на обСт. Сояеровъ, мр*писка Аа 11/!Ю2 гои зла*де на
Споредъ Варненските вкстници, Окръж. щин-ката трапеза и» ново,, как го бе о гь 10—12
, но онлаккавпето ва АндрТ.й II. Гунеиъ отъ гр. Сьдь осгави.гь конгестацо.ггЬ на избирателят* год. За прпмахкаткт» на когото азь б1.хь нрлДобрт. протмвъ 1 Добрнчский Мпровей Съдия безъ посгЬдствяе, преди даже та гя прпв*ри, чвн*. а сега сьчь пт.къ алъ гдкто н*ма да го
Иванъ Модвровъ, за нааисапне чрЪхь печата в на 13 того пъ раглсредпг».тнпто сн зае*дание иропус! па.
кл*вета в обида.
нризниъ изборит* аа гр. еьиЬтянц» за иравелвн
11а въпроси г*, коиго ми задавя, рь „паеСъла, сд* 11 доклада в заключението ва и резонни. Значи II. Сганчевъ са постигна квилчего* що отговаря, но за негово любопитство,
'Прокурора взема нр*дъ видъ: от. заявление отъ | цКдьт.ч, и |1»жидъ Райнонь. 1'ав‘ояъ и К.
а за случайни!* му читатели, н тъй иочнамъ:
5 Ноемврий 1901 гол. Андр*н II. Гуиевъ, отъ ще ен рашгряиатъ воня рш, гр. община. Поне
Обогатихь се. и съ Божии га воли продъл|гр. Добрвчъ, моля разнорЪждаИИето да му те 1 пл. тон пзгоченъ край допишигЬ се протр-ч-чсти жл«чмь да се убог.тгяпамъ, защого работя дено[ряар*шн да възбуди углавно пр*сл*дваиио нро- \ ие грТ.он ни ла нскарватъ на лице таи п циня, нощно съ жена а .■дн»»«|дв«а шя Аи>цн, а но ходя
тявь Иванъ Медяревъ, пьрвпй Дбричский Мя- 1 която сс оспавяали огъ петпг* до главата.
кап* доилсника само игь кръчмнт* да всКвамъ
ровяй Съдия, затова: че иосдТ.днвп чр*зъ печата |
в „Свчбодснъ гражданин»* вазватъ бялъ : раздори но мЬкду със*лот* сн. Нека д рде Госиолму ирннисналъ позорни данна* и ю обаждал» * аб.шкиранъ за пь полза ка н|югресясгит*, за- ! сгв>му пл. селото на и се ув*»и, на н попята
н» *и)ннъ месим* /к.ленг, ничии*. Нь в. „Новъ ; топа н отъ мЬссцъ и половина не излаза... нсъсНлниягЬ
ни нря конте живКм н която огъ
лнстъ“ оть I Августь 10<И гид. брой 17 е по- ; юьа о.ио политика, и това бяло ндеалность и | 25 гол. лапан, и ще да.чсъ меиъ довЬрнего си.
мкстено 1чно птемо отъ Иванъ Медаревъ, I До- мляю .деалпооть, гьй лн е Пай Божиле? Ами вънр*>:п желанието на сьворносдонец>1.
бричсквй Мпропий Съ 1ИН въ р*довег* па което, ! кчщп готнятъ прогрпгнцтвтТ. ,зч кралството*
Наистина, родини съмъ оть Жеравна и
между друго се чето и сл*дующето: (сл*два кой ще уиоч-Ьстива за вь м.ь дъще ? ами „кога сьм!. сс вшиолзуна гь огь случая, кой го закона
ц*дото официално съдийско писмо подь Л! 3042 стана князъ“ ? !!... нещастници, заприличали ми давя, но той много к-ьсиосе е г*гилъ аа това.
помЪстено въ бр 17 отъ 4 Августь м. г. на в. на дччшций сс, к иго се старай и у слятата
Богато б*хь кмет:, събирахь държ. данъци,
„Н»въ лис.1ъ“ р..
Дя
ловя... 1Ьлн с гьй Пай 1*аевъ? ти си ц яко съмь вземалъ оп. иЬкога повече, на и
Огъ ТГ.ЯЯ цчтлрп на писмото се вижда, чо баримъ практично чедовЬче?!
Ц-й ппса( ь мя нравилъ смЬтьа, а а.ть сьмь то
|То съдържа н1»Ьсгъ11Н1» л*яние, обекть на което
Споркдъ софий жил* ни сн*денин, поло» ОТЧИСЛИЛ!. защо глупака носарь не о .чинило
е АндргД II. Гунсм. Това няемо е писане отъ женисти на Д-ръ Данр-ппн кабинедъ се нам*рва гдЬго трКбна и се издириха ощо тогава злоуШванъ Медаревъ но повода, едно занитвание, въ положение на рксканваняе, елТ. 1Ъ Шничен- цотрЬбленияга ми н со убие авторитета ми
'коего ми е бяло отправено като 1 Добричс.;зА скит* тържества, той ще поднеси оставка, или между селяни т*. а гой дя В1емошо м1>сгого ми?!
Чиронии Съдии я той самъ вь иисиото се под- ще бъде натиренъ, та, мли ще го рооргаиизиАко пакетния вь кметството си, съмь зи
||ясва въ лова си качество. Отъ което сл*два, рап. или съвс*мл. нлвл, кабияетъ ще имами нал ь отъ заплатата на 1-й нисаро, той що да «
чо нрЪстъшомо д*1мис извършено огь Медарова къмь 1 Октомврпй.
билъ нЬкой иод.4«ца-«и.11/л, та е присмяла да
с нзвьршеио нь качеството му МлровиЛ Сд.дчя.
Сволуяала на опозицията, особи» на народ- служи сь нодоиииь занлаг:'.
[Ног.Ъденмето на Мсдарсва о неирчаокно за едннъ | нвцит* вь сел. общнн. азбор | е много поразяло
На кои п: ргпч пришилЬ ка и вь интереса
ЕирЬлставнтель пя .взпсоьтя, а още но-вече за пр.лгрдсвстит*, които нЬмялл. думи съ коиго да на кои работя, мисля, че дописника но е к].ор.,иь,
[представители на едиеъ помир1Ш лен ь пвега| обиждам, няродняцпт* въ офчциоза ск. защо то не само азъ. но и всички по св*гтни
ту гь, кнхъвто е Мир-вогс Съдилище. Така тото,Съглашеивета н.ч народнвив, либерали, на- \ земледблця ще подържане чнарпдцата наргвп*
нЧма причини да ни се уважи жалбата на Ли- родно лр.бералн и демократи въ предстоя щит* оть която см> г.яд*ли добрини като: намаленпо
др*й II. Гуиевъ.
допълниелц» лниотатскв избори, които ще сте- десятъка сь 35—40 н.ч сто, унпчтожоиао емляка
Ноднмь оть тЬдя съображения п чл. 9 натл. с< фз вг»Нед*ля, ще дядо силещ, отнем ъ на покри ти 11. стКжапяя, уничтожевяо серчима,
»тъ Углавното Съдопроизводство. ГусснскпП Ан- ; ня ндягтвт* в се вЬрвало. че осемъ мЬст.ч ще намаденио отъ ОО сг. нч 50 бегли са наоицЬгЬ,’
нелативенъ Съдь ОпрЪдЪди: ГсзрВшава се на | спечели епозивията, а болшинството на спящ- огь 1 л. н.ч НО ст. — на к.ингЬ, застрахоианне
ЛндрТ.й II. Гуиевъ, да възбуди углавно пр*- ! нит* е нзвЬство, така, чс ако въ тия избори ; земледЬл. ни ироизвМения оп. разни стпхвй,
сл*дванне нротипъ Ичань Мсдяревъ, I Добрич. | опозицията сполучи, що бълатъ бламирани вед- | съ второ намаление 5 на сто десятъка и пр. п
скнй Мировмй Съ ма, но поводь писмото на нага отъ дол* 11рогресввитГ, мввиспщ.
| нр. Иска др. и»атггеле1во ви направя иЬщо добро
||<>сл*днвя съ дата 31 Юдяй 1901 год. иодъ Л1
Угощенията, ксито минострнт* щПх.ч да ; и полезно що видимь гд* що е народя. Х.ь, до3042 ном*стено въ в. .Новъ лшеть’ огь 4 Ав- | дякатъ на русвят* кити въ Шпнкя, които б* ; ппенвкова рало. лаьовъ малко ли е наиранпдл.
густъ 1901 ГОД. брой 17. Подписали: Пр*дс*да- ! възложено на едннъ нрогрееш-ть по Го лева . . . вь ||Ьб..а и Дур. Кула...
юлств. чл. 11. Злато въ, членове: От. Сокеровь. чувателп 75 а. за елпНт. <ч*дъ о 01.и*иеио, зя
Такъвъ ми с отговора въ това работно за
л|>. |1о1ювъ в нрпноднасадъ секретар!. Д Кьи- огощенията сега ще нждншша пценнпто мини- яснь врГ.мс.
чевски. Настоящнй нр*ннсъ се зан*рива в дава ! оерство иодь строгия когтродъ на внгин1:<нИ.» а да ми каже ступана на в. „Добричъ*
на Андр*й II. Гуновъ, огъ гр. Добричъ, но ние- ството на 11. Ц. В., така, чо печалба и отъ отъ кад* со о обогатя, като не до нрт.ди много
менната му прозба Вход. М 7545.
.
; огощенияга н*ма да палнат ь па нрогресистит*. • ь чпраче. Чудни хора, чудни вЬсгникари !.,
гр. Русее 21 Августь 1902 г.
Обислвт* въ македон. комитети и г.нгер- :
Напгопщето но 1»ода си слЬшало би да со
11
Н|.*1с*латаль*
А
Тодоиотъ
Н1|Рва,|,Ига
правятъ
ня
вс*кад*
лоши
внечатпубликува
въ н. „ Добричь«, но защото видно
!
Сикпетткь- А Къичевсии
в'
дява ед"° изю*чение на ни- ! го со вижда изъ солата, загива моля почитаемата
1
1 Д «ьв.ввьвв . еяаото въ в. .България* по македонскиI* работи родакцви на г. „А^чулж*да благоволи н
Нека ел*дъ това обожателнт* н.ч Модарева въ опозиция, което о мнот» интересно, за т»иа му дчде м*сто вь едииь шъ бдискш* си броове,
— и11С11Ирати|1Н на в. „Добинчъ“ му н*игь ио н**9 преднам*р*аме да го въспроизк*лемъ въ за кост» предварително и благодаря,
-Ьхному венци хваления.
идущия сн брой.
е. -Чела фякъ 2<> Августь 1902 г.
Ний всЬкогя ще се придържаме у правдата ;'
, БОЛШИНСТВОТО на правителството но обСъ нр инчно уиажеиие съмъ:
1— т* н.Ька поуватт. н хвалять. Горния доку- ; щннеянт* избори е гакоза, какаото е и вз. каГ. Н. Джендовъ
менгь е едннъ кра»иор*чннъ агеетатъ за Ме- мярата. Офиниозъть пакт. 111а1пардвсва и ув*дарова като Мировин Съдия............
. 1,явя' че народъть билъ л.иъ довЬрие на прч- ,
Сл*дъ вр*ме ще публвкуиаме и самата мри- ! вителството. Гамъ д*то < Ъ прокарани крави- Л" Ннчптичмит* р<-<),<кцчп пи ч. ДпЧрчАЖпн-нт,
съда, чрКзъ конто Медаревъ
ч.имс. ч* Арии- \ телетвени партизани, стана.ю е сь иом»Ш1.1а на |
ч* Iр. До&ричъ.
кн.откч за исшащаино може бн хорски грГ.ховс... ! опозицията. Пие събираме точни св*ден»и д*
Зашит, много сь нолсквт* сн работи, повече
почели онозпцията и що дадемъ резултати I* въ ;
цифри, да се види, че цанкоиаствт* и на б*лого отт- м*соць и половина прКчо но б*хь ходялъ
нпкагь черно. Пзв*стно кн о досега, че чист пь г|'яп.ть — Добричъ. Оня деиь но едно д*ло
опозиционни кандидати, или он >зицк»нш| вь I си анихь въ съда и елт.дь това никои приятели
I см*съ съ правителствени, съ избрани вь сл*д- почнаха да ми заши ва ть защо съмь влТ.задъ въ
нит* градове:
листата н.ч стлмболистят'* пъ миналит* н 1бори
ВеликитЪ князе, 1снерали и д):.. които со
Нп/нш, 1\рнччо, Дж/.ннн, П/ч*..шн*, ,\иогр. съв*тпвцв: 01тов>>рпхь нмъ, ма н ст.обпгрЬденн да приел.гел вувать на тържествата тост,, А"азон.»якг., Пчркччнии. Хормон.шй. Гчь.ю~ щавамь на всиькнгЬ ся нркигели и нодържателн
нрнШипка, които, каьто о изв*сГНОЩО стан.чтъ г/мичнкь. Гранит,, 1'аорччо. 11--шрра,./ом*. ПаЛмнъ, сега, че всичко е извършен» бнзъ мое знание и
на 15иду 1ЦИЙ, споредъ
изработената програма Т/оьчио, 1оь.ш, КарноЯадь, Потеит,, С‘;ч.ч'-чо, И,- съгласие, ощо пон»че. че н» съ т* н.|ртп1* вь
ще сл*кап. на 13 Сингемврий вь Парна, гд*то ти мин*. 1‘,„)омнрт., Г.жии, Дрн.но..,. /.’ ..~Гчн щит,
коию ще )и*за, вь с |учай на расколебднне.
Ш бъдътъ причакани, оть Н. Ц. Нлсочество. Ловеч*, Трън*, Пр1мникъ, Япюш.ж, Пир
/.»- което вь мене не същее 1 пука, а това »• изиЬстио,
11*ко|ко Генерали и др. :-'сгш що слЬзагь на- ирнчщнщи, Самокочт,, <>гм,шт.-11олр*, Кила,
както па непрннтелп 1: ми, 1 ьй н на нрннгоправо Ьургазъ на същата дата. Първи г* ще се (оотино ...
Д11||. ми
1лт|равятъ нр*зъ Габрово за Шоаново-Шинкл,
ГрТ.дсгв.па, сь конто искаха да си нослуТона за | радов*тк, а зч селски! * пзбури
» вгориг* нрЬзь Сг. Загора за Шейново-Шяпка, Щс да и м ь свЬдсния на отлГ.дно.
а:атъ р.ч,,1иллигсгигЬ не бЬхд честни, но тп
което ще стане па 14 Сеигомврвй Кръстовъ-день.
оста^ |.мь за т*хиа см*ткя.
Гостит* що бъдатъ ие толкова много както
Има още иУщ.ч за писание, но н*мамь та
ги въспроизвеждахмс въ бр. 45 па в*егникьтъ
сега врГ.мо, за ссча толкова.
[•и, т*. съ доста ограиичевъ брой.
с. Г»р. Са раджа, 22 Авгуегъ ИЮ2 г.
Но иоводъ на тия тържества, т. и. дирек
Съ уважение: Д. Райнозъ
пия е разпоредила да се отпечатать юбилейни ! ,т„ учи чсч>-моши /и-аокцчн чо ч, пЛ'“'»/>у^жпнчцьи
шщен. марки отъ но 5, 10 н 25 ст., коиго щ* зя
ч* тр, Дютрнчъ.
да нр*лстлвлявать едни отъ най трогателивг*
ДОБРУДЖАНСКА 2СДА.
низотн ири защитата на Шипка отъ опълченМакара, въ това работно за. зсмлсдЬлсца
шт*, гд*то войсквд* ня Сн1Леманъ н.ша се Вр*ме, но съмь свободень, като писач.) н.ч нисХасново II Д н, Яийоч, Г, С ву, Севлиево .1. 11и у
опърляли каманн. дървета и трупове вд рху т*хь. мото „оть Геонн')жнкт,и 1|см*стен<» въ в. „До- I та година Вк сс исиратсии ввятанамй, праг г" моливи
Всички карти и марки ще иъздплатъ на оричь“ бр. 30 защото нему ие се работи зомле- парнтЬ. ПяЬеом* Г-ау. Какао наирааихте капх ишиигВ
100,000 лева.
Ни Р. русо ‘ 0. НашлитЪ ГаОронско- II. II кога щс
дЪлнего, което има баща му, а самоуиотрЪбива пратгнп
ин усрЬоригЬ и гдЬ |!к останаха оЛЪщаппата
с. ЛрЗа същат* тържества разми лица се нри- разни и безобразни еркдегаа да се докопа на щтлии
тукашно, К. А. дописката но иоиВствххс, лащого
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Стр. 4
ееаона ■ мана, пратете друга по обстоятелствена. Балчикско е. Г-ага; (I. Д. не гс п> Гинко и а зашото др. отъ Нашата
океана описа тояа. аа което Ле <"ЬД1.ржлиието па дописката
Ви, пратете друго. е. Нвдивло. Г. И. ще поместиха, н,111.1 е
ченме ота> ппемото Но, пишете по даконичтеки .... На
анонкмиаа допистникт. 4 т/п. Напечатвахме го. ако вепч
ко е еТ.рпо, аащото, като представители на объм-ственното
мнемае, ие можеха, да не хроникирамс подобни груби Фа
кти, само маете НИ еж, кой сте и съ какво ше но |К|>енпге
писаното си. Ако не ни е*, ивите, нГ.м.ч нищо да нубликуааме, още повече, че съобщеного огь Нает., и, ма ме вт.ааожиоси. да нронкримъ, следователно . рЪжп е нъ случая
Нани,, а не нани., капо ни пишете. — Разбрахте ли ни.
че ний сме въ нраною си'7

Д. Но. I490 «101 год.
ОБИН.Ш1НЕ
Но. 21УЧ
Съобразно ш-нълпигелний лнсть Но. 2949 издадена
отт. II Добрич. Иировий Съдия на 29 К>лнЯ 1901 год. вт.
полза на Каеплъ Ненкопт. отт. с. ДурзсиЯ. нротннт. X. |>олагь Халяловт огь г. Дураенй за .вч лева 35 сг.. обявянамт., че огь .9 Авг до 30 СеатемириЯ т. г. часа до 5 но
глЬ пладне м поели пранпнахюнанпе 5 на сто на .иКдусщим денк »\ канцеларията си вт. гр. Доброчк, ще иродаваат. слТ.дув>шит1> длъжникови недвижими имоти, находащп се вь землището па с. Дураенй, а именно: 1| Дворт,
кг. селото отъ 2 дек. онбиенъ за 2 лева; 2) нива .Келнка“
огь 13 декара ои1>нена ла 13 лева: 3; нива ,|>'оджа И*кт.“
огь 7 декара, оиймена за з леш ; 41 нива .Хасапча-аол-тогъ 12 .«екарл. онкиеиа за 12 лева: 5) нива .К|л>рт. Куц.“
отъ 7 декара, оцкнена ла 7 лева; 6) нива .Кьоръ-Кую“ отъ
12 декара, оцкнена аа 12 лева ; 7) нива .Сивиндн ||»кт.“
отъ 32 декара, оцТ.н. аа 32 лева; Ч) нива .Хасаича Нолу“
отъ 10 декара, оцкиена на Юлсва; 9/ нива ,*1рта-1)орупъ“
отъ 22 декара оиЪмена за 22 лева : 10; нива .Кворт. Кую*
огь 15 декара, опТ.нена ла 15 лева: II) нива .Кутвшлькъ“
отт. !2 декара, оцЪмсна аа 12леиа; 12) нши .Кара-Ачлжкъ*
отъ 15 декара аа 15 лева; 13, нива .Кворъ-Ку ю“ оп. У .«.
й ара, онТнема за 9.йо лева.
Наддаванаето ще почне огь окЪнката.
гр. Добричъ, 21 Авг. 1Уо2 год
I Слвд. П|1Нсг.1ва.: Нинпева.
Д. Но. 993 900 год.
0БН1иКНИЕ
Но. 2491
11а основание исиълнителний лист. 11о. 4.199 94 г.
иа I Добричский Мировий Гл.дпя въ полза на Ж. Абаджпевъ г. Добричъ, обавявамъ, че отъ 29 Авгусп. до 30 (.'ент.
19)>2 г. часа до 5 слТдъ обрдъ и нослТ. нравона.«давание 5
на сто въ 24 часа аъ канцеларията си ва. гр. Добрич»., ще
нредааамте 1; Клхща едноетажна еъ днТ, отдЬленин на. махлата .Карабоклукъ* въ 1 участъка, на гр. Добричъ, при
дължана 7.НО метра, шира. 4.4<> н височина |.5о метра са.
даорь около 20)I кв истра, ст. граници : Ст. Станчева.. Ма
молъ 1‘усевъ, Хр. Тодо|ювъ и Манол а. Илиева^ оиТненл 60
лева. Наддаванието щ» почне огь оиТ.нката.
гр. Добричъ, .'4 Авг. 1902 г.
I «'.ьдебена. Приетавъ: Нпнпскъ
ДИло ||о. 41.1 902 г.
О Ь Н В Л Е II II Е
Но 2500
Съобразно исиълнителний листь |1о. 5п22 издаде иъ
иа 6 Мартъ 1902 г. отъ II Добричский Мировий Сладни, въ
полза иа Георги Цонконъ, гр. Добри н., иротикъ Лютьи
Мехирдовл., с Ча-ьугъ Куюсу, аа 146 лева, обяаяаамт^ че
огь 29 Августъ до Зо Септси. т. г., часа до 5 елкдъ обкдъ
и Иослк Правона.тданзние 5 ма сто на сл клу нация денъ
въ канцеларията си въ гр. Добричъ, ще продавамъ елкдующитк длъжникови недвижими имоти, иаходящп се въ
въ землището нас. Чнфттъ Куюсу, а именно: 1) нива
„Харманъ Куа>су* 149,3 декара, оикнаих 149 лева: 2) нива
„Кьокдюкъ Тарла“ 32 2 декара, оцкнева 32 лева : 3; нввл
.Хармаяъ Куюсу Синоръ* 96 декара, оцЬисна 96 лева: 4)
нива .Хасърл-ъю-ки «'ннорт.“ 107 декара, оцкн-ил 107 дв.;
А) нива .1»озъ Наши* 40.5 декара,оцкн. 40.60 лева; й, нива
„ЮсекъяСльрта“ 74 декара, оцкнема 70 лева; и 7) К.ъщ.а
въ селото съ 4 отдклеиня аа жнакгнве, построена оп. ка■ъкъ ■ покрита съ кер)-мидн еъ дамъ, съ дворъ 1 дек.аръ
граници: Хасаиъ Мирмабетъ. Н*ть. Джамии и Гюач, онк
иеиа 6(Ю лева.
Наддаванието ще почне отъ (.цкнката.
гр. Добричъ, 24 Ааг. 19о2 г.
I Съдебент. Приетавъ- Ниниевъ
Д. Но 157—1УН9 |-о,«.
О 1> И В Л Е II II Е
Но 2493
На осиоаание исиълнителний листь Но. 19493 98 г.
на Нарнен. **кр. Садъ въ иолза на Хазната и|югивт. Ннанъ
К. Коначснъ гр. Добрич!., за 192 л. 49 ст., обаннвамъ, че
огь 29 авг. до 30 сент. т. г.. часа до 5 елкдъ обкдт. и иослк
иравонаддаааиие 5 на сто въ 24 чага въ канцеларията са
гр. Добричъ, ще продавамъ: V, чаеть огь кашата вт. I уча
стъка иа гр. Добричь, на улцна „Сн. Тройна* раадклена
на -7 стан; даат. въ двора еъ едно отдклеъне а дворъ отъ
404 щв. метра, оцкнема 399 лева. Наддаваиисто Ше почне
отъ оцкаката.
гр. Добричъ 24 Авг. 1992 год.
1'Скдебент. Пристана: Пиипепъ
Д. Но. 753 94 год
ОБЯВЛЕНИЕ
Но. 2448
||а основание исиълнителний листь По. 14<н’. 94 г.
на II Добричекнй .'мировий Съдия въ полза на X. Д. Пан
чева гр. Добричъ, нротивъ Ахмедъ Мех медова е. [Иахин
ларъ, яа 313 лева, обявявам!., че огь :-У Авг. до 39 Септем.
т. г. часа до 5 следа обкдт. п иослк праи1||1а«лан.тнис 5 на
сто въ 24 часа въ канцеларията си гр Добричъ ще продаиачъ: II нива „Каели бала.“ 9 «ек. 3 ара онкиеиа 18.К9
лева: 27 нива „Кохакъ* 7 дек. .1 ара, онкнена 14.69 лева;
1) нива „Телкеджикъ“ 8 декара 2 ара, онкнена |й.«9 лева;
4) нива „Узунъ бостана* 3 декара, онкнена 0 л.; 6) нива
„Кара Сулукъ“ 4 декара 1 аръ. онкнена 8.2‘» лева,- С>; нива
„Капланъ* 2 декара 8 ара, онкнена 5.69 лева; 7/ нива „Караачъ* 9 дек 7 ара. оцкн. 19.70 дева: 8| нива „Капланъ“
2 декара 1 аръ, оцкм. 4.20 л.; 9- нива „Айназъ“ 6 декара
Т ара, оцкнема 11.40 лева; 19) нива „БоиильКъ“ 4 декара 4
ара, оцкнема 8.80 дела; 11) мина а11ькдлаалакъ“ I декара

!
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в ара, онкнена 3.2‘1 лева: 12) нива „Хендекъ“ '.’0 декара
же«ъ Ах ме «огь с. Маму чъ-кьой, аа Ь70 лева обявявана
оцкн. 40 лева: 1.1) пипа „Алчакъ“ в декара I арт.. онкнена
че огь 24 август*. до Зп сентемврпЯ т. г., часа до 6 елкдъ
1 '.'.0 лева; 14' нива „Съртъ* 4 декара 6 ара, оЩ.нена 9. 0
»бк«ъ и нослТ. прапоиад«звание 5 на сто на сл Т, I\ ющия
лева; 15) нива „Шарана нолу* 1 декара 5 яра, онкиеиа 7
ДСН1. во. канцеларята еи вт. гр Добрич*. ще иродаламъслк
л<-на: 16/ нива .Гори' ,1 декара 5 ара, опТ.нена 7 лепя:
ДУВННИТТ. Д1ЪЖ11||КОПН Че ДВИЖИМИ нмогп, нлто«ищи ес па.
17) ни на „Авлу“ Ю дек. он. 2) лева: 1 ч нива „Кзрабапп.“
н-млиш-го на е. Нам у чг -кьой. а им-нно- I) нива .То- !
9 декара 5 ара. оцИнеи.а IV лева; И*) нинд „КаПрракт.“ 2
прхкъ башн“ 24 «ек. в ара ок. 24-89, 2) и» па Канара юетв.
Декара 2 ара. опТ.нена 4 4о лева : 20 нива Кара « олука.“ : 4 «ек 1 лра очТ. .ен1 4 леил 4о ег, :«[ лява „Г.залъкт. зп
0 декара оцкнема 14 лева: -■ 1) нива „Исакъ* 5 дек 0 ара. ! «*‘ ' 1 «-кяра онкнена II левт. 4 мана „Косъма кьойскн
онкн. <1.2*1 лева и 22) Къща ет. .1 огдклгннн и дамо. еъ
е И ИОрт.“ Г.0 оекара X .ра. онГ.нена Г.н но. Д1
Гм|л-1ИК
дпе|.ь о.ъ около 4р0 кв. м тра, онкнена
л Ткли имоти
'■“Ч
1 '■'
«ектра 1* Ярт. онТ.чема 17-90 лева 6 нива
ее начирлтт. вт. ле клишето на е. Шпаплар!.
-НТк -ю тарла“ 110 « клр, Г. арт оцкчеиа инс.о левт 7
Гр. Добричъ 21 Авг. 1:0.' год.
нива .Чал.в. гарла“ I) • деГ.ара .1 аца онкнена г,ч :;о
„
I С.. р-бент. 11||||ет:1ВТ.- ИннИеВТ.
нова .Чанрт. тарла“ зй декара 2 ара. оцТ-нена ЗГ.-20
II продажба
Д1ио Нн у|Г> 99 в.
«| нива „Уауиъ мерл“. КМ декара онкнена 13й
|,‘
нива -Члвр -тарла“ Й декара .1 ара оиГ.неЩ 16.10 лев
•> Н >1 I' .1 Е II II К
I«> К.Х.1Ц.Ч вт. еелою. вехта, ет, лнне |тро метра, 4.7:1 в
Но 2Н-9
широчина н Г.5 метра пиеочиоа ет. I етан на жнвЪнн- 1
Па оеновнь-пе исат,.пастелния лнсть Но. 7я7й 9* г.
втора кл.ша нт, <'«111111 дворк ет, три етан ст. лице ! |‘МО ч
на Парнем <>кр Г*дъ вт. полая на Хазната, прогни. Ке.п.
метра широчина и 2-7*» метра височина. ет «ворт „
Юмерт. М.-хчедоВ1. вт. е. Гюргенлий. ла 251 лева 40 ет . :
хармана отт. Ч декара, опфнеиа за 60 лева.
обявявах!., че отт. 21* августъ до 30 есптемнриЯ т. г. чаеа
Нд,«дананнет« ще почне отт. оцкнкатп,
до 5 сл. обкдъ и поедк прльонлдлаианис. 5 на сто въ 24
гр. Добричъ, 24 Авгукгь 1902 год.
часа вт, канцераонятл си, вт. гр. Добричъ, п.енродлнлмъ:
I Съдебенъ Пристава: II и п о в ъ.
Къща вт. е, Гкфгенлии, отт. 2 отдЪлсння, нокрпта съ кер
Д. Но. 4 .0 902 год.
миди. ст. дворт. отт. 1090 кв. метра. ||а «давани) то ще почне
О
I) И II Л ■ II || К
отт. н1шата която даде нт>рвия купувачт.. Имота се намира
Но. 2503
вт» землището на с. Гюргенлий.
Па основание опрЪдТ.ленцето ||о. 614-902 г. на Вар
Гр- Добричъ, 24 Авг. 1У02 год.
ненскпй окр*ж»чъ с.ь«ъ. Обявяваш., че оп. 29 Август»
I Гьдебент. Приетавъ: Нппнсвт.
до 30 Сентемярнй т. год часа до 5 сдТ.дт. обТ.дт. и Цосл1.
Д. По. 593,901 год
нравонахтавание
6 на ето «.121 чаеа вь капнеларипта си
.. .
**ъ гр. Дочричъ. ше продавамъ слкдунщигЪ нецшжимп
Но 2495
имоги, привадлЪжащи на ноквЯния' Сюночлиъ Чакащ.
На основани)' псиъляптелпий лнсть Но 175 9.4 год.
Пбричовт. оть с. Кмстекчилеръ, именно: I! нива .Хен
на II ДобрцчскнЛ Мирояпй I .ьдия въ полна иа Минчо 1'то«окъ-иолу* м декара оцТ.иеиа 24 л.-па, 2/ нива .Юклеръ
ииопъ огт. с. Хаглърлакъ, нпогивт. Хв1Сеннъ Юм -ровъ ел,нн-тю- 24 декара оцИнсва 72 лев.-., 3, .......а .Хошка«ем. ки
шото село, за 511 лн. 40 сг.. н др., облвнвамъ. че отъ 29
н.ът|.“ 2> декара. оцКн-на йи лева. 4 . нива .Тънко н.в. чнАигуетъ до 30 СентемврпЯ г. год. часа до 5 сл1;«ъ обЪдъ
32 декара оцрнема УЙ лена, 5) иниа .Н»ралукь“ М декара
и поел 1; прлнон:) «дапанае 5 на сто въ .4 часа въ канш-ла
онъиена 44 лева. Й] а оса (двора., въ е. Кв.ет.к чнлеръ огь
1’ппта си въ гр. Добричъ, ще продаваш.: I) нива .Чешме
5 декара оцТ.испа 2'. лява и 7' кладененъ
. чаеть към».
Кула“ Ши декара, стрлин : Калеилзръ Еюбовт. отъ дий
южната чапч. на селото одТ.н. .10 лева.
страни и Алн ('шлюмановт. оп. днЬ страни, опТ.нена 1он
Ини имоти се намирагъ иъ лемлището на с. Квое
тек лилеръ.
лева. Находища се вт. л.-млпшего на с Хас.ьрлаК1.
Наддаианието ще почне оп. оцкиката.
Иаддаваши-го *це почне оп. оцЪнката.
гр. Добричъ, 24-П Авг. 1902 г.
гр. Добричъ. л! Авгу.гъ !!В)2 год
4'л.д Приетавъ: II II н е в ъ
I Сьдебенъ Нриетаиа.: Ниниевъ
Д1ио Но. 2.5 901 г.
Д, Но 5Мй—У) > I год.
0
I.
II
II
.1 Е II II Е
<> Г. Н II .1 Е II II Е
Но.
2497
Но 2496
На оенчианве и,-пълнителиш) лнеп. По. 4915 901 г
На основание испьлнптслннй лнсть Но. |41й 9«1 г.
на II Добрччскнй МврввиЯ ('мия па. полза на Нетръ
на II Добричский Ми|М)яиЯ г« шя па. полза на Пейо Ива
Нг.1ноя1, с. Гелнщжикъ,
нрнтнит. Атлнасъ Ни.анпиъ ота.
нова. с. Чнф.-Муеу бей. Н|10ГН1п. Мех мед ь (“юлюмлновъ
__
е.! тото е.-ло ла Г12 лева. обява из ма., че ота. 29 Августъ «о
Г.урнусулъ отъ е.ьщотоеело ла 90 лева. обзвявлмъ. че оп.
зо • СИТ т. г. часа до 5 елТ.дъ бЪдъ и ноелЪ нрлвпнаа
29 Августъ до .10 Сентемврнй т г. чаеа до 5 елЪдъ обЪдъ
давани.- ,* па ето па, 24 чяея нъ канцелария та сн нъ гр
п ное.П; прапоиад«аванне на ето яа. 24 часава. капнела
Добричъ ще нро (.анама.: I) кьщ.а еъ «воръ отъ .100 кн
рия та си въ гр. Добрич ь ще продаваш,: I/ нинл .«.'ррдня
метра, оцкипиа сто лева.
нима ..I оля та“ о декара 4 ара
Могила“ 39 декара 9 ара, граници: МаринъОнрена, нравицц-Сшеиа 4-2о лова, .1] нива .МогилклгВ' 21 Л^кярп г. ара
тел. пипа, Мусубейски епноръ и нл.тс, оцТ.н. ви лева. иъ
о|.Т.не»|:1 42-Зн лева, 4 111111:1 п1»лралелеки н.».гь“ )’*1 лскара
землището па с. Чи*. ЧуеубеЯ.
| * ЯР1, оц*Ьн1»н.1
.1«*на, Г»| нин.*» *11чш111111д:к1ип. нолу“ е»
На «даванпето ще но-пк- оп. оцТ.икага.
I декара Й ара. онкиеиа 24 30 лева. Й| нива .Кованлжка.
Г|ь Добричъ 24 Авг. I!м>3 го,«.
, )-.ър16 декара У арл, он1нна 12 50 лева. 7| нива .Кв.
I I'.ьдебена, Приетавъ Иипнева.
: шетн* к декара онкнена /й л.-на. В) нива .Квнието“ 4 дек.
. )ра., оцкнена 16 лева. 9] нива .Кллан-1. нолу“ 1.1 п-кара
Дкло По. 349 902 г.
1 4 .-|>..1 ш.кнена 2« 10 лена. 1п] нива .НамЪтннка“ 25 дек.
о Г. II Г. .1 Е II II Е
й арл онкиеиа <>030 лева. Ткш имоти ю- намирагъ въ ле
Но. 2199
Н.а оенопаипе иснъ.1нптелний лнсть По. 32;7/902г. ! млнщето на <-. Геленджикъ.
Наддаването щ- ничие ота. он Пиката.
на I Дпбричеквй .Ми|н>виЯ Са.«на вт. подла на Велчо Мен
Гр. Добрич ъ, -4 Ач-уеп. 1902 го |.
ковъ гр, Добричъ. н ре ги на, 1.ратия Касилъ и Инат. • анеии
С.ъдебена. Приетавъ: II и н е в ъ
гр. Добричъ. обявянамъ, че огь 29 Август», до .10 Септем.
г. г. часа до 5 елкдъ обкдъ п поедк иравонадавачие 5 на
Д. Но. 12Ч УН2 год.
сто до 24 часа, нъ канцеларията гр. Добричъ. ме прода
<» Г> Я 11.1 Е II II Е
ва мъ: Едно мкето въ гр. Добричь, I участък-» съ единъ
Но. 25)12
кладененъ отъ 55ч кв. метра. <-ъск.»н; Д. Гснчегь. Ив. Мар
На основание опркдкленцето ||о .174-902 г. на Нар
тев-ъ п оп. двктк страни ньть, оцкнено 2< (I л -ва.
нсиский <»К|>. с.у.«ъ. обявянамъ. че отъ 29 Августъ до зо
|1а.«лава1111его ще почне отъ оцкнката.
. Сентемирни т. г. часа до 5 елкдъ обкдъ иослк нравонаддаГр. Добричъ, 24 Авг. |Уп2 год.
1 ианне а на сто въ 24 часа 1ъ канцеларията си въ гр До
1 Садебенъ Нрисгазъ: Нпнневт.
бричь ще продавамъ елкдующптк недвижими имоти, приД. Но.)729 999 год.
I надлкжащи на ппкойннн Хюсеинъ Юмероиь е. Хасърл.ькъ
ПГ.» II ЛЕПНЕ
| именно : I] нива .Чскирдже хенде“ 61 декара, оцкнема
Но. 2492
, 90 лева. 2) нива „Тоирака сьрт.ъ* 44 декара, оцЬнена 66
На основание пзиълиит. лнсть Но 5227— 999 г. иа ; лева, .'*■ на из .Харман-ъ страна“ 24 декара чикнеиа 36 л.
II Добричекнй мнрониЯ е.ьдия въ полза и 1 Д. Ангслонъ, 1 41 нива .Чешме кула“ 99 д -кара оцкн-на 144-69 лена. 6|
г. Добричъ, нротипъ Нею Колевъ с. Кара.шЯ за 45 49 лена
кжаа еъ двТ. отдяленпя, съ дворъ отъ около 60 кв. метра,
и др. обявянамъ, че отъ -3 Августч до 39 ОнтемнриЯ т.
онкиеиа йо лова. Ткли имоти с> намирагъ иъ землището
г. -шса до 5 сл. обкдт. и иослк ирапорад.««илнс 5 на сто до ( нз с Ха)-ърлл.к»^
24 часа въ нанцеларпита си иъ г. Добричъ, ще продавамъ:
На («лнзнието що почне оп. чнклкят.т.
I] Градина до ркката отъ 4 ара, онкчеиа 2ч лева, 4} хар
гр. Добричъ, 24 Августъ 1902 год.
манъ отъ 4 ара, оикненъ 2)1 лека Ткли имоти се. нлми I
С.ъдебенъ Приетавъ- II н и е в т.
ратт. нъ землището иа с, Каралив. Наддаването ще иочне
Д. Ио.
!
оп. оп коката.
О Г. Н ПЛ Е II II Е
' 91 99 г.
г. Добричт.. 24 Апгуеи. 1Ун2 год.
||о. 2499
I 1.ъд. Прпг гавъ : II |< п с въ
Съобразно изпълнителния листь нададеш, отъ I ДоД. Ио .17-902 год. , брачский л!пропий Сждин на 31 МаЛ 1499 г. вт. полза на
О Н II 1: .1 Е II I! Е
| Тодоръ Храстова, гр. Добричъ, нритивъ |*уси Кнжнлоит. г.
Добричъ, иа .11)9 лева.обявивамъ, че отъ 29 авгуегь до .10
Но. 2501
На основание испълнвгелний лиегь Ио. 96. изда- ; еептсмвриП т. год часа до 6 елкдъ обкдъ и ноелк правонаддавание 5 на сто на сл кду ющия денъ иъ канцеларията
денъ оп. I Добрпн-кнй МпрониЯ С.ъдия на 4 НмуарпЯ
сн иъ гр. Добричъ. ще продавана елкду юпшя ллъжнковт.
'.м‘7 г., въ полза на Ивана Г. Сараидовъ г. Добричт^ иронедвижима имота, а именно: една къща въ гр. Добричъ I
т и нъ Г>екгешъ Аалиловъ гр. Добричъ, за 159 лева обявявамъ. че огь 29авгуегь до 19 сентемврнй т. год, часа до * участъка. Но Й45, състоящд згкднк етап и мааза, постро5 сл. обкдт, и иослк и|1ано1!а.«.|аваннн 74 чяса 5 на сто па ) ена отъ проста дървена материала, покри, а съ керемиди,
при дължина 19 метре височина 2-49 метра, широчина
елкдуюшия денъ въ ваицеларнята сн нъ р. Добричъ ще
продавамъ елкдующптк длъжникови недвижими пчоги, I едната стая 5-99 метра, м «рп-ата 4.15 метра, до кжщата
лема оп. нроетъ дървена материала, нпкрита еъ керемиди,
находяши ее вт. землището на г. Добричъ, а именно: I
нива „Кара- Сулукъ“ 4й декара 7 ара оп. 92'7н лека, ;-| . дълга 6 м. п ниеоьа 2 м. и еддиъ дюгеит. ностроенъ отъ
.
нроетъ дървена материала, нокрнтъ с» керемиди при дъл
нива „Ннзкларъ тарла“ 27*2 дек. оцкн. 54*2 лева .1 нива
Кара Си вана пол у“ 29 2 декара оц 40*20 лена, I) нива I. жина 7-15 метра, широчина 5 метра и височина 2'79*метра
всички ткли постройки се намвратъ въ .«пороя» мкето отъ
„Екинлц-иолу“ Зй-9 декара оккнена 72 90 лева ц 5) нива
' 499 ки. метра при съскди : «Келклко Христова, двктк
„Слртъ-Тарла“ 29 6 дек. онкиеиа 54 Г>9 леаа.
страни п.1.тъ и Жслклко Христова, оцкнема аа 309 лева
Над «званието ще почне оп. оцкнкагд.
Наддаванието ще почне отъ оцкнката.
Гр. Добричт. .'4 VII 1907 год.
Гр. Добричъ, 21 Августъ Г.К>2 год.
I Сжд. Иррстлвт.: II и н е. в т.
«:*дпбенъ Пристава: II и п с в ъ
Д. Но. 47 990 год.
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«'ъобрааио исиълнителний лиеп. Но. 71. издадена
оп. II ДобричеиЯ .Мировий Съдия на 19 Инуарий 1992 г.,
нъ иолза на 'Годорь Хриеговь гр. Добричъ, иротикъ Гед-
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ОРГАНЪ НА НАРОДНАТА ПАРТИЯ ?
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ТАКСИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ,
ва ааад. е/ж на I стр. . . . 10 ет.

ИЗЛИЗА ЕДНАЖЪ ВЪ СЕДМИЦАТА.

Абонирания бе» орЪдалата в Ли*
да се уважава.
Неплатен» писна не се приемат»,
раиописи не се врящатк

V

Всвчео що № отнася до агс-гна**,
се адресира до редаицията му, п гр.
Добра»,

годишния абонаменти
аа аВстнава е: в л., полугодишно З1 , л.
8а *ъ страастно годишно 10 лева
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КНЯЖАРНШЦ
НА

АВРАМЪ П. ГАЧЕВЪ
ВЪ Г. ДобрВЧЪ
срЛту Градската Община.

Книжарницата иа е снабдена :
I. Съ енчкп ученическа принадлежности
учебни пособия за училищата ;
II. Съ енчкп учебпици за клаенит* п
оеповяп училища:
III. Съ сички канцеларска принадлеж
ности и сички регистри и печатане потреб
ности за общиннт* и сички учреждения.

ЦЪии уяЪремм.
Пордчкнт* се изпълняватъ съ най-гол*яа акоратность п бързина.
Наииратъ со за нродаиъ п двевнпцияатериални книги за училищата.

Да со прочете
Поканваме всички иравшпе.1ственг1 и
обществени учргьж^ения, частни лица и
търговски фирми, които имаш* ,(а обявя
ват* нгьщо на населението, да дават* нам*
обнв.генинта п, понеже ще се нанетата
да се печатате за наиргьм СЪ СЪВСЪиъ
ИЗИОСИИ Щии. 1/ри това в,шиника ни се
печата и разпространява вя значително количество екземпляри, не са.мо вя гра г*г* ми
и в* ц,ь.шн Варненски окози в, но и на веч,кжл>ь из* Б* нария, и като така, оонв.ининга публикувани в* нашил тьстникъ ще
бялатъ достояние На твърди, много лица и
мгьг-та.
Г
ОТЪ РЕДАИЦИЯТА.

ВАЖНО!!!

Добричска вкусна пастърма и иадеииЦМ се приготовляватъ въ золханата на Ат.
Начевъ и Сниъ, отъ снециалпсть яайсторъ.
Пзработватъ се отъ кунения нн отхраненъ
Юбитъкъ, отъ търговеца г-нъ Ганчо Хрисговъ взъ с. ХаЙдаръ-Книдже, язв*стенъ по
атгледвание на суватъ добитъкъ.
Наянра се за нроданъ въ залханата и
•агазина нн въ Добричъ.
б Септеввр. 1902 г. гр. Добричъ.

Ат. Пачмъ и Симъ-

От.
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б СТ,

За приставени обявления Г/, от. аа
дума; ма хааиовигк * ония, пои го не се
| : заплаща гь поне 3 деня отъ иублвяува, !• пето вн-ь II ет. на дуна.

«*8б

№ дум оо ашедйтта оргииааш у насъ.

Ний що цекажеяъ нашит* взглядове, къиъ
организацията и конгреент* ц, тъй както ги
разбирано, за токи ди но ни со зловижда отъ
никого ....
Мпслииъ. чо зеялед*лческата организация
ВгЬка едни организация иоже да разчита
е
най
важната н най широкообеялящата отъ
па уеи*хъ саио тогава, когато ючно п ясно
вепчки
др. организации въ България, защото
са определени както нейната ц*ль, която си
въ
нея
напира поприще не сана работникътъналага да нрисл*дна в ер*детвати — цеобхо- ;
зежледЬлецъ,
но намраво, а и въ п*кой слу
дяии за тъзи ц*ль, — тъй сащо когато на
чаи,
и
на
по
висока степень п икоиохъгк, в
чело па саяата оргапизация за н*йяи ракоиолитпкътъ,
и
въсиитатедьтъ, и техникътъ, и
воднтели се поетавятъ хора съ широкп и еъкнижовннкъть,
и астронояътъ и ир. н ир. Тия
отв*тстяенпн познания — най главно. Не съсили,
повечето
на
уяътъ и разужътъ яогътъ
блюдаватъ ли се тия важни изисквания, орга
да
съставлявагь
оня
гранитенъ фондояентъ
низацията клони, или къхъ съвьршенпо разкапвание, или къиъ отклонение отъ опр*д*- «а организацията, който не иоже да биде
ления ц пать. което отклонеппе се отразява разбить отъ каквиго и да са натиска и съ| още по зл* върху саяата организация, за- тресения, т* ниении хогьтъ да дадътъ И онн
| щото, прп пьрппи случай възобяовлението е коятиигеитъ отъ пителегентноеть, толкова пе| по възяожно, отъ колкото едвалц яоже се по- | обходняъ за подкарвапьето саяата организаявели при втория ...
■ цип, къяъ гонилата н ц*ль; т* пяенно тр*бва
За да ся онр*деля една организация цнк-и. ■ да ^аднтъ главпата съставна часть, па лое безиорно, иного по-л*стиа работа, отъ кол- ( ***«• чр*31- който ще се извоюва мд*алътъ
кото да нялучн и се сдобие съ нуждппт* за на зеялед*лческата организация, който сАщепостиганието ц*льт& средства. За създавапие нреяенпо е и общъ български ид*алъ.
на ц*льта се нзнепва едно само замислю- |I
Колкото обаче са в*рпи тия наши съжвание,
когато
за
ная*рвание
нейнпт*
средства
!
Дения,
толкова, па и съ н вщо повече, е в*рпо
I
ИуСТпжвнив се изисква: ,(мм практика, ! и истина, че зеялед*лческата организация е
I ,“1Учность> капитахк, солядарность н ир. и ир. «ай бедната, най лишената отъ почти какТ°Ва Се СЪЗИа,: 1 °Гь вЛиго* и> “<>Рад“ тяя "аТ0 " Да е «^електуална сила.
ПР“ЧИИИ’ всЬка организация сиор*дь Ц*льта, :|
ЗеяледЪлческата организация, въ своит*
ко,,тр “Р“***"» средствата съ които расио- | редове отъ начало и до дяесъ е брояла я
ла,а “ Н-Уа:лата’ която « Се налага, веднъжъ | брои едно гол*яо, яалко-яиого, съзнателно
“0Нв ВЪ годаната с“ И5|а своит* нублвчни чпело членове из.тЬзли изключително почти
С1,йРапяя! въ които разгл*|ва своята яняала , изъ слоевег*, саяо иа ирактнческопроизводид11а"0СТ1*’ рз^иншляиа за бАДащето си, като | телната яаса — оная часть отъ Българското
св стреяи да ото*гва грЪшкигЬ, които е пра- общество, която е представителка саио па
вила н да създава условия за снабдяванието | черния трудъ. Зиаче, организацията диесъ за
— съ необходиянт* срЬдства за иоетигаине диесъ иритежави — крЬивса, или пай право
гоннвата си ц*ль.
састои се, саяо отъ една главна часть, а дру
Но тия еднички съображения плн под- гата — по главпата диже, въ н*кой отношебуждеиии, и зеялед*лческата организация е , пия, часть за която по горЬ говорихяе а
ияала своит* ежегодни общи събрания. Такива липсва почти съвьршеино. А защо така} Присъбрания (конгреси; зеялед*лческата органи- чинят* на тая липсва лежАтъ въ организазация е ияала саяо три. защото и началото ! торит*, органи.шранит* и до я*кад* въ ««иа нейното създавания не датира повече отъ | суванието ма разумната инте.тенцин. Тая
четири годинп. Тая година сл*два да се свива | посд*дпята е най иалко за осъждапие, защото
четвъртия зеялед*лческп коагресъ, който спо- | на една часть отъ неа^се затвориха легкорЬдъ, както упов*стява въ броятъ си отъ 30 яислеяно вратит* на организацията, а у други
яииалнй, подъ М 29-й, органа аа 6'ьлгарский се уби вс*какьвъ коражъ, епергии и движезенлод*дческвй {ародепъ съюзъ в. пвем.ге- | ние иредь неблагоприятното иов*денне па
дгьлческа борба“, щ*лъ да се състои на б-й органнзираниг* вь саяото качали на и сега.
идущи! окгоиврий въ гр. Щуиеиъ.
I При тоя обаче оечалепь фактъ, организацията
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Брой 4

лишена отъ наблюдателнотопопе ; ««а политика за
“Доалн.И па българскияна- .
пакъ не с
шбпожелатили конто слЪдятъ Ролъ ■ ™ застав> да "с ,,осЬга вьР/>' ‘
ако на много
«вгини пинята и ».е ра"",Ь °ГЬ ««««У»4"* "1,ам иа «“™рок.тЬ
внинателно за ходътъ на оргиниддцинта н нс гражданя.
неоускатъ случая чр*зъ печата, или словото
5-о Натоварвано бюрото да съобщя таи
да кажьтъ поне за насърдчение няколко ду- резолюция на Н. Ц. височество Княча. на мн__1|и,. гве слушаш н такива знаменателни ««сторен* съюзъ, н» шеФОвегЬ иа в-ичкигЬ и«5- ««*•“» 1*■•““ гли”"ь 1,1
добрини на зеидедЬ.лцитЪ, когато пмъ било
поверявано управлеппето, огь хора сь ши- |
рокъ крхгозоръ н движатн съ В'Ь най внео-

кигь иителвгентии кръгове, сь които ясно ■

<*е поти! ожлава че 'леилвгЪлческагн орган илисе потвърждава ю зсвлел.
у
цип не е лишена отъ силиатиить и па таз
хора: Вь наш ЛТ* уша още звучат ь хублвит*
ду»и на единъ вндень младъ дьржавеиь чъ.кь.
гопто м г вь една СВОЯ обай ИОШПИеска
:4Ч1 „роишесв *
Пио перящо налепи- ял
рвчъ произнесе. ,/
поел п/) но вртме. се мипьнмвн и ми, *- г/ гомнппъ зеяле&1ьлцн: ш», кл. организират*
върху скономпч-ски начала, па <)п ги чмоунмтя свое добре бяЛаиу. Ако гои о/па ни зацин води чисто сконпмнческа политика.
ме може осф-нь да привлече окото, на вайка
добромиелпщь. които да иодипсе гноиш и,
сили ва нейното ирлусипаанне и 1/пь.п на
дутата >ц- бяд- на пич о\иирпнъ, който
п осите на нейното б.у.Оащ- и ли лични
или , I/). ци. I и се
иарт и йни емнеш и ч ч и
стр1ьми да я растурп~ . . .
!,11родь.1Ж-1Ш” II К|11й 14. идущия ОрчЯ..

Митинги.
На 29 миналий, вь (.'офнн се състдялъ г|и.маденъ ИИТИНГЪ за нрогвегираиие иротивь интерннраинето на двамата български граждани
г. г. Пвань Цончевь (запасень геиср.алъ) и Сг.
Николовь (.«анасснь нолнолковникь’. Мити га се
открилъ въ 5 часа слЪзъ обВдъ. :1а нрЪдсЬдатель билъ вабрань Г. Сг. Консоловь |Админнстраторь иа в. „Марк“' и члтозе Д Сжеолозь
■ Косговъ. Председаг-лн при откртачие мзтинга носочвлъ на безаконното ингернзрзняе на
маса македонски дЬятели и колко е очассиь нрецендеитя да се ии<-ориярз тьй нецеромнино и
произволно всЬкь но«егвни гражминиь.
Ушь и самигЪ миннегрв, казаль той. като
р
и
наиустингъ властьга. могьгь за нищ > н ннкдкво
{
•
да бълатъ хванати за ухото и интернно.зня
*
'
,,
( ЛЪДЬ него говорил! НОДЬ рЬИ. Г. Г. II.
Джамлжневъ, Лимщровч». Гологановкн Стой ювъ.
Нъ заключение е вземена сзЪдующкга

РЕЗОЛЮЦИЯ:
Днесъ на 29 автустъ, софийскигъ гражда
ни, събрани на мягннгь нанлоща дь „Иозитано'*
на брой 10000 ;■ . а. като обсъдих* постъпката
на българското правителство снрЪмо МакедоиоОдринското освободително дЪло изобщо н снрЬч >
■авършеното носЬгатезство падъ гражтаиттЬ,
заиасиитЬ генералъ Ив. Цончев ь и тдноимвннгь Ст. Николоиъ членове на Кьрх »зн »я Македоно-Олринскв комштегь, части», рЬшзха:
1-о. Намираме нос гънката на правител
ството на Д-ръ Данева но Мякедоно Одрин ехо то
Освободително ДЪло за иенагрпогнчн.а н за туй
ослииггелнв.
2-о. Осъждаме най стр,«го нраоителегвого
аа неговата политика, повеление и неконституц.
дЪбсгнин и н.зстлигслно искаме да се пъзвъ »нятъ въ София незаконно ингернпр.зни: Ь, чзенове на Върховния Мякедоно-Озрвнски комитвгь.
българсквтЪ софийски гражд.зни 11в. Цончсвь и
< т. Ннколеьъ.
3-о. Вь удивлението си кд.мъ геройската
борба, що но.дягъ македонскигЪ юнянч и »б.мдами отъ дълбоко душевно състрадание кьмъ
мъкнгЬ, »стаилата и нсноносимаза участь на
брвта-робъ откъдъ Вила и РодоиитЪ, нает. ителио искаме българското ирапителегво да вгЬ <е
вь иъги на националниI Ь сг, ' л..снии на бьлгарсня, като поведе нолигнкага си вь съгл.-илс
сь висшитЪ илц юнялнн интереси и да н>- нрЬиятствувя, за угода нд Ф<дшината си дипломацня, на осъществлсниего н.ч свсгигЬ български
шечоннн и идеали.
4;. Най-учтиво мо.шис Н. Ц. ьисичесп11
Кааза да отклони правителството си огь 1 ибол-

*

тротуарит*
по 2 н под. метра ширина, а
осганагь нь изложена, какаото са бвхч При]
чина казватъ. било мяогого оплаквания огь од
пата страна кг улцитЬ, па която по-вече го къ
I щя ши „ вехти се прНвяжда еьбарнне Не .
ззЬ да са остане тьй улвштд, вакго си бь, ак.
е оляна, че ио-ведо отъ 8—10 къцн трЬбзаз—■
.а то н тамь дч;
ПрЪдседятель: С. Из. Коисудовъ I ича мнпч» къщя и #урма да се рожать
:
I
Членове: Д. П. Съселоиъ и Коцевь
Хубава сд, идеитЬ иа кчетътъ но, но какв<
———
да иравимь, като обществото н< е такова: че

Резолюцията на ямтимга зь Русее.

гвб* “ »«•»“ •••

»
... .
„
Оврммие благосклонно го видна**» на велч Ч
Л«ссь на 2о Л.тусгь 1*02 гол. Гуосон- кц с. г. у1нгелн. общ,нека кметове, пнеарт »]
екигь граждчн*. събр ч* на митинг»» на то- ащчкя дьржзввз улрЬждчнля, които ичать да
щадьта нрЪдь Опълчен -кня нам I гнил., т брой иабавнгь »Ьц> за йанечагвааА. като «ормя блан-’
'
около 3100 луни. кат.» обсъдих» тложеилого на кч ряша княжа, да сз обьрчать кьмь княжар ■1
I Македоияи и поведението и дЬПегвмп и* пра- нпцга н« г-нь А. Ганева. кодго как го е вл1но
| “"слетното но Мсквд .н,. Одрин ч.го освободи- огь «бая,«името П. ще дче газим» и ще н шева- :
| тел но дЪю иибщ» и но ръ ши м.атаняето на ; тиа пь в»рченс;нгЬ печатан! велчкв к 1нцч |ар I
фнрмялннна за Скоцскл ми трополи гь чаешо,
<• :и мрян, при р.\б|га много част.» н бьр1а и(
мри цЬчи извьнредн» умВ|к:ни.
.
1» Т» III II X М К:
Мра го »а онь1ном)щеин сме лаоптЬ гимь I
П намираме нонс омм.то на правителствооб.-юягелегяого, че ако и осгнноя. л щ гл.
то н.ч Д-ръ Данева цо Флрм.иян >вин въиросъ . В1. п,рна, народено е щзте днесь, ако се даде >
за гибелно за духовно тя единство на Мьлгар. иТ.що зл ндп -'1.31 взпзе, на др. леш. в перьта е ;
Иародъ;
готово и ще се даде иа нир.ъииге.1я, ощв цо-иоче
2) Намираме изо«що иЕизга поли тика п каго Нарнен -кагЬ иечагиндч нь много случаи I
I вс.мчки гЬ дЪГк гичн на правителство го но Маче- имчть нскч-:е готово, и при първа поръча до-,
доно Одринското освоб 11ИТ0ЛН о дЬю, как го и став..ага е готова.
\
частно но избивяниете иа границата и арестуПрочие вокчь трЬбва да се вьзноллува огь
взинего иа езмюгвер.к -нннтЬ синове на об.цтто случая, който г-нь Гачечь ььвежда лд тр.зтьп.
*: нн отечество, рЪ1пзв’Ш’ со да сло-кзть косгпгЬ
|)Лз5щ1а се, аче се има пуд:да огь печатар *
ен за свободата иа н »рободнгЬ ин бр«гк, качто ски нотрЬбчости.
I
и върху посЬганнегщ ид Македон .-0 флнекия
Пяшатъ ни отъ Куртъ Бумаръ, че там
Коми те гь ц ни герниранив го на ч ленове гЬ му за кражбпгЬ б ме нЬщо юто обикновено, о цо но- |
йена трио гически, нрогиздя на всички гЬ народни вече. като бтигелить на имота на гражданите
I
интереси и стремящи а дармклЬнгь вЬковчитЬ ;
с„ интерз^гдади з.з нищо 1Глн не вЪрваме нз |
I вр 1.3(11, конто съцосп:' 1,згь м:кдг св)бинигК довиеГННЯЬГЬ СЯ, КОНГО ТВ Орди. 40 ММ 110 нЬко.
■ “«свободни части н.з българския пародь от- I с-зл.а, вь кштл вири-дали нЬ:>й юни нзнковяс |
самь
и огдьдь Ги з.а и 1'монитЬ.
| Г(, огь турско ярЪчо и просто деробей-гвували
!
3/Строго осъждам : пра зчгозегв )го зз гни П1ь ездата си . . . |Цч нрозЬрдмь всички из ле
,
пугова II114ГПЧД, Н1В0Д ш и 11.1-гдм;
жони фччги вь (о печата, и, ачо имЬм 1 десе
;
•Ь 11амирамо за б дчеловЬчн ) за вь1нрьч(зп вЬрно, огь това що ни ишп донн -гнч^-ьп.
] няего иа ибкоя б^ьмчт огь Мзкоцн м обриио
сь
г.иЬм» сь.каденае що й дздемь мЬсго, за д>
!
В I. Турция ;
со узнай и вь гЬхь затънтени мЬста какво иЬ5, Изказваме свое д сьчуяогвяо н удмю- ■II > е нр >гресчв ю у 1рав1ение . . .
^ ние кьмь геройската б>р>а, коиг> шш ккчдцI
Кмг.з IIьзг.зрчя, тряжь по-чзегя бьзсарок.1
водягь вь Мгюдовля ир»ти1Ь мч>то 1Исл-зиигЬ
| |)1К1чн1, ка ям дп пм ъ ощо да д > ■ зчам ь и гочз
Султан>вч орди;
бие свободна 1>ь1сар<я! . . ....................
,
(> II ‘казване нанитЬ дьлб »кя ду.изз1»сь- I
Чудно распорЬжда 18. Иасоди-лимонатовосградатн кьмь мжмгЬ и топтага нзнанитЬ
Г1) дружество и на крьччзрпгЬ е зачонМано да
поробзам бр!Гя огиь (ь 1*и 11 и 1*.Ц0,Ч1ГЬ:
вьрингь мЬгуюц-.п сь биц >р ннтЬ. коиг> об
7) Имзанямо бьзгзрзког» празате 1сги> да .|!1г«агь в-.Ь‘.> сгькю шпнига яли снфжь—соI
напусгне до:егл;ииг» н тгрюгижг щнезм
3>вь: II »Мь езячь донь що обгербзагь тдзкоза
.
и да шогрЬбл всшдгП о»а1С1Щ1 огь ного ср!цШ1Ш1ТД,
к 134 м > се М К13, чещо ми ать дзире..
'
I сгаа за доЗлвзяио >;и,>ч1 вь Лазедшлз н
дазъгь като на в.;Ь:ь бшюрль илзгавзгь да
Оа,ц,ИСН0
тата . . . М1ИЗ л со датата, н» втория день
д*’ с
8) Нас гоя ге шо нс :ач з нь1врьчдтплег» вь
крьчмар.а. из и д-иого, да нЬма вр те > дт иродав;»
София на ингерниранитЬ пение но Кь;»х. VIIси вехта ига лнммтга или с ца ... а заловс| квдоно-Одрчизкл 1\»м,гсгь. оач»ч11 гочзриь
ни такива ЩЬ1Г Д1 се о:яФ1-ку | тть . . . има си
Цончевь и зан. щдплк. Цнкоюзь;
хтеь н сь тмтю 1оинг1> бандпром тьй дт стане.
9» Мним» И. Ц II Ичяи дт отемчанраВьзшжн» ла е такова раснерокдая> да со извигелтяого огь дзсеглшмга му геидгр*>гл^чч» , ньз1Г1 сч ниагь вситки, ит и н ш сь гЬхьУ
■ гибелна политика;
1азй ниглечр»давень щ» зиде точно, котко бу
Ю| Наговарзачз бюрог» да сьобщт г.нл тилки Щ1 продаде, та ид толкова да постави
рззозюдля на II. Ц. В. Кч.зг», нт вс.к,-агЬ мчбзнд)р»1Н сь днещмт дата У
нястра, ит вситки гь членове иа Вьрх ЧткедоЧудесно наистина се итзнгь ичгерасигЬ на
ио-Одринския комяготъ о на независимата преса. фзскьть, огь още но чудиигЬ Флнанеовя способ
ИрЬдсЬдагель : Хр. Ии-ч-т-к*. чюшвз: -V».
ни нрогреенв1игь сиза. Сзга чакь иовЪрвахме
Чач11‘г, Д-р* {■ Отъни*. Д. И. /[■оки', я Сг.
Ч! Зземьть е сключонь при мчого добрв услоГалцлпронъ.
аля сь коаго мткарь да зазокпха бандеролитЬ,
но ний що мит чу.кдь к (дгроль, сь дата безь
; дата бандерола му. тютюн щз се харча. 1*азбирач*, такоиа глупав» ра-оооождне да даде ч-ръ
---------------Коне таи гиповь, но но разбираме да се дава огь
Търгътъ за иостр.янание г|»а д. топла баня единь СараФоаь, кой гопч.т нратенц «игЬ за фзна 26 миналпй остана върхуирЬднрием-ама Сла, наненоть а да оправя забъркани ужь държавни
вн Ивановъ за 491КЮ лена.
смЬткп . . . печално!
Ако м»жемь со снабдя с». официалната теГовори се, че изъ между тлеиоветЬ аа общ.
съвЬть имало .съръ-мъръ, котго за црЬиожеиаг.а дограма но тоя вьцрось. 1Ц-» Лд.адемь мЬсго въ
цЬна. тъй и за мЬсгото гдЬго бяло оирЬдЬзеич. идущия си брой за да сз загз отъ всЬккго.
ИвЛ со п(казахме цо въпроса зз мЪстото, че
Въ градътъ ни има днЬ обществени мЬста
безъ едно внушително събрание огь гразпяни, за раззлечонио вь св»б)дн>го врЬмз на сьгражне трЬба.а да се окончателио оирЬдЬля го. за данягЬ ни: едизг» о гриск.ага градиш, която е
конто цЬп. до като о още рани поканваме кмог- | прЪяьаходио уредена т. г., другото -мЪстиость1 егвого да направи такова—което с безсъмнено та .Гази-баба-4, което отстои на 1 и пол. кил.
за негова полза, да но бъде вь едпнь п друга огь градьть. ДнЬгЬ тия обществени мЪсга иматъ
| случай опрЬкавано, »>пд-: но воче, както слупиме, бюФоги, наема гь со скъпо и нрЬ-скън» отъ нзима силно ронтаиме огь многома за онрЬлЬлено- вЪс-ни нигнеиродавци, затуй зандото нървонаго мЬсто.
! чялпага цЬш бива иосгавена съвсЬмь високо
Ново строящата се улица наришома вар- огь обндниского управление.
ВсензвЬсгно е, че подобни Мбсга со усгройнснска ще нригьрни огъ г. Гайоннля инжинерь
сериозно измЬненис, огь топа. което сега е из- нагь за развлечение, а ио за печалба, та ;а че
. вьрщзво. Тьй чзнр нЬма за сега д* сгавагь | традскии сьиЬгь много на мЬсгото си, ще иа■
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ДОБРУДЖЛНЕЦЪ

Р- 4
ви, кгчго слултч, ад» ом«н наемагЬ и
Лгга б»»тга, п рч очгидялгд загуН, коз го |
л ВШ^ИМ СЬ(ЬрЖ»ГОЛ1ГЬ Г. I'.. 31 Д4 ИЗ б&- |
ь и . цд IV ТЯ VI -I ОГ.»11 1ГЬ 1р1ЦШ 34 И4У‘Ц4- ]|
година.
!
Пона-иа«н «б.-иглгЬ са огь Кжимпга на
' ви с) аанигягь и м. е., к»го сжц-ззрьцон.
''ффЬ (И ИГИГЬ н 1.1 II гд го «талпа.
•|
Зл улВечеаие на г. г. абммшгЬ на км го
гь аь(«).кмега д* се шап, и сонипагагь
I, нь родакщяг» ня. щ > р ни >,»; лая'. д* ще
ниь ечаща лая агаяга, кмг» щ> са слабв
V сь огяр1Г-1 д.мгм' я сь род лай ■ кв!г»и»„о|19.ат*1« сь .мига нл алж.мсгран.ага
>■ Ц,)о1яо н>иг.>рл> м• 11 яь г. г. аллия.Ь еа
‘■единия или другия случай да ни се нашататъ
I Зд въ Баччйнс.чд околия е адгшлрзчь за
■яриме аЗонипнса Длбрлчскзя яснгаль г-нь :
'Жеги» Слвюзь. .\1>:.1мь ирангсдягь са да му .
Шваги нулмаог.» силЬЧсгаю.
I
I
аI

I

пмамь да облия на почитаемата публика, че
вь допълнение обявлението ся Но 3017 цубликувино двукратно въ „Държанень вЪетникъ брой Но 170 до 21 СоигомвриЙ т. г.
ще иродавлмь на нублнчепь тьргг. сь наддаване оть първоначалната цЬпа на горЬ вь
канцеларията си слЪдпяй недвижим ь имотъ
ирянадтЬжащь на длъжницитЬ аамодящь се
г
пь г. Добричь и начачря. а кчинно : 11 дюгини двуетажень Но 224 И уч. иосгройсата
му ОТЬ прость дървенъ магсрпалъ, иокряиь
мрв„ДЙ||ь 01хЬ„. 250 лвВ1> 2) Дюгень НОг
...
воногтровиь вь 1\ VI, и тройката му оть
камък ь и тухли, покрив ь к реми ден ь, оцЬн.
100‘) лева. 3) Дюгень довчностроень вь IV
уч Но ... н>;тр.)йката му огь кчяькь и тухла,
похрлвь керемидвдь. оцЬч. 800 Л. 4) 1’ри

*.гя, 1%гЖгж:.: *«Ат*о.
поетроякъта ИЧЬ ОТЬ камбподър зе Н Ь

'Явл! ч ) нь (Ь.1: г л чмла *сгь в ь нжвчзт аъ:яе» говттляо слдлржлмиа*, нарацаояого огь
ил-.». .знайте я... че нЬяаю ^согрогснь4
кгорь, а всач.) нч наля ^иолуграмага.иЬму ‘
ГТ Нй„ .им._ва в_ „11ара В1(Ь„, 11в 11>к.
I .I1' НИ11 знаехме оп. много вркмо, (о ,лок
чето“ 1ЯГО го нратяинагь у сгеяагл, ще абпра за нь иоиа на 11 «я ИЬеза н Иигрь
•|дзь, I I зл г>В1 чк>го мюг> н: сяо иеклла
со з лн.14 11лч ) сь когозага езроиза ,лотглр1 мядость“, конгл аь зкпзъ сд има гаклвг
рч и млалч „лЬ1к«“, чо би срамяд л.а со хро[ирагъ ...
Нкроюмь ньча и сега нищ г« му камадо клго се крз! . . . ща иоиа на ямЬ(с
... . . . Нлщаспп „Т.Д.-! вь ка:в, .«/лови>лох«гшв само се постлан, че и и иуграч >г«гн< мкигь з|1 чу {|1)могм1ть.
2 П*й ендогаз! (а го тикаме я 1—2 гол.
■ о о в>бл 1 огь ап/днзт сз пзлоначзз? за

Огр. 5
„иору* 3.2 декара, оцЬвеиа 8 лева: 4> ваза „Кара-ба ладжвъ“ 4 декара. оцЬиеаа. 10 леви; 5) нава
„Дочь ньолу“ 12 (скара, оцЬиена 28 лева; 1Б внва
„ \ •жгКарогь“ I» (ведра, оцЬчека 15 лев I; 7) зина
„Кардинал.“ 8 лекара оцкннна 15 лева: 8'. вика
„.И.-Чакчр.-Ояяоръ“ 0 декара, оцЬиеиа 1р лева:
, 9 пача Бргечхилккъ“ 15.4 декара, оцЬнена 48.50
' ‘ м; 1*Г иача „Крсечкидкгь“ 12 лекари, оцЬиеиа
16 декара. оцЬиеиа
4) л.мд; 12) иа.и „КчаЙ-балаликъ- 6 декана,оцЬ„ ,„а р-,
1-5. ,111яа , н»йрямь-югь 17-2 дек.
оцЬ(еи П дева; 14' шии „Таппх-юкъ“ 22 дек.
оцБкча 5) дева; 15 ияиа ,.П[ць-1)еля * <> докара
оцЬч-ча 15 леча; ИЬ вана „Кара-баии.“ 7 декара
оцЬчеIи 17.5) леча: ♦ 7> нш» „Твкярь-юкь“ 9.2
Л!Кф«, оцйиеал 23 дева; 18) вява „ V шса-Карезъ“
8 («кара оцЬиенд 20 дева; 19> вяна „Ш иь-Ветв*
12.8 лекари. оцкчещ 32 аеаа ; 20 вяаа ,.1ЛахьВчя“ 8.8 (скара, оцЬиеаа 22 лева; 21) иива„Базакирь'* 15.2 декара. оцЪнеаа 38 деаа; 22) нова

матери
| а.ть, покривь керомидень, оцЬч 400 дева 5).
Дюгень въ Тащь-Ханъ Но 204 НОСТрзйкага
, яу огь К11ШЙ1юдЬрв0ЯЬ датеряалъ. оцйи. 100
лева. 6) Дюгень вь Ташь хань Но 198, по*
'
, сгройкати Иу оть камеиодьрвепь материилъ
но продължеппвто му супдурмичка отъ 2*25
кв. м. оцЬи. 100 лева. 7) Дюгень вь Тошь1 хань Но 196 но;тройиага му огь комвнне| Дървояь матердаль. нокрявь керемиденъ, но
; иродьлжениего чу 2'25 м. ираздно мЬгто ощ.
МО лева. 8) Дюгень вь Тдшь-х&нь Но 193
: постройката чу оть качояодьрввнь материаль
\ 11'1Т
КИР**"^ЙЪ сег* иу*а 3‘ *мь|
■ лоаа. {)) Ири^дпо мЬ'*го въ ДобризсвиВ
инданръ огь 441/2 кв- метра иъ бакалската
чаролия оцйц. 50 лева. 10) Дюгень вь Добрячекий панаирь оть ироеть дьрвень затеКсз 11М.1К), ТГ. :щ .11(141. пЛ МI Щ; М>' ОГГ.1ями. но до тогдзь нога ншълня иззаниего . риалъ вь маиц^акг. чарш.м. оцЬн. 100 лева.
о на г-иъ Дянкова вь броятъ на огь 21 мл- | 41 Дюгень иь с&щлй паклпръ въ мани()акг.
ий . . . чакаме ...
| чаршия оцЬн. 150 лева. 12) Ираздно мЬс.то
; въ Добрпчский ианааръ оть 62 кв. м., лцЬн.
40 лова. Подробности въ описа.
Т
Ако до 21 Свптнмврий со явягъ над да! пачи цроданьта що продължи до 24 часа за

ДОПИСКИ
До господина

Родаспора ма а. Доорудтачоцъ

;
•
,

„Кьой аркасзс* 9.2 дек. иц1>веиа 2Л лева: 2.» | сина
_■ '.арм-боегазъ“ 5 декара, оцЬиеаа 12 50 лева; 26)
Лявата „До Чкивчата” 5 декара. оцТ.яеаа 122)0
йеза; 27 Клнл каща съ три оггЬтеия, востроеиа
огь п^тась к^'ла «• И1ИИЬ и'6л»ъ
иоегроеиъ оть кгрпнть п кръга, вокригь еъ ке
речи ли, веегроенъ вьрхг 48 кв. метра и една одая
еь «чь, построени оть иржтя, покрити сь квремя и) с ь лиорово ирогграпегв) зае лис . сь харманаъка 13 декара, оцВн. 2(Х» дева.
На ддам;.ии т>/ ще почне огь оцЬакага. «Кела- ' '
ю-цатЬ мог.ъгь, да се ишшагь иь каицеларпнга въ
мригъ гсгвеанцгГ. ши и часове .и иаллаиаиие.
гр. Добрин. 5 Сеатем. 19)2 гол.
11лв. См. Приегавъ 3. ММвикарзвъ
Д. 11о 333-902 г.
01»Н!1ЛК1ШК
Но 11878
III осноз.тмв н<ньаиЯ1ел. олети Но 5740
нллцнни огь II Добрлчскнй марший еждчя ни
13 1||ом.»рлб 1899 год. -.1. пол ла ня Добро чекагд мм (>(Т. лческа каса. оротааь Ташко Жековь
огь «. Кимопо, за 540 лена зл. обнияаамь, че
огь 22 р4ИГ!ччр 1Й (» 23 Окточвряй часа до 5
е-Ми обМь ч пзслЬ нолвонад(аване 5 нч сто
ви 24 ч»с» на ск. лую к ш дози нь каицоларннта си вь гр. Длбрнчь, ще ироланачь слЪдую,,‘*тЬ льжнякечч иолнчжамв имоти, иаходящн
ев ''ь 3‘*'«'«и^дч, нч
Кяднсво. а именно: |;
мч .Чамлерь* 27'3
оцБненя 54*60 Дева.
наддаване 5'*/,), което ако се случи, ще про- 2) нз1» ,.1»ьо гь-б 1сглнь 1 6 7 де :.. оцЬн. 13 40
Дължи до слЬдпай нриехгтвеаь дець сь рч- лвя, 3) ч11» ..М13С1 ь* 3 2 дек., оцЪч. 640 л.
дойно пад давано. ОарЬдЬ.ленигЬ дати се счЬ- 4 н.1н:л ,.К >р шгЪ'1 12 8 лек, оцЬн. 25*60 лепя,
тать включително и вь Iдимния га (нрнежж- 5) н ма ,.К ■р.|.|гЬ** 5*3 Л '". ецТ,|| ила Ю 60 лев»,
динцдга) щ* се иовьржгь на 5 чаен иослЬ 6) нш .911.»111.л,:ь " 23*2 дьт.. оцЧн. 40 40 л.
7) нзнл ,,(\арг:иь'* 4‘ декара, онбнена 9 лева
об-Ьдь.
3) н па „Впило :ь*' 6'1 докара, оцкч. 12*20 лева,
Жпдю щгЬ да куингь имота, могать да 9, н ма ,.Д|рсшп.** 14 3 (ек, оцьи 23 60 лнва,
се явявать вевкя ирлсхРстлеяь день п чась 10) инча ,.Ги) лен мч скь 1ГЗ лоч., оц. 22*69 деиа,
вь канцеларячга мн гдЬто щ* пмь сж догтжп- I Ч чмрч „Го 11> >11 гь • 5 (мКард, оцТ.н. 10 лена.
Нчиаяанзго ни иопло огь оцачкага. Жени всички огносящи се до нроданьта книжа : лаю.ц|г1>
мегагь д.ч со !1ианагь иь кай лолараяи уеловпч а да наддачать. ):ато внасят ь кг. Г.Ч ВЬ Нр 1ГЖ1СГВТННГь до I |ас*)»с за ид.иааляе
залогь I', |„ час гь оть оцЬ гката па имота.
гр. Добричъ 5 IX Г.М12 юд.
I
1Ьв. С,ь(. Прнс1азъ: 3. М-ониклровь
1Г Сжд. Пристан ь : II. Д. Полимскн
Д. .« /3 902 год.

Т**вь.
3 УвЬреаь вь батрлеграсгаого Вл. и) воал;щ 0)Щ ютена вьнроез, рЬшяхь се да вя на
IV **• за заа «со.це рлсоорЬзс ллно с ль »ум> и »га:
■ Н п. градьгъ пя, как го е пзвЬсгно, нлегоIV'1 нродаваги р.инн бодчацл разна ддлон (уца
гя,“кол. ЗрчгсЛь бЬхь клкь санагорн /и др, гр.
Нвнга. сь #ар 1ч*. огь гад ир.щагм гралечо
|чи срьщр бЬм квагаакз!, вьнрока шии,
жо неогралсиь сь иаргаЙнзгЬ ви борбл, точа
V си видь за не дзбрЬ, та вя моля, чрМь изу:| лч зянигате г-на граь кмзгь, или ногоилн
Шлчлкь, кать .;(! логагь да клнгрозчрагъ сь- !
унигЬ нара огь агенгягЬ? \ко цькь сс вьршбпш.нш:
Д бозь тЪхно знаяло огь агенгигЬ. нека нро.41 1/865
В(н1ь н се увЬрягь вь игшпага.
ПОПРАВНИ
На осаовааие исиъ.ляптеляиц лиегъ .V 2304
X г* Добрачь, 18 Авгуегь 19.)2 г.
Вь пуЛликуианога нь бр!# 3 гтр. 4 колона !-па оЛ»и.маюиь огь II Добри чекии Морении Сж.шн на
вл.-няс Но
но дЬ ло По 993—В Ю г. иа |'.М ирнегавь
Сь иочиганио: 'А.
>
с иропусгмаго »а се о|Яп | г.;кч, ч • ородаваекагл кл.ила >•
24 Юивй /89 > г, въ полза на Добрпчската ЗеI». Г. II огь друго мЬого имаме свЬденин еобемеиооть на Юрданл. Ияаиош. огь гр. ДоЯрачъ. иро- ялетТ.тчсска Каса, прогнвъ Злата Гсзо.чъ II лр.
■ гои вънрлец та желали бихме да се но до- тпю.
>;.,,ълн. лнегъ
огь е. дриаутъ Куюсу. за 7.38 лева 7.) ет„ обяпь гн.ийлмш^го Но -1-48, ит*го на клискч
1
,. ;.
,
,,
’
®
■озова поно за вь бжлаще сьбнранае какин да ТС4Н е Схщо
ЦПК31.И10 Д X. Паичеи’-, до сто саЬдиа да е Д. X
ВЯНЛЗПм
с»ГЬ -/ СчЛ1Г1*1Н|)|1И Ю .« Пктодврин
1 т. г. часа до 5 сл Ь "ь обВдъ я иослЬ правоиад■сумя ср1>11() бЬш квитанкпн.
Ганчсвь.
__ ■ лаваппе Г» яа сто вь 24 часа и и слЬлующиЙ девь
| нъ канцеларията < п въ гр. Добричъ. слЪлующкгк
Д. А'а 265—902 год.
И Д013РИЧСК1Ш САвДКГ». НРНСТАЕЪ
I 11сдввж1ши имоти, и) ни Кпро Пвамовь, 1 односО Б Я У Л К II И К
тажча кжща нъ селото съ дворъ /000 к. м. оцЬНо. 1167.)
| вена 40 лева; 2) пяна Карай п. яяж отъ / декаръ
И. ДИло Ая 55/900 г.
На осноначие всвъдяиг. лпегь подъ Но 2138 окЬченз /• 20 д.-за; 8) нива Кара чаушь 5 декара
; взлалеиъ отъ I Добричекпй МироввГл Сдияи на 28 2 ара оцЬвела 6-2Л лева; 4 нива Кудакъ бою 2
ОБЯВЛЕНИЕ
Аирилпй 189!) год. въ яолза на Добрпчската Зе- декара оцЬчева 2*40 лева; .) пива Кара муратска
Л1 9659
мледЬлчеека Каса, иротивъ X. Никола X. Комаровъ, пжть 8 декара оцЬиеяа 9* Ю лева. б на Мваиь
и др. оть с. Ср. Чамурднй за 1000 лева, обявя- 11ролавовь, /; вика Мезарь /3 декара оцЬнеяа
Гр. Добричъ, 31 Августь 1902 г.
На основание нзньлниг. лисъ Ио 1602 вамъ, че »тъ 22 Септември до 23 Октомври т. гол. : /6*45 лева; 2) нива Юрмукъ 5 лекари 6 ара оцЬчаса до 5 слЬлъ обьдъ п послЬ прлвоиаллававае
Иадень оть Птрненскпй окр. еждь иа 1-й 5 иа сто въ 24 часа ва слЬлующяя деиь нь кш- и.‘яз ') 72 лева; 3) чана Сучакаиъ 8 декара 4 ара
чцГ.чеиа /и /0 лева; I чина Орта буруиъ *25 дек.
Ррилия 1899 г. вь иолда на Донмевп н целарияга си вь 1р. Д >бричь, ще иро лапам ь сд1>- оцЬчеча 30 лева; >) нива Кара Чаушь 3 декара
>тровъ отъ Парни прогнил. Вратня Мардя- (уюцигЬ длъжяиковп нелважпмд имота, аахллящи 9 ара оцЬяеяа 4 70 лева; 6; пича Додай 4 (екара
кови оть Добричъ за 7297 лева 40 сг. и ''Й вь
пчд**го иа с. Ср. ЧамтрдаЙ. а ичеип:
5 ара оцг.яеяа 5-40 лева; 7) нива Кючюкъ кору
"•чие и съгласно чл. чл. 1004 -1046 огь ,ч > На Х' Н"?4М Х*
Ч вявд Кору“ Г> декара 4 ара оц Баева (г)) дива; 8 иеиаДрЬгь
а„.
13.2 лекара, оцЬяоиа .41 лева: 2) нива „Кьол-ар- кудиа 3 лекара 4 ара оцЬиеаа 4*/0 дева; 9) ниви
«14Д. едь^ироазводегво, съ настоящето чесгь ! каса“ 27 декара, оцЬиеиа 67.50 дева ; 3.. иава Кючюнъ кору 1 дек. 2 ара оцЬиена 1*45 дева.
■

Стр. 4

,Д'БРУДЖАЯЕЦЪ“

Нмланаяието ще почне огь оценката. ЖелалающитЬ яогат-ь ла ге явнвать нъ канцеларията
въ прж-хтствеияг!; лян п часове «а намававие.
гр Добричъ. 5 ('езтеявр. 1907! тш.
Пан. Сжлеб. Приета-въ:
М1. ншкировь
Д. М 334 - 902 го».

О I? я в л к н и к
Но. 11*77

На основание И(мп.линте.1ний лясп. Но 5744
■з 1Я ся-ь огь II Добрячгк. Мировия Гхшя пя I*
НоеявряЙ 1899 гол., ВЬ полза на Добрич. Дене-.
Каса. протявъ Кгртя Мятонъ от-Ь с. Кн -Яев<». да
500 лева обяняваяъ. Чс от-Ь 22 Ссятечирий Н1 Й
Октояврпй Т. Го |. часа 10 Г> «м-ь ге об П 1Ъ II Н0<\1 Ь
правова иавяинс 5 иа сто в-ь 21 часа яд м-к-увШПЯ 4С111. ВЪ канцеларията ся ВЪ гр. ДоорЯЧЪ. ще
яродавап. е.11; 1ТЮЩЯ1 Ь ДЛЪЖНЯКОНИ НС 1ИВЖИЧЯ ячоти

Бров 4

„Мсаард.ъкъ* •'< декара оцЪчеиа 6-10 шп; 4, иш „Дюдюклюкъ* 2-4 декара оцЪиена 7 20 дева,- 5) нова „Дерсекъ“
14-0 декара омТ.ш-н» 43-80 л я»: 6| нива „Нлиманъ-кору*
17 6 декара оцкмсиа 62-6') лена.
Па илнапие го ще почне огь онКнката. Желающит*
чогап. ,м се япниагъ въ канцеларията въ ириса.тешен
ият» дни и часове на наддаванне.
гр. Добричъ, 6 СептемвриЙ 1002 г
11лв. Сждеб.-нъ Нриетавъ: <1. МЬдиикаровъ

леаа; 4) нваа ,Гииа 10 » декара оцкмева 2100 дам,- 6
нява „КнрезъЙолу* 16*7 декара ои»и. 31-40 дева; 6' ПН1:|
„Патя“ Ю6 декара оцкиена ‘2120 дева. 7) нива „Иьол?,
гечемъ“ 14 5 декара оцЪнена .0 дева; 8) нива Иьолъ-гечеи:
13’2 декара оц»нена 6*40 дева; 9] нива „Кагранъ-чукурс
16 декара оценена 32 лена; 10/ нива „Шаран? Ньолу* 32
декара оц»нена 04 дева.
Наддаванне го ще цочне огь оценката. Жедающлт)
ног.ъгь да «е явявагь въ канцеларията вь нрисагствен
нит!, дни н чаеоне аа наддаванее
Д Но. н4 002 год
Гр. Добрцчъ 6 Сецтсмвр -й 1!<0.' год.
<11.ЯВЛЕНИЕ
*
Инв. Гад. Нрргтявъ: 3. М Ьдннкароя*
Но. 11Я07
Д. Но. 640 -.ии» год
II» основание изпълнителния лнгтъ Но ЬО.ЧО иада- I
О Н И II 1 Р II II Е
денъ огь II ДобричскиЛ Мнроний «,'адая на 2<> Октомврий
’ ц0 1 ||КЮ
,.!!-^‘и|1!е. Л”Л,'и'"’,1:1Га л' и-",11--,,,'-, к-1 Ь-'-"’1»
На оемование непълнигелниП лнсть Но ШС пада
лем „вя вяна нъ
1 11 ^
денъ ОТ-Ь I Добри екип МирониВ С.ьдин иа 21 М ртъ 190.
т. г.‘ч,еа*до 6 сдвдь евеГе .. поел* «раинад.».^" 6 “а
: «ТО въ 24 часа на следящия день въ канцедариагд си обмвмвамъ, че огь .3 СептемвриЙ до 24 Октомври* г г
ГР- Дочричъ, ще ||ро1авакъ сдедующите недвижими
часа до 6 слТ.дъ оГ,»дъ и поел» щ-авонч мааани*- А на ет*

1Н5Е=я

лева: 2) ННВа .Медарлхкъ- 4. У декара. оиЬПсна
ОГЬ около ЗО» КИметра, нрЬдъ къщата едно ираадно к*сго
9.811 лева; .4) пяна „Куяиужа“ 5/ Декара. оцТ.и. | гП»«!.пИ’
сгс1",: Дшмялъ Нсмаалонъ, Н)сепнъ
11 лева:
лева; 4» нива „Кляяаяъ-кору4
„КлпгаВЬ-Кору4 6.4
6.4 декара,
декара, оцкоцЬ- |, ||ц
на Ч\ч-пнъ 1тне1о^.
:
1 “ : >стаиъ Л,яеА0|п- 1* ,ин‘ ■**» «* Л»ъ отделения,

йена 12.80 лева; 5) нива „Кояалака* 2У'/ декара
оцЬиена Л9 дева; 6) мина „Кавга.!*4 о.б декара,,
оцЬнсяа 11.20 лева: 7* нива .Дерсека* 10‘/ де.
кара, оцкиеиа 21 лева; 8 нива „Въ лозята4 4.6
декара, оцкнеиа 9 20 лева: У) Дива и „Сенеглика 1.2 декара, оцКисна 2.40 лева: 10) .1пка1а „Оиетлякъ“ 6'/, декара. оцКяена 12 лева; 111 Лозье
„Челсбяряа-кория4 1.4 декара, оцКнеиа 2.80 л.-ва;
12| нива „Клпнаоъ-кору4 4 дек. оцЬя. к лева.
Надлаванието ще почне огь оцЬнкага. ЖелаютнгЬ яогжтъ да се яияватъ нъ канцеларията въ
ярягхтггненнтТ. дни и часове за на ианаиие.
гр. Добричъ, 5 Оеитея. Г.Ч42 год.
Нзв. ('ли. Ирястапъ: А. МI, шнкцр|.пъ
Д. Но. 26о 902 г.

I) П И II .1 Е Н II Е
Но.

На основание исиълнителний лигть Но. 401 и .даденъ отъ II Добричгкий Мир. Г.ъднн на 25 Мнуар. 1897 г.,
нъ подла на Добричсклта ЗемледЪлческа Каеса. црчипп.
Днммтръ Нетн-въ п др. отъ е Калиево, за 200 лева, обя
вявамъ, чс огъ 21 Сентеин. до 22 Окгоивр. т. г. часа дч 5
сл»дъ Обедъ п носле пра»0||а.ияванио 5 на сго »ь 21 часа
на сл едув.щия день нъ канцеларията си въ гр. Ддбричь
ще продявакъ следующите д.1ЪЖ11им>ви недвижими имоти
няходящп се нъ леялнщето на « Кадиеао а именно: I на
Петръ К. Наановъ. I нива „Киренъ янж“ 15 9 дек. оцен.
47-7 лева; 2) нива „Чирчплн“ 4'4 дек •н»и. Г.\ 2 лева; 3)
нива .кору аркае.ь* 2 2 дек. оцен. 6 6 лена; 4) пипа „Меаарлакъ* 4 7 дек. оц»и. 14-10 лева: ~>) нпва „Кирнйте*
9-4 дек. оиВн. 28-20 лева; 6, IIIIВС .Кумнуджа* 4 2 дек.
оцен. 12 6 лева; 7) нива „Емио. кьоВ н.ъть“ 16 4 дек оиВч.
49’2 лева; 8) нива „Деликли кая“ .‘>8 дек. оцВн. 174 лева;
9] ннва „Дяреекз" 6 6 дек. оцВн. 19‘8 лева: 10) нива „Мешалн-кула* 12 7 дек. оцВн. 38-1 лева; II) нива „Метеликула* 5-6 дек. оцВн. 16 8 лена; 12 нива „Кегикъ-меше“
3-2 тек. оц*н. 9-6 лова; ;3) лиакда „Сенеглика* 2 3 дек.
оцен. 6 9 лева: 14) лоаье „Челебиева кория* Г4 дек. зцен.
48 лева II ия Пенчо Тодоро въ. I) нива „Куяънляка* 4'1
дек. оиеи. !9'3 лдвя; 21 нива „Кпрелъ-инж* 3-8 дек. оцен.
I Г4 лева; 3! нива „Кадъ келеме" 8-5 дек. оцен. 25 5 лева41 нива „Кумнуджа* 3-8 дек. оцен. II 4 лева: 5) нива „Пунарджикъ* 20 док. оцен. 60 лева: 6, нива „№клю* 115
дек. оц»и. 34 5 лева: 7/ нива „Терзи-куюсу* 16 дек оцен.
48 лева; 8) нива „Кликанъ кору* 2 дек- оцен. 6 лева 9]
нива „Терзи-куюсу* 6*9 дек. оиен. 20 7 лева; №) ливада
„Сеиетлпка 18 дек. оцен. 5*4 лева; II) лозе „Челебцеьа
кормя* Г8 дек. оцен. 36 лева.
Наддананцетл ще почне огь оценката. Желавиците
могагь да ее мняватъ нь клнкеларянта въ нрие.ътетаен
нит» дни я часове за наддавание.
гр. Добричъ, 1902 год.
И.1В. Сждебенъ Нриетавъ: 3. Медникаронъ
ДК.10 Но 2<14 902 I
О Г> II 11 Л Е II II Е
Но 1187!
На оснпяаипе пе1пип|1те.1ний лигть Но. 5943 11.1111дечъ огъ II Добричекий Мировий Сл.днн ма 4 Ноемнрий
1898 год. въ полча на Лобричгката ЗемледЪл. Касса, нротинъ Керишъ Ахчедовъ огь с. Кадпено ла &о лв и др,
обявявам?., че отъ 21 Сентемвр до 22 *»ктомвр. т. г. часа
до 5 ел»дъ обт. |ъ н поел» пра йона папани/- 5 на гто нъ 24
часа на слЪдушцнн денъ въ канцеларията еи въ гр. До
бричъ, ще нродаваиъ слЪдуянцитЬ длъжнииовп недвмжи
ми имоти, находнши се въ землището на с. Калиево а
именно: 1)нпна „Насиахъ иьолу* отъ 4'8 декара оиТ.нена
20 лева; 2) нпва „Ме:1арлхкъ~ отъ 1 декаръ 7 ара оиТ.нена
7 лева: 3) нива „Каргалъ“ 01ъ 9 декара 8 ара оц»н. 40 лева.
Наддаваниего ще почне отъ оцЬнкага ЖеланпцнтЬ
нотагъ да е» янямчгь въ канцеларията вт. присътственитЬ
дни и часов*- на нахимание.
гр. Добрпчъ, 5 СептемвриЙ 1902 гид.
Или. С-ъх Нриетавъ: 3 М Вдвиклровъ
Д. Но 169—902 год.
О Б М НЛ Е И ИЕ
Но 1I869
На основание иснъ.1ннтелннй лветь Но 4741 нада
деш. отъ II Добрпчгацй Мпровий Садин на 3 СептемвриЙ
1898 гох въ подла на Добричеката ЗемледЬл. Касса, ирлТИВЪ Ахмедъ Фета Пснлилонь огь с. Калиево аа |ио л„ и
обявявам?., чс от?. 21 СептемвриЙ до 22 Пктомвр. часа до
5 сл*дъ об*дъ и иоглЬ иравонадавание 5 ча сто въ 21 чяса
на гл*дуя>щик деш. въ канцеларията еи въ гр. Добричъ
ще иродавамъ елЬд}щщит* длт.жникопи недвижими имоти,
находащи се въ землището на с. Калиево, а именно: 1)
нива .11} варджии?.* 29-3 декара оц*>:ииа 87*90 лева; 2)
ни»» „Кесякъ меше* 7'5 декара оцкнена 22 50 лева; Я, нива

построена огь пръти (д>лна7, покрита съ*”кер^ииди"съ
и» ни.
7о
кв. ягг|).1,
метра, при
при г,ичди:
с.м-»ди; отъ

.. ■'—I-''—'
дяороко •аГ»ъ1|>.ии.|о«
ирострлнсгн» VI»
огь

I 4«етЪ страни Нбрцямъ Шабвиовъ, Шееинъ X Джелиловъ
и Мсхмсдъ Ахнедчнъ, пътя на тая кжща налива нритъ
| двора
на Аьмедъ ЛЦ-хмедчкъ. оцЬмена «0 лева.
Ндд.и'1 чниего ще нччне огь оценката. Желлютите

' *чг.ьгь д* се яияватъ нь канцеларията мо въ ириехт| стенните дни и часове л наддаванне.

гр. Добричъ 5 СещенириЛ 1902 год.
Нав. Охдебеиъ Ирвставъ; .4. Медникаронъ
II продажба
Д»Ло Но. 35 902 г.
О и ЛЦ.1Е Н И Е
Но 11Н66
На осионаиас исььлиителни11 лиггь Но 2997 иада| дадеш, огь I ДобрлчеклЛ ИировиЛ Сждия на 10 Юнсй
1897 год, въ полаа иа Добрачската Землед1ичесва Касса,
и|ютивъ ЖелЪтъ 1'гавренъ и др. отъ гр. Добричъ, ла 100
лева, обявяиамъ че отъ 21 СеитенвриЙ до 22 Оятомврий
т. г. часа до 6 еледъ обе.гь, поел» иравонаддавлние 5 на
сто въ 24 часа иа сл»д> ющия день въ аанцеларнятя ся
въ тр. Добричъ ще цро.миамъ слЬдуелцим длъжимяовъ
недвижинь имоп., а именно: на Юрданъ Даскалова 1| едно
-*036 ■' «естностьта „кгмеръ** огь 4 декара, оценено
'■ лем- “«зодяще се нъ лонтището ча гр. Добричъ.
:
Надаванието ще и<«чне огь оценката, конго щ.рвпй
«уоовачъ наддаде. Желаещите могътъ да се нвнватъ въ
канцеларията въ ирпсльт>-^гвеините дни и часове, ла иад
Дяв»"“«
гр. Добричъ, 6 Свигсиврив 1902 год.
Или. Сждсбчп, Нриетавъ: 3. Медниклровъ
Д. Но 491 902 г.
° в ИЛ * Н И Е
„
1,0 4 887
На оеиоакнио явиълнптвлииЯ лиетъ Но 1993 издаД®и-Ь отъ ** Добричски Мпровий Гждия на 16 май 19оО г.,
'Гь оолла на Добрич скат л .1емл-дклчеека Касса, нрогивъ
'**»*■** исманокъ огь с. Кзднево, за 320 лена ср, обнвн
■»*». че отъ 23 Сеитемврнй до 24 <>ктомнрий т. г. часа
до 5 04®,ъ “у*1'1’ “ вовл'к чравонадданамие 5 на сто въ 24
Ц*са н* с-,»Д)'К1|оия День въ канцеларията си въ гр. ДоЙРИ'1Ъ ще продаиаяъслТ.дтющите длъжникони недвижинн
имоти, находящн се нъ лемлището на с. Калиево, а ииено:
*•' нив:\ •бири п. янль* 17-5 декара оценена 35 лева. 2)
Ипва «Нолъ ара. к* 8-4 декара оценена 16-80 лева.
Наддаваниего ще почне отъ оценката, желавнцит»
яогагь да се явявагь въ канцерларията въ ирисъгсгвсн
; НИТ*- Д|,в * часове, за иадд.тванис.
1р- ДоГ'Ричъ, 5 Септември!) 1902 г.
I
**-,в- Скдебенъ Нриетавъ- 3. Медникаронъ
Д. Но 549/902 год.
I
ОБЯ 11Д Е 11II Е
!
6о 11891
' * основание ш-итлнителний лнсть Но 2381 издаДенъ огь 11 Добричский Мирония Садил иа 26 Май 1Уо1
година, въ полза на Добрнчската Земледелческа Касса,
“Р0*"“* Ахясдъ Хюсеиновъ а др. отъ с. Арабяджий ла
350 лева сребро, обявяваме, че огъ 23 СеитенвриЙ 10 24
Окгомврий т. г. часа до 6 следь обедъ и носле правова.!
давани:* 5 на сто въ 24 часа на сл»дующий денъ въ кан
целарията са въ гр. Добричъ, ще продаванъ сдЗдуюшия
недннжичъ ииотъ, находнщь се въ с. АрабаджиЯ а имено:
1] едноетажна каша, построена отъ камъиенъ, дървенъ и
ирхетенъ материллъ, покрита съ керемиди, състояща сс
огъ три стан, съ диоръ огъ 5600 кв. метра п въ него
дамъ съ одая. при съседи; нктц Хрюсгемъ1<1ссинонъ м
огь другит» две страни п.ъть оценена 100 лена.
На.иаваннето ще цочне огъ оцеикага. Желаноциг»
могктъ да се нвнватъ въ канцелярията ми нъ ириельтстленнпге дни и часове ла нл.|данЛ1ше.
Гр. Добричъ. 5 СептемвриЙ 1902 го.|.
И'*. Слудебомъ Нриетавъ: 3. Меднпкаривъ
де.10 ||о. 558 902 г.
О В II II Л Е II 11 Е
Но. 11886
Нз основание исиълнителний лнсть иодъ Но 2278
пндаденъ огь II Добричский Мировий Съдия на 26 Май
1901 гох аъ полаа яа Добрнчската ЗемледЪлческа Каса.
иротивъ Гади Иванова и др, огъ с. Сюйчукъ, аа яО*) лена,
обявяяаяъ, че отъ 2* Сепгемнрий до 24 Октомври!! т. г.
часа до 5 сд-Ьдь обЬдъ и поел» иравонадданание 5 на сто
въ 24 час» на сл«дующия день пъ канцеларията си въ гр.
Добрвмъ ще проданамъ олЬдующитВ длъжникони недвижнми имоти, находнщи се въ землището ма е. Сюйчукъ, а
именно: I на Гади Ияановъ, 1) Едноетажна кл ща. постро
ена огъ нросгь дървен» материал?-, покрита съ керемиди,
със гоящ» се отъ дв* стаи съ даоръ отъ 4 декара 7 ара, и
въ него дамъ. млходяща се въ с. Сюйчукъ, при сжсЬдм
Колю Днмонъ, Колю Мие вь, Транъ н боалукъ оцЬнена
1»К> лена. 2) нива „Чала меларла* 9 декара. оц*и. 18 лева.
II иа Димитрь Гадкогь. I) нива „*1акър. иать* 39"2 дек.
ои*иена 78 40 лева; 2) нива „Кочу-Йолу* 14 7 дек. оц*в.
8» 40 лева; 3) еква „Казалааха* 17'8 декар» оц*н. 35 60
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ларъ а именно: I на Ивамъ Отокиогь. 1) нива Пън I ?н ап*
отъ 87 декара оценена 2610 лева;
нпва „х" оду коруех
“г* •*! А»*- оценена 123 лева; 3) нвва „Сарх Юалеръ* отт|
5 декар» оценена 16 лев»; 4) нива .к»кюзъ-Юлджекъ- от
22-7 декара оценена вч-20 леаа: 51 нива „Юрглука" отт
2"1 декара оценена Г>-.-0 лева; в» мнва .Кара Нслишкг
,,лге" огь 30*7 Декара оценена 9210 лева; 7) нива , Чавря
огь и-7 декара оценена 2910 лев»; И) нива .До село* от*
2 0 декара оценена 8 40 лева. П на Георги ДоЛревъ, I
Харман-Ь ери .До село“ огь I дек. оценена 3 лена; 2 ни».
.Гробища“ отъ 36 декара оцен. 102 лена; 3 нива .Чешке
кула огь 20-7 декара оценена 62Ю лена; 4) нива .Кабак
л.ькъ“ огь 17-4 декара оценена 5Г90 лева; 6) нива „Юр
тлукъ“ отъ 3-Н .с кара оценена У дева; 6) нива „Корията
16 декара оценена 46 90 лева: 7) нова .На ельрта* отт
45*6 декара оценена 1.46 но лева.
Наддаванаето ще цочне отъ оценката. Желаюишт'
могльтъ да се нвнватъ въ канцеларията въ приектетвен
ииге дни и часове аа над {звание.
гр. Добричъ 6 СептемвриЙ 1908 год.
Нав. Сждебенъ Нрпетань .1. Медииялрови
Д. Но 554—90 2 год. е
О В И И Л Е II 11 Е
Но 11893
На огнование ие[п.л|ц|телни» лисп. Но 1624 пяда
денъ огь II Добричский Мировин Слдпя на 21 Април 1
1914 год. въ полза ма Добрнчската З.-мледелческа Кассз 5
нрогивъ Стои Сгоанонъ огъ е. Ели бей, аа 640 лева ер
обннянамь че огь .-3 Сепгемнрий до 24 Пктомврнй т. ! 1
часа до 5 слВдь обеи. и носле правока.1 (.звание 5 на сг 3
цк ?* часа на аледув.щнй день нъ канцеларията ся ш
гр. Добричъ' ще мродавдмъ елМунниите недиижяин имот.
нлходяши св нъ лемлището на с. Ели-бей а именно: 11
цниз „Доб,,цчгнн н.ъть“ отъ 13 декара оценена 39 лева
2\ нива „Г.алчишки иъть* отъ 19 декара оценена 57 Л*В I
3) пива . Гранчето“ огь 22 декара оценена 66 лева; 41 пич
„МВасду кътчетата“ огьК декара оценена 21 лева;'5) ниь
.Кяра ачлхкъ* отъ 26 декара оцВнен.1 7е лева,- 6/ нит
„Арабаджийски нъть* о.-ь 11 декара оценена 42 лева: Т
нниз „Срещу село* отъ Яи декара оцВнена 6') лева; е
нива „Мектсмъ“ огь 17 декара оцВигна 51 лева; 9) »ш
„Мектешъ* «тгъ 21 докара оценена 63 лева: 10) нива „К;
ванлккъ чукуру“ огь 6 декара оценена 18 лева: /I; пш
„Ара булалъкъ* огь 7 декара оц»Н"на 21 лева; 12/ нш
„пяурски нжт1.' отъ 26 декари оцТнена 7н лева: 13 ■ нит
„Кюлмиики пжть* огь 35 декара оценена 1о5 лев»: 14
нива „Кюлющки пкть“ огъ 15 декара «ценена 45 лева
15) нива „Лнкили ташъ“ огь 15 декара оценена 45 лев..
16) нива „Ара бозлукъ* отъ 7 декара оценена 21 лена.
Имота е ипотекиране на Добричеката Землед»;
Касса ла 640 лена.
Наддаваниего ще почие отъ. оценката. Желавнцит
могягь да се янявагь въ канцелярията нз. ириеатстве!'
нит» дня и часове за наддавание
Гр. Добричъ; 5 СептемвриЙ 1902 год.
Изв. Схдебенъ Нриетавъ: 3. Медникарон.
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Пя ос-яоваяяе яспъливг. лнсть иодъ Но. 297 :
яздшекъ отъ 1 Добричский Мяровяй Схдяя на 1.
юляй 1960 год. нъ полза яа Добрнчската Зеял ■
дТмска Касса яротняъ 11р. X. Оайювя я др. от)
е. Кара Мура гь за 250 лева, обявяваяъ, че отъ 2)
('еитеяврнй до 23 Октоявряй т. г. часа до Г» с.1
обНъ в после иравоиадаваняе 5 аа сто въ 24 «
насдЬтццвя день въ канцеларията ся въ гр. До
брячь ще иродаваяъ с.тЬдующятЪ длъжяяковн не.:
нпхояя няотя находящн се въ зея.1Нщето яа се.
Кара-Мура дъ, а яяеняо :
На Срагия X. Сен дова: 1) нива „Мешеднк
и оду“ 41.5 декара, оцЬя. 41.50 лева; 2) нвва „Д<
брячекяй нхть-1 16.8 декара, оцЬяева 16.80 лева
3* ннва „Лагь Корията4 10.3 декара, оцЬя. 10.3'
лева; 4) яввч „Засъ-Корията“ 1.3 декара пцКяен
1.30 лева; 5) яява „Чаяурляйоки-охть4 7.8 декар
оцЬяена 7.80 лева; 6) вя «а Кютюк.1югь4 13.3 ^
оцЬясна 13.30 лева: 7) яява .Мешелякъ“ 4.2 дек
оцЬиеяа 4.20 лева; 8> нива „Мешелякъ“ 19 декар
оц-Ьвена 19 лева; 9 яява „Кнрезлякъ“ 6.8 дека]
оц-Ъя. 6.80 лева ; 10) яява „Чайръ“ 14.5 декар
оцквена 14.50 лева; 11) яява „Кютюклюкъ“ 1.
декара. оцЪяена 1.80 лева; 12) яява „Куюлучч.
8.8 декара, оцЬя. 8.80 лева; 13) яява „Куйлукз*
32» декара. оцЬяена 3.50 лева; 14) яява „Сар >
Махяудъ-яолу“ 29.3 декара, оцкяева 29.30 лев
15) яява „бозлукъ“ 52.1 декара. оцЪяена 52.2
лева; 16) яяяа До Градилата4 7.5 декара оцкяев
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'» яМи/^ЧИ1ув^нтг. ^
гвя.гчни подкдяхкк
I , на .ч
I
и*Н з л0
• I'- Дуорпт!, 10 С«ит(‘.ч,вр. 1902 г.
# ни о«.и№та> д^Дносгь на аниделЪгниУЖИта/ор,
АВРАМЪ П. ГАЧЕВЪ
Ст иоппт/мпга •
| гапияаяни <?в пяя и» евяи^кягъ«ярркюап^".
т. г. ДоЛничъ
*
. ’ * ,
коЛ*г6 гп. ЬЯхцъ кот^-п лп.11[*гпсТяя^Тг гчкпн
Пенчо. С. попъ Тояев*ъ
!—се уфорзнту. всички хбрки взеяатц ^ъ "|1рИЯ-г
-------------------------- —.— ----- - .
впритвли(Ш>„С’М>раии<у, А), А*» адитриАрш»,^,,
Йпгл;йрпяаат« мп .* сияйна:
,
о-мнс*^«исеимт* по ' *итегг‘ '* ^гласень на тоя пр^днаримлидъ,
1 I
Г. Гъ сипки ученически принадлежности
АУЯ" •*» З^ЯЛЕДъЛЧЕСКИТе 0Р- но прагну- -осиояеяг коягресг. гпврятк; ;Й1съ
унебкп пособия за училищата:
ГАНИЗАЦИИ У НАСЪ. . .
[и" трТемга дл се покдпятъ тлепОМсгИ ОТг^Я)"
II. <4 СИПКИ у ЧеГ/ШЩН за !:Л*.1СЯПт4 И
4**
|, ■КОН«».«Чеш.ТО- дружеско,, .6) >л^вМ,:.^г;;
цопни училища;
<
ту|*истяч.*ск.*то лруждйтио, в) чдсио^.рй. ес,-,,
III. Сх. епчкя канцеларски прппадде.ж (
Рь паведеяягй вт. мниалий нп брой чн- I нафския съчлзь, п членове <>гь гьргомкит!;
1>СаТв и ончкпрегистри и хк чатаноиотрЬб-I , ля* пе 'петаче дя обнтейпиче, или хкалия*. ? качаря. ду членове оп. зяЙОДблчвошмн' друм'*
пети за 'обшииитТ. ипхчки учреждепил.
то Сова или оногова, още гю-вече ::ато не ча- ! жестпб; е! учителя, ^ехнния,1'й**#ле,ТЬЯ1И1"'1Т-’
• сдящп се иъ редоветЬ иа оргаин.|ациа,та, ар' | пр но н■;.( 1.<*ш:! евьршнвшн нцостраннит! И
изказване едли съждеивя, коого сноредх. на- : яПетнятЬ, зеуиедйлччека • учадшиц :»), ч^Му,
ЦЪни умерени. ;
ш
1г
I •
тото Г.тЬдище, яко Се оГ>|.рцо сериозно на I И.аВЬсгНН Х1щтеЛ1Г Ветеринария Д Ькара >■/дрм!
Норхчкнтк се язпълизватт. съ пай-го тТ.хт. Ш1итп1гие, гц<- го етрааятт. спяо 1ЮЛЗО- I такива.
»Н
.. .! : Г м*. *:П1 н:?*»|»м у:к1н цтг.Ч?
та акоратиостх. и бързина.
творио.
вгрху
сачата
органи
за
чин,
за
Пр^УС1
Папки
лица,
които
ще и рЯсхтсТйТ Я*Тъ ''
Намирать се за продан:, н .иг нпннн
| иТ.ваието на която, би се зарадвали.
1I хце трЬоии спр)м.‘Д*ь ияш^р. пр^тМ^”^»1 битрнални книги за училищата.
оГ
ИЧахче щ«С1‘ три Коигрейрр щ» ДПевап, дать иока^-Ц» св осифхиа .рп>тм-,'Ьц-.'тадгцгч,
; р> да- е в1.иросгтх., за Ч'*гв'Г.ртця, който както случай найаюдходщце яТ.ст«м :ш. шсТ>дв«и1ни.о
?
: уиовТ,стихче, можи да стане вь Шумииь иа е тлацата нн 'София* още по-пече,1 •като ■ «л
:«1*.
би е ду щнп. Кил ь да се ьнущаие вв, крити- } съ много якета свързана съ хелЪзняци!1*Г1°
» ^I
•• I .
:) чееки размишлоивл. за досегашната дЬйносп., ;
/ Кога го су каяи;' Ц^коч^
Дрбричскь «кусна пастърма и наденм- 1 било па копгрвеягь, било иа (*ачата органи* жестро. дал> де гледа,,,
И **е ириготомлиатъ въ лалханата на
Ат. , зации. хгий ще се задоиолинТ» ст. едпб, че 1 иг*ят п»щ.<да ли той е сяяиатвченъ тояуво,
1а'1еВЪ XI ('«ИЪ. •»П> сиецпяласть майсторъ. , много малки, да не кижея« лгищо»’.* нзхг^веили ояояува, я да 'ее гледа яа нлговита^еО
II лрпбщг.а хч. се оп. кгнепни ни охранен|. ♦
за пнпрТ.дчеа1 на• оргапизяранитк,-още по- > сносоонрсть и въ какво лтцошеиа#' Йх^ "бх^й,;1
|"бнтт.к|., отт. п ргохчща гчп. Гапчо Хрнс-1 ....... Като А-го, Да знайче иричияятк, много- '» полЬзеххъ за црвдигаце^р зеялед^лре^ а съ,
гочъ изъ с. ХайДхрт. Книдже,ианкстеха но 1 ма «-п. иидлцт). й ч.<о-) членове
,| това нводио н,ки оркмщмяцяхр. 'ГЛе,‘;Т; .'Др!'*
Итд->двание на. сунап. д..бцт 1.1:1..
, » един спишха м. х. двнократн, а днес;, сно- \
МиЪнисто ял тоя н* в*ярооъч кгАти ия|^/
Намира се за ироданъ иъ .шл.чамата н р'*П- ецмяти . Аем.те дЬл .е.кз Лвщита*. п1н:ой • вхпгац.-. за Д« чож» дату ря точка ЯН рвз-*н
си^зипа Ш1 сгь Добрич!..
членове пя и.ю.на ггаипдя „■ир>»/н~шп-и »гг,■ > ниг1;’ Адруж.1ваи'|Гя.
':#х'
■
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И. в.павчипскяя ии дштей!.. находншъ
•• ••рИту Хаджи (епдова хаиъ п К.-;иджи <'«.».•
•яаиь Яр" железарската улица, въ 1ещ:
1'амп екни динень, ириготмиъ съмъ разни
•"•«ннови издт.лин. като : чулове яа, воиа и
’'н"37 II.;1*'" ьо”то '*х Па т1,,г мдв 1'бггйкн* ?« *»Й 11 ' .ПК® ,‘МИНИН. продава Па
Пекинвамъ иухдавхщагЬ се и

.
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,
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ипцн и-п <!/>»,М< ‘ .. . Коя •** Я ГдИ Се КрИЯП. 1 ОТ Ь

В. . п.{/.‘М.1|удЬдЛеСКЗ

ЗЦЦДЦТа*, |1"кдц ((^'1

и ри ч и пит I: на триа? (лиредъ иа.-в, какго се ’ криванч иа, IV кччгр^-ь ацо,« възяох1||ц.'|‘1|^.1;
и .мазал чо н вл. чинилия си брой. иричниигЬд сторя аи.:<Фових на^яявто отх.нлшитй-.итукъ/с
..................... ...
въ от* жтеткяе гтй-глвяио ) з*,яледклци.
1Це‘ взе.чагь яикчхгво учветяя/ ''
пнемектуалии сити. които при ••дни икони* оп. к»атн счк'7пъзир'я1»1ЦИ1ГЯ да пап«йи6#т11"
мнтеска п съ такъиъ ищр. къ яро1‘тб{Л. б^а- | г**рнц|то,; катух ’ ад^гиррмо'.^ "с^.як .з^«||рс!(}1,||
низацнн. киснато е змчлед-|.дпоскита— са »|||«*-''‘ никому ДШЙЕУ кякто, и, «цш|'кй«хчф
т” 11 ярост И*т1<1зта дунп.—й".11Й№9й°#^до- ' ц1>льта яп. и** е да хналимв^ ала корилъшк-м
статъчно сч.-тахти.* въ о)чапизнранйг1; КаУб ! коТО.* а като::българя.1 (Нскаяем лтъ СЧУрдйе п
ичцяо всичко' т^а. ирЦъ р/ц*,/'н^" щ№. душй' 1а"\^’'Р*а'АШ#«д,Й1111Ь яШ.‘пкУ'“ ПИЙ« ;г
желали .да зн«**мь ц<щградини шмимп. иа. | трайно. чрЬг|, ^хето да, ч'ожр ;да се ..гомфК“
звяледЪпяскня стдонъ, какь **бя ^беждилх.1- г * не сацр. ад. .нли- они,,» дЬдинГ
ркшплъ. 1цш>#4)»п*.гнч тл-1-.дУгйГщегбд 1 ‘ Пайъ'! кя «мгарскн:народа. ир*кд*аоЙра:юваияац:|Л1*аг.
т*»й »'.#дл"йй тМШ*№гтА1к|Ш^«1Ш<И^паъ | като*1 кттиий*-4а*нвгга«,дббр|г вммймивжт^'»«»*
конгресх.; ирЬдЯаридолно само "на «мпш "лица’, | сгряната,'иодЬбри са^б л1»^Шодс|Твб‘ н,'йа:-,н

ариите-[ икономическото, техническото и нр. Поле и ио [

Т,ш Й нашатЬ думи ио зе?л*Ж яз от оН
кческа-

ДОВРУДЖАНЕЦЪ

Стр. 2
та у насъ организации, СИОредъ нашит!; ноннтнн, па които, повтаряш, ако ВеалвдЬл-

четка защита“ желае може да отговори и каже
и тя твоето мнЬняе но тол толкова вижеиъ и
движущъ землед^лческото население въ страната ни ВЪНрССЪ.

КАКЪ СТАВА ДЪТЕТО АЪЖЕЦЪ?
Пъ носд*дивй брой иа в. „/.« Ичис“ едннъ
с.тъ сътрудниците му прани една студии за пси
хологията на лджата
Лъжата, казва той, нрави безиеходни по
нечете отъ политическите, социални, н.риднч. скп и домашни нъпроеи
II автора се нита: какъ става дЬгсго лиженъ ?-другояче казано, каки открива д*гею
.и.жата и какъ навиква на нея У
Ние можемъ да нрЪдноложнмъ, по точката
иа тръгването е абсолютната нскрсности • дте
то пъ първи гЬ години не лъже, нито нрикрявя:
неговят* чувства, недопит* желания го щ.Ъвеждцт от само себе си въ думи и д*й. твия.
Тамъ о ИС1ИНС-ИЯ нт.ркобпмни закони: всичкит* мисли. исичквтЬ желания стават л*йсгние:
идеята е началото на действието: действието
но е друго, осв*нь идеята, осланена сама на
себ* си и продължающа своя иормалскъ шкт*:
това се вижда добр* у животни.Ъ беп. воля, у
хинногизвраниг*; достатъчно с да инч. дойде
нЪкон мисъли. за дя я ирТ.веждатъ въ думи и н
турнат нъ д*йстнве. Нъ, у малкит* дт.цл тона
първобитно състояние со накъ ср*ща. Какъ то
гава л*тето ще стане лъжец ь У
Може да се забблЪжи въ исЪхода отъ яърнобитната прозрачност!, ви лъжа та едно взв*стно число моменти. Когато д*тето открива лъжа
та малко по-малко. забТ..1»зва, че лъжата е прак
тикувана около него, поел* констатира, че тя е
полезна, иди даже нуждна и така то ирвникнуж
да джже.
Първия моменти с чтк/пишнгп> ии ияжчга;
дТ.тсто се намира еч:геетвено докарано до прага
иа лъжата и това. което го докарва, е .нцтти'.
От ягрята нъ лъжата се минава нрЬдд. е дини
нсзаб1и*занъ пъти. Кго ьшп. :
„Да се играе, значи да сс създава: да се
играе, значи да живЪешъ вь сдинъ ев+.гд. на
сънища, въ единъ снЬт на илюзии, то е да замТ.сгвшд. дЪ&ствителностьта съ вд>ображсниего,
дЪйствителностьта, твърд* блугкава и малко съобразна съ желанията на д*гето. съ едно зачатие, много но съблазнително. От тукъ до лъжатя н*ма очевидна отсЪмка, ако ие огь морална гледна точка“.
Д*тето, значи, оть|М1на лъжата, като играе.
То е достатъчно единъ день да Н]>одължи игра
та и да зъб*л*жи, че е деброволечъ или недоброволенъ съучастникъ въ измислица!а: лъжата
му о отнета съ това, коецъ мгжо дя се пзкарна
от нея.
Втория момент е обучаванието на лъжа
та, чрт.зъ нримЪрвтЪ—от! ри вая него на лъжата,
не вече като възможно, но като реално, петин________ отъ т*з», г_
_ „
ско, като практикувана
които_ го зяобикалятъ ■ това, което е най-важно, отъ неп.ват* родители.
Лъжата въ сем*йствата, даже пъ най-чест*
нит*. има много търпими страни: да гонорн
чр*зъ слугата, че е изл*залъ; иринЪтетвувамис
хората на лице и критикува ние, когато си отиватъ; да каже. чо с много щастлинъ. че го е
иос*тилъ нЬзой, а носа* да каже, чо то дотогналъ и нр. Н*ма нужда огъ ио-вече примЬри.
Пий ИЗЛЪГНЯМП 1'ЯМО I о д*гс. То често III! зала
ва стестнитслни въпроси, за да со отървем и отъ
чето, ний често му «пговяряме еъ една лъжа:
единъ дени то заб*л*зва това и злото е извършеио Има най-посл*, най-важния случай, д*то
д*тето е взет като еъучастникъ на лт.жата,
ИЛИ майка ».у му казва: „особено топа и*ма ла
кажешъ иа тате*- Топа с тогазь развалата на
вс*какеа моралност!..
Третия моменти е ср*мпта и първия ммфликтъ иа д*тото съ обществото, първото сблъсконаннс на сониалш!11 живот: д*авго, косю
звае вечр. че лъжата е възможна, чети е мрактикупапа около него, заб*л*звл, че въ живота
лъжата е нуждна. Наистина, иай-иапр*дъ то со
хвърля въ 'живота съ абсолютна изчреносп. и
нспорочносп.; то ир*нежда въ действие всичкнт* негови впечатления, то н*иа още маска,
Но ТО скоро заб*д*зва, чо този режимъ ве може

Д» трае: тп не злкъснЬва да сграда огь него-|
вата «•тфот-нссм..
II така ночьзможиститя да сс жнвЪс белт- ■
лгапе, е открита на д*гето
То е нъ с.кщнос ги. че обществото изисква
яапЬстна сьрнюсгъ или лъжливисгь. Тя ни ва
лагя "а всички такива условия, д*то абсолют
ната нскоеносп. е нсиьзможна: нима една соци
ална маска, конто ний сме длъжни ла носим*.
II лЬгето ще бд.ле лъжец'., защо го ще заб*л*з:и. че нсичкнт* сме такова.
Четвъртата причина е неираиил11<>сп.га на
поведението Когато едно дЬге навикнела се не
покорява на родители11. си. да не работи тьй.
както требва ла работи, да напрани много малки или голЪмк грЬинги. има гол*мъ цпнеь да
станс лъжецъ. Наистина, слЬдъ малко вр*мо, то
I
н*ма вече куражи да нрпнава своят* грЬшки.
Ще му тр*бза. исЬки сми, даже всЬкн часъ. да |
, се признава ввновенъ: тогава лъжо. за да за' крие. за да И1б*гне ионр*сганното унижение. |
даже ако н*ма да се бои етъ го; Км и наказан як. |
Т*зи с.л. гллннитГ. причини, конто водни.
‘ д ьтсто къмт. лъжата. II слЪ волска нашн.иа да
лъжа се развяна мал.;.. ио малко со Фамилнатазира съ една грЬшка коиго и етоннио съ повече легиона я нравя и на която нечалага учи
по-добр*. (>: ми .зина знаят много добри да си !
нгрннп. п. гТ.х и.
„К-нин“
'
|
I
!
!
Находящий се тукъ модь тшщейс. и над- !
зоръ запасени поднолиомники Инколоми на I м
т*.го липса отъ градд.п. ии; полицията гъ толъма ревносп. сс тглрай та нлЬзе из диридЪ м\,
I но и до сега н .що е неможяла ла научи.
Тукашното об|цес1но се чуди, низи основа
иа кой закони "стявать иадзоригХ, когато закона
за „углавното съ юирон «ньдство“ не нрТ.движла
подобни.
■
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бей, за злощас тно наши народени нр*1с тави голи,
кого го ртдославис гиг* исгамболнсгит* въ коалюцин м.'г. го избраха, като стамболозистъ, защото
въ С(*зя прЪдъ лицето на мчписарят* се нрЬдсгавзава за цаяковясть, казвагь, би лъ изходатайствуаамъ това назначение. За още по-год*м<) съжвленве о и обстоятелг гвого, гд*то нт.кой о*ициллнп тукъ лица ходть и галят Тосуиаж. да
ги зякр*иялъ на скамейкпт* . . . нещастия бъл
гарски чиновници, до кът* ги доведоха развит*
малки и гол*ми цчнковнгтчета!!
Отъ Балчикъ ни съобшазать. че закритото
шмь мюигнйначество м. г. „но бн> (житни нри,,1,ни > еало накъ открито: за мюфтийски нам*стбиль назначени. Кюстектихсрскпл жители
■ 1"\чедь ефенди, бивши тукъ въ депутатскигЬ
имори и шгономъ от Госуиь боя.
Лногома сс ннгаги, ззщ> бьхт т*зи заври ,1ЛН"“ " :,а,цо
сог* тяа откривания иа тия
Дзьжносг.1 . . .да ли не е само една комедия.
Ажиото на златото щ. г; ч.гн ни со коле
бае огь 2 до 4 на сто: въ жигиигь ои|.^д «б*че
и гами се кок. б «е до 5 и но птича наето. Или
М„СЛ11МЬ,
н.дтЬкнпгЪ власти ,р*бва да взеМать„УЖ|нигЪ
чВркя. за дя со дана злмюдЪл,.цу. ЗЛатоп» тъй. как тотой ще го ханчи
к

Въ предпоследния брой на „Военни извЪсгня“ с публикувана зановЪдъта но военното
вЬдомств >. сь която со разпЬшавз на г. нроку|><||.л мри Шумснскиб I.пенсии сл.дь. да ппвтигне
углавно приел Мини: и придаде на Шуменский
писмен и съда. за съдено поручи цитЬ Атанасовъ
15 Стаматови за нанисавего'тежка телесна ионрЪда И1 съгражданина ни гни V. II. I гневи.
Отъ С. Каралия нм явяват че ни тбор.ч
,.,;1
ц си1чгнзцс с !а1бра.1н * нармиянн,
е (ии и 1Г1н>:онн.-г 1Л, емннн сгам золониетча и щама
ноазвЬс.гип. Ин-шата ям ь и. публи.узамо, за
щого нЬмч мЬсто пъ тон брой.
Всички г. г учителки и учители, които
отсътсгвуваха нрЬгь врТ.ч: на наканц.мга со
завърнаха нъ градът ни и от 2<I тото почнаха
ред пне своят* замити.

Пчеларството Г. г. не е задоиодило нчезари т*, как то 6Г> м. г. и затова меда е поскъинялъ одъ ПО ст. па I
килограма. 1>н с. Гор.
Бол^стьта „екарлатич“ крачи ги1ангеки
Спраджа иТ.кой си Циани Пявлонъ се хвалндъ,
че отъ 40 кршара н«карт..ъ 1400 кср. медъ. за- кьми гной го ря зн р< .сра ни на нс ни. чК тя гради.
гииипнца.
! ин герееованитЬ. ходили да разузнат и начпна Също о разпространена и
, за развъждане и оггдТ.дваис отъ него ичлелигй, Ни мисли ле градска го община, град. и окол.
| и ео установило, че също като друготЪ пчелари санитария власти да щемати най-.:гроси н*кой
биле отглидваня. и само огь 40 кошара пчели мкрни за исрасиространенисто на тия болЪсп?
бнлъ вземялъ очою 4'нI ки н.грама медъ.
Миою чудна е наисгпна т; я ичлиФориитносги...
Мяящата г.мнна жителя отъ с. Сан I.или
I
Шило за лЪто. По случай !1рТ>дсгонщи'!'1>
! Вайрактароолу, имали нриходи отъ .шелигЬ еи IПощенски тьржесгна, имало намал-нмс но дир; 4'А1 наиллоома. сега. както се научавано нЬма жедЪзнини оть /0 до “1 тото си 50 на сто. Въ
да има ни сто. Причината казватпа на всичко други майтонджинт! иангЪкудТ. нока'1.1.111 обпктова била т. г. суша.
новеннтЬ нЪни съ 100 на сто, чисто български
Донжуанство. Цч 10 тото ночерьга нТ.кол- работи,
ко мл.ч тежи мю.:дн> дани извършили одими ненр-1
Отъ с. Каралий получихме, една обегоя тел ; стоиш, подвит. Т* еъ>р*1И новодо платя дЬш- стена домоскл. въ която се описват нЬчой не
ца за орменска учителка, че сс установяла въ пристойни работи вършени отъ държ. служите
хотолъ „Паря“ и искали и.асилс гвзно да влЬз.аз и ли мо границата ни. ОбЬ-цаваче да и дадемъ
ви стаята н, -п.»1 гласи заявленчего на учител мЬсто ви сдинъ оть нлущшТ. си броеве.
ката ; каки стои ви същности работата ни съда I
Научачаме се. че сдиш.отъ д.-р ка ншгт. бир
I
' ще се ;уотавови,’ когато ще ео гледа дТ.лоао.
ници нъ околията ни, се е зяилмавадъ цос.гоннОтъ с. Чаталаръ Ьалчикско н от друго но еъ клюкарегаа, като е мм гали анонимни пис
..ВкоЛ села изн нашата околия ни съобщават, ма до момче гря на Фнмамемиг* еъ които е клЬче разни салхаиаджнн умражпяияли запятото всгялъ К0Л(.|нт се м.гМь мииисгра. Ний но моси изъ селата, за отбт.гнане надлъжния меш- жемъ да разберемь. защо главния бирннкъ г нь
чински контроли. Така; на двама пътници вя е. Мацчовъ. нс с довссълъ до сега гд*то грНбва
Чаталаръ било поодздено сънс*мъ ноннща ма- що за чов*чъ е тон сиос1'орода бирникъ, който
стрма . . ,.*'брЬ чч пило нашит* ветеринар- (.с ;,а,|,п,-,|.п само съ клюки я който, както со
ни лТ.кпри та обърнат сериозното си внимание научавам- за да го държат н.ч длъжности били
върху тоя нр*дмиги, 11 у • питият всички пра- ; лплъ на 2 тукашни цзпкопеств 5(Х) лона.
вила. но тая части, да с- пазягъ ть селата, за- .
15 Септемврмй. Пакт ма изЬкд,!* изъ Нилщото не малко пастърма и суджуц: сч разнроса раня вати за на вс*кад*, о.ъ тия самозванци гария, ткч и нь нашия грч1Ь сс отмразднува
1Ърже«-1пено.
салханаджии.
Пъ 14 часа су грииига, с.1* ги божествената
Казват, чо това со вършело огь пзбьтнане контрола и плащано „окгрча“. Има думата и литургия ничие молебени '..л мтощчдя
Дн„олвияята.
митръ не който ирпсътсгнуваха нсички видни
1
граждаики и гражданя, ччноаннц ггЬ, учагодит*
,
Уволнени. Мюслюманекото утилящно тего- заедно сь учеиицяг* огь поповият* и класни
, итолство, иа I укатит го училище „1’уджядио , училшца и множечтпо народи. Сд*дь мо лепена
1,0 нрим*ра иа министра ма нроснЬшонист е снсщенпки Мирови държа иротувствеча р*чь,
I уволнило и двамата си учители — мюглюх нн, сл*гь него говори учителя огь мЬсшото трвкоито б*хт евтршилн български гимназии. При- класно училище Никни Геаовъ, койго сл*дъ като
чини, казват, че но биле много Фанатици, а хо- описа постоягалегштю значението на нр*зднлка,
завириш рг.чг.ч си така :
; Дяли ИП‘ обществени н*кой мЬсгя.
„Като чествуваме дноси мраздникъть па маПомощиинъ-началничеснитЬ длъжности,
които миналата година се бЬхт закрили, т. г. с* ! чомицчг* за нашего освобождение тукъ, мьс.вооткрити. Иа номощмикь иа началника тукъ е наз- бодна Пьлгаран, до не забравяме, че смо з.тдьдначени бившия гакьнъ МусгаФа Чаушовь. Тусунь ; женя всЬчискя дт работим и за обядинениего на
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сипки българи—д* ме оставяме едни да се шумънчватъ. други носърбиватъ, а трети аздъ
'яла и родоопгк, да се изгрЪбватъ и се потурва п.. тъй гато пея ти наедно смо вл-Ьклп тежИТЬ веоиги на пЪК"впито робство и рамо до
ьмо всичко ■ мч СО бориш ирчтивъ вТ.ковншиъ
......
... изпиване н, ' .. ска:п*| „ свЬга
иранинь за измиване на тая < кд.на н < вЬга
вшмда. и а която се р.цяаме днесь.
П,»о чие, да жявЬи цЪдояупна България ! ! I
Вьчна намягь

на

всички паднали руса и

Отр. 8

ского 'раоягслст и сега ньм. го ■онднява въ I
съучастпичсство вь убийството на гръцкия ноданикъ Дрь Саксларвонь. Дръ Татарчева» про- |
тег тирът ь.
!
м
1
Утвърденъ законъ. Съ наеочайшя указь
Но
огъ 8 Авгуотъ т. г. обнародвань нъ бр.
Тьиктвенъ ВЪгтншп - огъ 14 Август)
1,1 13 *дьр.кавенъ пт,( гпим, огъ 1-4 ЛВ1уеть
е утвърюнъ законът. за аривчлигврованягЬ ае-

Служебната манипулация, но размЪнмването
особено се различава отъ началата, проиаряни
въ конвенцията ио размЪпянапсто мЪждуварод**тЪ записи. НаиряиЪръ: вснчквтЪ ааанон за
Гусия иашвгЬ с глицин що нзпращатъ до руеенскат> (.гапця),
д тя до кишаиваската. които
„"“1
' *
Д0
Ш""в*СК*ТЖ’ “®,,то’
" ^ ,цо г" Ч*Ч«» ** пр1шисъ . до м*стоозначенията ииъ: а оусчгитЬ етапния
шипа.
ЩЯТ7, тЬ1н зя Българи, до кишиневъ'огъ
«*-

мани"
Зеяледгьлчеснитп, наси гака: член» единдМ.
прЪиращатъ до русенската атъаи
стввня. ТемледЬлческнтЪ каси имал. обща при
...........
д русенската, а тъаи
вилсгия, но събиране на свов.ь зсманом върху 1 ,,оол*днят*' въ "Р*»» Д® >Лс гонатиачеиаото.
I
ичогптЬ и ироизвЪдовиига, прЪди всички дру
ги крсансн, всключан ииоп '.прани гЪ и ония
на държавата ироизходищи оть направени гЪ огь
каси 1-1. засмя за земаодЬлцятк.

Жълтици зя напгего освобождение
СлТ.дь топа гражданял-!, подадоха до мн■стрл-нрЪдсЬдателв г-иъ Д-ръ Даневъ, гзТ.днна телеграма :

ДОБРТДЖЛНСКД попи.

Шипка
Мннистру И1>1н.1Г1Ь,11и>’ЛН1 »-м» Д-р» Дпнеку

:

я) 11а лоизхрапвание Д0М>чаДИ0Г0 на зомI' иъ ('гаври Г.лцзнакоит. — Калчикъ. Разбрахме, че
I лсдЬдсцч и на добитъка му л<> нова житна п
б; за покупка на сЬмс п 1а нребаранне на
"(казвате изплащането на публикацията Ви нъ брой 46.
!
I Дола сс сьмяЪвахмс. За да 11и напомнимь обещанието, на
реколтата.
I
и обществото та ввди Пашата точност!. 1|рннежгаме тоя
ЗабЪлЬжка I. З.тбраннця ч- секнесгиранего
иасажъ огь приироиодигелцого Ни писмо: .Моля редадияпа огпустнатитЬ суми, или храня за носТ.вь и
тл да напечата вь единъ отъ пърнигЬ броеве па яЬстнидонзхр-чтяно на нострадядвть огь градлбигниЯЪТЪ сг на първа страница, додчьото яи съобщеняе. като
ня земтедЪлцн, бидо огь държанага.-бндо отъ
ми и изпратите см!.тка на п.ииащамс.“
части кредитори.
'
ГчКтяа пратихме, писма писахме и сега Ни пубЗабьЛ-Ъжка II. Начинът), на отпущането на
|
засмнгЬ, 1|р!. 1ВИДСНИ вь настоящия з.чкенъ, ще
личио каиомъ дя ни ее няплатвте иначе въ о.ь,уь ще Пп
;
при гаде м-ь, бъдете точни, като Ярагъгъ си, кдкто въ съобсе ур-Ьди съ особснь правилникъ“.
.
щенцсто си сс рекламирахте.
Нь редакции га но се получи и иравидиика
I
Г пя <’• М па с. П-Н". Гачбрахмл, чесге се пдечта
пзнрагенъ нп 01ъ тукашната лсмледЪлческа каса,
\
кзкно огь тона ?!
«ой го въ единъ огь близкит!. <-н броеве ще уио.
,
:"*кетнмь, за да бъде достояние на пс-Ькнго.
л
* г
гЛЩО е утвърденъ така нарЪчениц „Скме
Като смо готови да сдожнмь свонгКкости, 1 с“'' ЗЯо^.1 ’ ко*'го ег0 ьакв'' 1.1аси :
Д. По 044 '.ПИ год.

1обрнчс1СиП. I раж дани, ка го Ня нозлраиднатъ сь завидната чссп. вь Наше врЪме да со
разднуна великото начало на българския геро*
амъ, не могатъ да забравятъ с градя панта и
еглага па сновтЬ еднокръвни братя: въ ствсЪдага нани Добруджа и въ Македония. Нь тая
■«иути |.а тържество, тия наши братя съ при
нудени ..
* убяг ь нчП-В! ликп гЬ си сцЪгипи:
В.бруд канцп--уч.._,*ч1-1 га, а Македонци—свояп.
внпь н жньоть. Из -ра . 'ЧшгЬ арестуваха ма*
.лелонскитЪ мъченици, току що -‘-пободени отъ
мскнт!. зандани, а днесъ ромъ»-т1| затвоВн\а бьлг.ярскиз-П училища па н!> кч ДИ)р,. 'жа.
■ато огговчръ на нашит!. Шипченски тържества.
К ,
'
.
1
■добричлнн не могатъ .да забравигъ пито единтЪ
Ьито другить.
Щ

'Шипап!, ьч>гаго отсчссгною поиска това, ний въ

Докторчето съ ..шантанско възпитание',
■а името на което нита „пасквидчето“ е моиа1в гагаузчето.
Пропуснахме да съобщимъ въ нападни
рой на вЪстинка си, че нъ грята ни идва п
тоя една седмица сгарии уч.ггель — Георги Д.
Гчкаловъ огь
Пз^вонъ, но събнранис на
тзриня. Каго нохпаливаме добрата иницяагив.я
|а юли ггарь легеранъ па иро.-вЬидок>юг*> ноК * *-* *»: ъ ч т* му добър ъ 3’сиЪхг. Научаваме се, че
а еллцата цГ.ль Г-нъ Даскаловъ 'щЬлъ да се ог1ле вь Варна, Шумень п др.

Обща хроника
Фалшиви метинги.иди Фалшивиизбори,
се ВП.1Н.1Ичитак:дит I. ни въмипазин
ни

или

чт* *?*•

«* — •»•«»*«•**•»»»>•>»«

,м огь “«"-'Л1" на 1 юго из зор ь за избиващаняцп. и, когото II. Сганчовь на грани на ту" 1,1 "
няроденъ арЬтсгавитодъ, иротостакашнигй п .нн цанковнетн, сега со бяль обявиль
| ' .н, И.1И но-нр.в.. казан ., явлли <'е ня мигннгь I ирогипъ Станчева и заедно съ Насярева се мъчи
1')Вол»и1ц.| сира\г<» пранигелсги.чо !«ИН)^ »уши
и н.иох^зчзничи, дани гф
оставяла въ носгоян1'
и*»даццц
а н.ч и*6 .рп г.»и доад-Ьегниг!
м ти сьсга» ь . . . Так.ч о то, когято едн.ч н.чрII, <)мч’•ап'ри дала шисти вс*г»
на всич :о за
г-.ш иска Дя вербува свол то пиаци оп. Н.1М11Гч
|*-1 :ни ■ !. ой,) шциопнц кандидати ШУ) гласа ....
на другиг!. партии. Некн нощ
сега олр.ъжния
м (1-.Л1м г-нъ . 1жамд;кьевъ. койге устрои еспав- | уц||.1вчгелъ Сганчовъ разбор-, че н единъ Д|ек'•и мнглнгь отъ 4'МК) луш I еснзФи нт.-учизъ
си 1Церезъ, койго со 1чигаше негово протеже,
-7.1 гласа ?! Н !Й нигаме: кое е Фалшиво мнгпнсо опълчил ь Н|мтичъ шми н тр. |и,т.ч да се не
птГ. ли, или нзб -рн!!.? иначе ако но на се яви,
основава на нрашослояия, като АдекслчигЬ н
|
•: ин мас 1Я га. хората на законно основание зл
да дчктква . . .
пални . .
СофийскитЪ ни сфдения говоря гь, че ня
На станадитЬ сега на 1 тото избори за | ^ -** и^' ваяно чцигъга нл прегреелошгЬ да .
,
крадна ирЪдсгавнтерн, огъ 1*1 душа избрани.
°|к1,,,11гь т*
обикнивонно народно събрание,
I
'мло мрогресясгл 1 народншгь и но знаено
Пощенски записи въ Русия. Огь 1$-й тото ;
1ИИЗ.Я въ сила сключения между Ньлгария и 14- !
'■гьвъ . . . Д рь Ходжовъ, кандила гь за ми41 трь на правосъдието, нзб]>ань въ Иратца, Д-ръ
| '’И11 лтговоръ, за рачмЬнчнле пощенски записи,
■

I *з.ювъ—ИдЬвень, Нолабанонъ—Софня.Зп .чи що
’* >-ИЛИ огь мллко-маль'0 щчбд н.‘1 и|мп*р'.ч*11сг*1 *
щ» народното П|Гцмни1', ако др. но со огц1»*
! Г I. при реорганизнрачого на каЗиаега, което
валежаще. Пи ти щемъ.
и .
И Гърция ни прясл^два Огь Атина явя-

Но. 2718
олмоми.е „тъли л«ег,. II 2о4« ».м г. пададсия.

лева: —-ро, лозе го М\, а.*я шк-о II) ггЯГ.мо огь . огь II До‘-|рц.,. м,|р. д'а,.дпя вь ноз.|я пя Хазндга, цротнвъ
егинъ Н!вард. Н 3-ТО, НИВ.-тЬ му. ако не С,Ъ
Демирь Мупгавпнъ, е. ДГугу |;*Я. за 1 ДП левя обязявямъ,
по вече отъ 10 декара.
,,гъ -ч Се||Т,‘ивр до гч Октоивр. т. г. часа до & посмя
I*
„ ....
.
и.!яднI. и поелЬ иряноналяняне .*> пя сго въ кянцелапимтя
Кя ГО
И Д.Я1Ь ЗСМЛедЬщнТк ни, гЬчъ не
си. вь г* Добрин., ще II рода вам Ь: I; къщя кь е. МуеубеВ
могатъ со продава самл 10 докара огъ нлннгТ.,
иоетроеня с>тъ кямъкъ и нрьегъ, съ дворово прострянсгво
а за единъ добруджавець, таи иомощь е одна
!'«'• кв. метра, оцъпеча 1<Ч) лева. 31 нмва „Кара-ачъ Ги1т1иа нула.
'
иору- До дек. опънечя ПО леи» и 3/ япвя .Мелсклерски
1
'
I'иш.рь 2я дек ч ара, оцЬнеиа 67 л. бо ет. 11сички ■ъ п
Така нареченитЪ шпи о нски тържесть1 и
землището пя с. Муеу бей.
;
бляскавото иосрЬ|цане и изпращане на рус кил '
Цадтаняииего ще почне оть оцКнкага.
гот-ги въ Софии сс свършиха вече. Сега нрт>дГр. Добрпчъ 2о Ген. Г.Ю.* ГОД.
сгон на правителството да ю позагрижи МЯЛКО
I Гждсбсцъ Прпставъ: Ишшсяъ
н за нЬкой законопроекти, защого Народното СЪ
ДЕЛО Но. 683 002 г.
брание що се открой сл1;тъ ’0 деня. Говора се.
II Г. >1 .1 Л К II II Е
че отъ тържествени гЪ инршеггпа, нищо но бидо
Ио. МООЗ
првго гвт-но и за таи есень. оащо .ш нрогреснс||а ос. ‘1НЛНИС истднителний лиегь издаденъ оп.
II Добричский Мироп. Съдия на 4 Юиий 1808 години» «ъ
титЪ но се нярекъгъ рогресис ги, което имение
| полза па Добричс.ата Зсмлс | Ълческа Кае са; иротияъ ||стръ
въ случая много ».мъ подхожда.
, „ид1ико»ъ ,.ъ с. ьчг.спо, „а б.н, лса сръбро, обяяя.амъ,
ШЪ оарна пи < ЬООЩ т.ьГь. че окръжни гЬ п«.» огь 24 4'епт«мирий.во 25 Октомври(I т, г. часа до & лхкдъ
съвЬгняцн още н.нцо нз биле извършадв з.ч вь обт.дьп поолЪ праяоиа.чтаиаис 5 на сто пъ -34 часа на
полза на окръгътъ ни, причини гк биде: нескон- слидутншв дсяъ въ кани*,.триата си аь гр. До ричъ щс
чаемнгЬ кара шцп между двЬг!. Ванпенски <••.!, I "1»^»»»»' слЬдуь.щитК инот-кирани •«■лнижиии имоти,
II
,,
,*
1 ; •'ачодтци гг иг ломдищ«гго ва с, Чади**во, а имрно: I) мва
I ‘
*
г*1НЧОВЬ И 11.1СЛ]н>вь« 11;пн. е егидни | в!Соджа тарла“ Г>7.4 декара, оцИне»*а
л«*иа Ч) нииа
да уков1»етнва«<о ругания га наша братя, заши го
«Двликли 1ъая“ 1*4 декара, оцЬнона _*7’6о , лева 3) НИН.1
само за ГПхчигЬ нЬкаь*ВИ ГОКСННЯ окрзкжнагъ СЪ- !
а»*2 докара оиНиена но. Олива 4) иииа
В1.ГИИЦ11 па брой 12 ноЛУЧ.-тагъ оть окнъжнчг» I .''"^ъ Поду- « о декара ............... 27чМ1 ло„я 6) мина „Ку
4Г
*
»ЬрДълМ1ата ! ианлл.къ 13*2 декара оцЬкона 5'2-ж*лева ^4) иив^ -Дирсска.та ежедневно А
лен.я, н до сега со Поду* б декар! ои&непа 21 леяа 7|.нияа „Дирсекя* 13-, декара
! пили, п-Ш окр. каса е нзрасходвада около Ъ(МЮ
оцКнена Г>3'в1 леяа 8) нива .Г>юлк>кле|1пт1>‘‘ И-| ..-кара
ле,«а. Кдчнъ оть нлшпг!. 1пбрашши назянаемъ
вцьнвие ?4-4и лек» ». ним* Дивада „ГолЪчит** в деъяра
: Алекси 111'рпвъ, кого го наотияга нт нзупъпш
0,‘*“к“-я Зх ««а 10) лоав .«ъ Лията“ 2 декара оценена Ю

■»л , I, ‘ОрпчспЯ гЬ гражданя подписали : Спи■т;>‘Ч1. ьн, МоН1<> Абаджиевь, «КсЛЬзъ Лбатжневъ,
Щ- VI 1л.чояь, Василевъ, Муцовъ и Т.яб.аковъ.

I..Ц.ТО

ог.шикииЕ

I
* '
мо(агь да оъд.чтъ Дрн.дпдена
; сльднвтЬ имоти, прннздл.:кч цн на длъжника : '
1-во къщята иу, ако но сдрува ПО-вече огь 500 |

р.-чие линч иропч-гпраче ирогипъ тип вариарски
1ост.ъ-1К11 на тия > а-ь културни дър.ъана и найгЧ.птелН'
Пи ..млнмь, г-не министре на зло[горегдата тя огг.шорнгй съ мжжс.ка упора, каго
Ь. тит- узЬрсни, че бьлгарекзго иравитедствл,
Еь 1Ь -ь начело, ще б.ъдо и«ткрЬ1вЯ) огь мощ|я та дЬсилц т на цт> !::| българтлн наро ть въ тон
Цучап.

)

ме‘к,*У иасадащага на двЬге държави. Русин ще
издава записи за всичкигЪ наши пощенски инса; "***,*11» в огь Ььлгарив за сега, сиоредъ ясканпето
! Н:‘ *>Уемя.
с« издавагь записи, само за сл!.| ДуюцпгК градове: II ггеребургь, Москва. Ниевъ, !
Харковч, Одеса и Изршава.
Максималната сгойносп. на заия-нгЬ сс

■гь, че межд| иичшеиигЬ българя, нолицнягд
чщ Г.°ош'н Д'рЬг'ТаГа|’ЧОв:*’ К “ПГ0 ®1иъосъкенъ ,

онрйНия до 266 дева. «ия ШО рубдя зклтчигелно. Значи, че рубдага що се равнява на 2 л. «17

IIИ КД

.Дслъ Ням4 4-8 декара окТ.нспа 19*20 лек». 14) „'Гсръ Кук*су“ 4'7 декара кцЪнсиа 18’18 лева.
Напаканисго ще почне огь пи Пиката. /КелаишитЬ
мпгъгь да сс якнвап. вь канцеларията ми вь и|.исктС1вснигб дни и часове за над така ние.
Гр. Добрпчъ 5 СеитмнрпП 1092 год.
Пзв Гъдебенъ Прпставъ: <1. МЬдникароаъ
Д. Но 637—902 год.
О Г. Н К .1 К II II Е
Но 11897
На основание псиълинтсдний листь Ио. 231 издклг,п>
1 АоЛр«'" кий Мир. Г.ьдня иа 18 Ннуарий 190о г.
въ полза на Добричската :|емледЬ.1ческа Касса, иротивъ
Халилъ Ллнпгь и 1р. отъ с Ср. ЧамурлпЙ зя 21 м> лева, обнвиичмъ. че отъ 24 Сеитемн. до 25 Октомвр. т. г. часа до 5
с.шдь обт.уь к поел Ъ правонад тавание 5 на сго въ 24 часа
на слЪдуялция день вт. канцеларията
въ гр. Атбрячъ
Ще иродакамъ елЪдукоцигЬ длъасникови недвижими имоти
изходиш»- сс въ землището на г Гр. ЧлмурлиЙ, а именно:
4
декара оцЬнсна за 8,— л.
| ; • 1«“* -До ндста*
.Иртлукъ*
н-2
. 1в »о „
, йо-60 .
% ’ '-^к^ъ **”“" "з ’
го
6*
1*

"
«
*
"
*

*Даа ви-ъ“
21-2
«Кмръкуш*
4 —
-1ркиръ икт.“
.г
-Д«кизи ташъ-34-—
13*—
"„Чаиръ
Р
тарла“ Л"—

-

Г
»

»■-

.
«.
„
. 72- •
.
. 26.
.
п.)
.
6,21
.
„Чяталъ дср«“
5— .
.
10.— ,
Наи-анзникто щ- почне огъ оцЬиката. ЖслатщитК
могътъ да сс внявзтъ вь канцеларията въ прпежтетвеипя гй дни и часове ад иаддананис.

■

Д
^ вь 1 '
за макгдонскн агитации
сг. зч. Таксата о оирЩКлЬнд и • 2’> сготики
•* ванослъдъкъ номлдваиъ огь Султана. Агин- [ всЪчи 25 лев-о, ни дробь огь 25 лева.

«а

.

«ТВ ,
8.— ,

гр. Добричъ, .-> Ссщсиврий 1902 г.
Пзв. Сждгбена. Пристава» 3. Мйдкииаровъ

Ой|>..#ч

ДОВРУДЖАЯЕЦЪ

ъго1м.1кн.1иег,1) ой ,ин; 1:1. Д^.Л1' 586—902 гол.
кий(()',я01|11 гткОБЯВЛКВИК
. й*1 » оВ^НО
отаЛп&ЙШ|а -- вгвш....
Д У На-ппигвапае'п»<п.дк.даг*ъ Но 90ШМЮ1 г.
издвп-въ «гь Н Лобрпчскн Ми|иС»л»яап. дииа»
нахалната прогмиъ Ппфугь Гаияровъ. е. Мусубей. з»! 106 лев»;обявявана., «е отъ 28 Сеитемвр.
до-йНОктоевр. т. г. *«сл до о пог.гЬ обйгь в
«оса» иравошддявамс Г> на иго въ кяшюааримгл
свиват гр: Добрият, що предаваш: 1) клина в
оборл .вь е. Мусу бей, посгреел» огь. иереш л».
гъ дворъ 720 кн. ветря, оцЬпсна 2*0 лева, 2;
нива „Дчбрччсви нать» 10 дек. 3 ар’. оцТ.ш нл
21 л. 60 ст>Л)лцва «Дурйлдч1улакд, 7 дсд.дщЬнена 14 Лев»? 4)*11ВВП'*,,К.-М1.ткъ Сияор-ь* 6'-Дек.
2 ара, оиЪнена 12 л. 10 ли. 5) нива „Мелеклорски Синорь“ 4 дек. 4 ара 8 л. 80 ст. 6) нива
„Балчикь-Иолу-Бою“ 4 дек. 1 арь оцКисна 8 л.
20 ст. 71 нива «Балчакъ-иолу Бо »>“ 4 дек. оиънсив 8 д 8 нппя „М-рко-Ипду 10 дек. 2 ара.
«щКненя 20 л. 9) и 1ва Пенир 111-иу * « де-. 5
ар» опънеш 17 л. 10- ннва «Кара-ачъ-Сииору“
38 декара оценена 76 лева 11) навя вС:*ря-Б,дип.
Н)кг-Ь 18 дек. оиЪнеиа 6 >ова в 12) нива
„Твитуиъ-Чавра“ 11 дек. 3 ара оценена 22 л.
60 ст. Ксачка вь землището на с. Мусу-Бей,
Надлавлнедо що почне огь оцвнкатя.
гр. Добрячь 20 Сентемвр. 1902 год
1 Сл.де0ен1, Нрнсуань; Нннт-иь
1.1 Г.
:^

*
1
:
4
I
!
I
I
|
:
;

Брд!^5!

канцеларията сн въ гр. Добрвчь, ще продавам-ь:
I) ката въ с. Мусу-Бен, ност|1оенп отъ керпичъ
и поврага еъ СЪио, сь *”ороно пространство
676 кп. метра. *цЪн<-на 140 лепя. 2> нивя Д1>я|;
ч- рага* 2-1 дек у ора, оц*и. 54 лечи. 8) мина
«Мййе-Алча4 22 Дек. 1» арИ. бцйьенл Чулева,
4) навя „СрЪтг' Черв «ята пръст.“ 9-7 летря
«п*н. 19*40 леел, Ь) Нпва Добрич ь-иоду» 15-8
дек., ппД.н 3160 лева. 6) нива „Кярлачъ синору“
17 я»;«. 5 ара. пцЪ«. 35 де вя.
Д
Г..-мчК» вд. дем.гищщо ня с. Му-у-Б в
'
Наддаването щ«- вечно огь онт.икз г.ч.
!
тр. ’1»"ри'П., ^0 < V нгс.инр 1902 пи.
I Г’дл. приставът НпПенз. 1

въ поде» а» вината, иротавъ Хюоамъ Муотв«овъ, с. Дурчсий, за Гй дека 78 от., «мимяваиъ.
че огь 28 Соитояврий до 29 О.томвввй т. год.
прпа лоД*| поел* ищце. и «гел»правнияг«ча*ап
5 на гм им каиц-ллримта си иь гр. Добричъ.
що иролалимъ:. Д) >,л,«ц гборгей) въ <Играл и А
огъ д«ь отдолоаин, иоетр «на отъ ярдеш „осрвтя сь кереандв, дълга 6 ме»|и, нно.*к* 3'/ могр.ч
н тирана 1 Метър», гь ^п..р1 сгь „коли Шии
ви. „опря. оцЬиеяа 70: л*иа, 1*1 Н|1П:| „ГяъалмъА.14.1* .<*; лекар.-» 5 я|М. дмгЪн-вя 73 .« па, И)
нвия ..Ч-чарлък:.4 22 дек. 5 а ри. онЪноня 4Г»
лева " 4< навя „Куванл.чдъ- 6 д-к. 3 ара, оц»н.
1360 лева.
Ксичкп ВЬ II Зов.1. Вя с. ДурясИЙ.
Наддаванею Ще почне ОГД. 1)10,11-.ага.

Д. Но. 473-902 год.

ОБЯ 9ЛГ.ННГ.
гр. Добри<п. 20 Гснтемврий 1902 гол,
Но 2703
11 С*д- Ирис швъ: Иааевь
Пя основание идпъл. лпетъ !1о 3060-901
Д. Но 1727 91 И) г.
г.. издаат, о-ь || Добричский )Ьр.щмй Гадая
но ле. нд Мнмч., Д иювъ. нл,
'^лв И-уоь
ОБНИЛКНИЕ
#у*гу, иротвпд. на.*дд. тпцяй :• иокеПния Иеб2729
чо Мити,, оп. г. Дс-дп 11суоь мюсу. да 000 д. *
Ня осюнание вчн ьлнитед аисть 1о 5239-901
ибикипамк, че оп, 28 ('елгемиряа до 29 Окгом- I
год. на И Руспнпягй Градски Мчровий Смдяя,
врнП т. г. ч .са до 5 н.ч-лТ. щящЪ а носл* пра
вь 1ЮЛ1.Ч *та Дружество .Гирлань“ вь гр. Русе,
новоддаване 5 на
"Ъ ^яицвл;Ч,",,тв с‘" "ч* г- "ротнвь иаслмяицет* ня нон< йнкя I! трь V.
Добри п. «и продавам . лТ. .уиии. -Ь недвижими I Кертм.опь. а м.менно: Ио.тко Нстровь Ноптмимотн на поковнин. а именно: а) Нь землвшето Ьовк, Спфлнь Нсгронь Кертвтпаь Ней»‘ибичнь 2Ь|1Ч-К 'V Чп""“'4 е] "‘Лджу-Ор- тровя К.-ртиков* я Радя Негровя К-ргмкова г.
шедппа4 г-г, «.к по'.1.1.; - П" ч -‘Н,Ж”:Ме- Лнбрачъ. обнвивамь. че оть 2Я Септенврий до
Д. .16 631-901 гоя.
пиии]С11111,
I“ : |Ги..1.« о,д
'1.6илл\,$} "ПВа„"С1,Ьд- | 29 “«гоморнй 1902 г. часа до 5 глгдд. обкдъ и
™1'
Гол 1»%’’о1 пят 3 Д<' ■’ °Ц^*1 е ЛСВЯ’ У "ива ,,0<‘лЬ итав,)наддаване 5 на сто до 24 часа вд.
Но 2<24
Я1 олджуорианд. 3 лек. онИв. 3 лева. :») пипа канн-ларинга сн шецшмлннп. • .
■ „„
Наоевованно изпълн лвегь Но 2042 9' 1 г. ,Ирм.
сь* * и< , „м,. 5 лев.-,, «. нввв .До на г. Добрич*, нодь Но'785, иос^оена от» ка'
мздаденъ «гъ II Добрйч.
Гзими, нъ полза *.рибката-. 12
. цкн. 12 лева, ,, мин» мьгь ь нерва,г. „отрита гъ керемиди, оп. три
наХазнота "ро1виь(е1,дЯд,1»1<-иа,и,,сь е.Му.у- „ Ьгалг-Ормань‘20 юв. ъцЬн. 20 лева, 8, нива : огЛзении аа жпнЦенс. сь ЛВор'во „.^странство
&*•***»*. •№ог»2НЩ^»р. ( аталь-Орманл. 22 лек. 22 лева. 9* „:.на «При ' огь 1о*м. нв. меца. грав1.и,.: Злати Марковь
до 29 Октомврии т. Г. час» до г> .юсдЬ иладнЬ , Ьнрь «у дек. оцкн. мЮ лева. 10 пива „Чг- 11. трь Женпвь. Д. Георгенъ и улипч.оцкнена
и посжЬ вравоиаддявяние» па сго въ кявцеляраи- . 1 гялчМфМянь 2-■ дек.. ипЬн. 960 лева. II)вина . 5<Ю яена.
да еи ВЬ рр, Добрвчь, ще пролавям.: 1) калия. - «Черкеза“ 33-5 дек, . и1;н. 3350 лева. 12) ннея
Нялдавкннго ще почне отъ оценката.
оборь и земникь вь е. Мусу-Бей гюсдрпепа оп, 1 „Япад&ка* 19-5 дек. . цЬ». 19-50 зсва. 13) нина
Гр. Добрвчь, 20 Сентемвр. /902 р.
кернвчь и иледь покрита ,вь еЬве, сь дворъ } «ДЗуллУ-Кула“ 12*8 дек.. оцЬи. 12 80 лева, 1-) 1
С». |. Приггавь: Пиненз.
3096 «в. и.,оц»неиа 200 ла. 2| нива „Кара-Ачь , нива „До корниза“ 96 де-., ецЬн. 960 лева, 15)
Ияу" 8 д«карж 1 аря, ои»».-' 16 *. 80 ст. Н) ! нвъа «Нмчлька* 1-3 лек., „„ин. 1* 0 лепя
16 1
Д. Но. 624-901 год.
нвва „Кара-Башз. ьжте“ 13 дек. 1 арь, оцТ.я. 26 ! нива „Ямалжка“ 1 Г> „в., < ц1.„. 1-50 ле^я, 17, !
*>К>НПГН11К*
*. 21) ет. 4) пива „Сара-Башь-Юкте, 23 дек. 7 «поя „Дярь Боааь“ 3-7 дег., • цг.и. 3*70 л-и.д. 18| 1
м
ара, оцьн. 47 л. 40 ст. 5' нива „ЛГешелш ялчпа' човл . Чаталь-Орманз.*1 6 7 дек. оцЬн. 9-70 л> т 19)
~'~л
64 дек. Зара, о«Ьи. 128 л. 60 ст. 6) нива . нива .ЧатАлъ-Омднь* Г. 2 дек, опЬн. 5‘20 лева б| I
На осн-1ваиие шитьднцт. лис гъ 1Ь 2020 901
т,1\а|)*->1Чъ Иолъ I»)*»1 8 док. 8 ар:». <шЬк. 1Г л. Вь згмллтот ия г. Ха» лн*»?: 1 ник:»
гро- | год* и^1ЛЛвнъ пть^ Добрпчк П М «роши! (-^.гин
60 ст. 7) нива „Марко ЦЬ.1\ “ Т1 док.:. ара и*- битата» 1'2* Лек. 12 дева, 2 н..па Дьл. 1С<,.заче“ вь ""•1П " ‘х"«-*та, „ротовз. Хю
сииь Хвли-..............
неиа 23 л. 8) нива. „Ирекъ
Чукуру ‘ 10 дек. ' Г» дек. 0ИТ.1Г. 5 лена, :гпипа «Мавлаиа» 3 5 дек л”въ оть <ч Мугу-Б< й. за 153 лева) обипивамь,
оцЪя.вя 20 »В. в 9) нвв.ч „Юргаукъ“ 37 дек. : оиЬо. Н-50 лена, 4) нива „Маклана* 7-5 ара, 1 ч" ип* -*ч Псцгемп,.вй до 29 Окгаиврай г. г.
4 пра, о1т»псна 74 д. 80 ст.
• оиЬи. 7-30 лева, 6) ш ва „Манлана'1 /1*Г> декара чясл ло< 5 цоелЪ пбкдъ и шн*л1» ирпномяддяпане
окЬ>г. /1*50 ле» я, *)) нипя ..Дм еедою** 8*5 дек.
и;1 1'г<) вь канцеларията еи въ г. Дпбрить ще
ШбчЙи въ землището на е. Мусу Бгй.
оиЬн. 8-50 лева 7) пипа „Надь селото“ 11 (ек, п1’°-1ав:‘чъ 1 - лв1; кл‘ши “ оборь пое грее ча оп.
ПаддАвазшехо ще почне огь оценката,
е„Т.н. 11 лева. К) нива ,Надз. селото' 4-5 дек., 1 ЬСР"В,,Н и "бкризи еъ еЬно сь дворъ 2530 кв.
>41* з-р. Доб|)ичъ. 20 Сеигеиврий
902 г.
ии 0 X I*.
о.цш, 4 0 л« ва и 9) нива „Мерата" 6 декара. ! ''З'*'
л< «:6 *) нива, П-рязъ нолу “
I Сждоб. Нрвсттвгъ: Нкпиевь
€11
И 3
г.;н:н
оц^неп.ч 0 лс*вл.
^ дскяра 8 аря, пц!»н, о-л л. 60 от. <{) нит пк!ки
ТГ»Л*‘.
БЙИИ
Д. Но 4>40 901 год.
Над1лкан-зо те лочи,, оть оцЬнката.
! Алмч гуля 21 дек. ецЬн. 42 лева. 1| нина
ду г.
-»ии
гр. Добрвчь, 20 Ссипмвр. 1902 год.
!. -'1а»1к‘* ИМУ 44 лев*
»р*. «.цЬа. 97 лева 20
•.211 И
ОБЯНЛБННБ
е..
V _ 114 П Н (
;"
Сал. Ппмстшъ? Иаиевъ 1' ГТ ’
",,Р4 ’Ь-«мжа-Г,авръ“ 16 лек. 1 арь оп.
НО 2709.
I г.З лева 60 е^т. 7) нина -Уалчикътволу“' 41 дек.
,На основание изпълнител. дисть Но 2047-901
Д. Но. 621- 901 Г. ! 4 Я| а. оценена 82 дева 80 ст.
год. на II Дяб4изчский Меровий Слана въ по 1?а
Нгнчкн вь землището на е. Муеу Бей.
на Държавното съкровище иротавъ Бозатъ Нв».
Наддаването
ще нОчне оп. 01Г4щКаз а.
рн)ГВъ огь е. Муеу-Бей, аа 286 лева, обнвявамъ,
№ 2719
I
|*р.
ДорЛичь
20-IX
1902 гол.
че бгъ 28 Севтенврвй до 28 Оьюмврий т. род
На осйовм|1и> исиьлн. ляс.п. Но. 2032-901
•
Гъдеб.
Нриставь : Пнпевь.
чаеа двз.саЬдъ обЬдз. в шниЬ иравонаддиваие ! издаде нъ огь П-й ДрбричскаЛ. Маронкй Слани.
5 ня сто до 24 часа въ кипцеларинта си вь г. ! пъ иолза „а Хазната, „рахньь Азм Деиирь АхД Но 666 901 год.
ДлбрвчЬ ще продяпамь: сяна кжща сь оборь и меловъ оть с. Дурасин, за 2п1 дева, обнявчпмь.
0
В
Я
В
Л
К
Н
II Е
!
харманъ вь е. Мусу-Бей построена отъ камъш. ; че отъ 2.8 Ссипмвр. до 29 Октомвр. з. р. часа (
Но.
2707
а покрита сз. сЬно и нръсзь иъ дкорь отъ 3900 ’ го Г». иослЬ иладнЪ и иоедт, П| ашша.иишиин; ,
На основание ниманиг. лпеть И.) 2037-901
кв. иегра «НГ.яеяа 7б лева, 2) нивя „Караачь- .! 5 на сто въ канцЬдарнн га си пъ г. Добри чъ, що I
сввору“ 12 дек: 7 ара, оцбиева 25*40 лева, 31 продавамъ: 1) Кд.ща въ с. Дурасий, оть 2 от- ) |. нъ II Доорн-юкий Мнрочвй СД.ДИН, вь полза
пива „Караачъ-волу* 79*3 докара, оцЬн. 158-60 дЬдиния, построена огъ качъкъ, покрита съ няДържавното съкровище, црогивь Мехмедъ
лев», 4) вина «Балчнкъ-ноду * 6*9 декара, опЪн. | 'тр-м.ии. ди; а 6 м. ви< очияа 1 . м н шн|»на I Немавловъ оть с. Мусу-Бей зя 172лева. обиви14 лев»: 6ъ навя „Балчикъ иолу“ 10 8 декара. | 4 метра, уъ д>.орь огь около 3000 кя. м. е„п„. ,вамь. че огь 28 Сскгемнрвй до 29 Окюмврий
01ЛР.- 2/60 дева, 6) пива „Тонь кая“ 19.2 дек.. I 140 лева, 2) нива „Лшл .дъ-апду4 42 дек-, 5 зра , т. р. часа до 5 слЪзь «бП\ъ и иослЬ прявоиадоцЬиена З*) 40 леьа. 7) нива «Парад гь-аоду'4 203 оиЬн. 85 л. 3) нива ...V: а.-и ь-Ио у 18.1..5 .вра, 1 ляваи- 5 н.» сп» до 24 часа вь канцеларията си
декара; оцЬн. 60*60 лова, 8) нива «Нар.тачь ие.^»
оиЬн. 27 л. 4) нива Лш .агъ Поду- 21 дек 5 ара В|> 'I'- Л-»бричъ ш<- нродавамъ: 1) седпие иъ с.
6'5 дек.тра «иЬиснд 13 лев».
о. Т.н. 49 лв. 5 пива ,.Дши Мине“ 22 дек\ 5 ара, Мусу Б Й огь 2190 ки. мезрг, оцЪисна 20 лева,
ТЬя1г «мото сс намнратъ вь н земкището опЧхаена 45 лева, 6) нива >>„Пкши-алла-- 27 дек.' 2/ нива в11‘>ря»ь-|1б.1у‘> 6 3 лекар», иЦ-.В(«а> 12 60
на с. Мусу !|.*Й.
"
опмк-па 51 лева, 7) цвня „Чукур-Тгула“ 1Г дек. 1 -«‘«а. 3) ииаа «II »р«.*ъ-иоиу“ 12 докара, «иЬнена
. , Наддаването ще ночие отъ оиЬнката.
* ара. оцЬпсна 2-5 лев:. 8 опна „Хчеань Иолу-' 24 лева, 4| нива „Иои -ро-иоду“ II дек. 7 а ри,
гр. Дсбричъ, 20 Сентемвр. 19112 год.
I 10 дек. Л ара, бцЬИена 21 леиа н 9; нпва „Ор- [ онБи. 29-40 111111 5) чина „Н*мъ косенъ гарла“,
I (,’л.л. Приетаиъ: Ниш аз. ; га-Бурунт.“ *>.» дек. оцЬн. 110 лева.
Ю докара. едЬ.тна 2>1 лева, 6) нива „К:)|»а-ЛчъНсичкЬ
иь
п
зомлшцоз.» на с. Ду расин.
1
и *лу* 17*/ декар», тЪнен.ч 34 20 лева. 7) нива
■Д. Но 628-901 год.
Наддаването ще но-ше отъ еиЬнказа
1 ,'1’нп. кая чкй,ки“ 121 цш., гц»«; 24*20 лена,
ОБЯВЛКШ1Б
гр. ДобричI. 2'» Сентемвр. 1002 ги.
8) пипа «Дибрцчгкий иди.* 52 хекара, оиТ.нена
ил и
I Гл,р:б. Пригтавз - Понневь
10'4>1лев*. 9 шша. „Селско Пасбище“ 16 2 ден.
Но 2716
»• 1-* »• 5 ‘
оцЬн. 32-40 лена.
к
ъ
На основание нзаъл. липгъ Но 20*25-901 г* Д.
627 -90/ г.
Ть.ш
имот
се
||1мирап.
въ
и
землището
нзладенъ оть II ДСбрпчпмй Мвровий Сждин гь :
на с. Мусу-ПеЙ. ' Ье?-л '1Ь,;гполза на Хазяата, протньз. Боранди Коджа Агг- !
Н-пгаЗпчсго ще ночч: отъ «„Ьн1*-:!га. л 1
евз, е. Мусу-Бей зя 85 лова. обивнвамз-, че пзъ
Л1 2706
28 Севтеиврвй до 29МЗкгомирвй, чаеа до о по
гр Доброчь 20 (;.щг.-»|ор|П 1902 гох
Нар|||1шаояе илз.гьдниг. лш-гъ Н» 20 6-54)1
.Н1
ел Ь цдядиЪ п иослЬ цраноиаддаиане 5 на его ьъ | г. издяде 1ъ 01 ь Ц Добрнчекпй Мирввий Сждии,
)1- .или 1 I Сж.д. Ирмегжаъ : Ннгсвъ
,
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