
*г

Д0Б77ДЖШЦХ
------- ь

ОРГАНЪ НА НАРОДНАТА ПАРТИЯ !г

I .

'<ат ВеяГОДИШНИЯ АБОНАМЕНТ*
■» ■Дстмакд «: в 1., мирниям *’, е. 

Ха п етрметво гмпи 10 яем
Абеаераняе веп ярЪдимтя Н«> 

да се Т1

ееI ее кдрпеяра де рсдавянята ат, м гр. 
Доврага, уааи .Тотеаа“.

ИЗЛИЗА ЕДНАЖЪ ВЪ СЕДМИЦАТА. < ТАКСН ал ПУБЛИКАЦИИ: 
еа вада. е/а ва I стр. . . . 10 е*. 
• * 4 • . л ее.

Ва враетааеаа оЛаваевая 
1 . ет. ва ддва

:

Неиатеаа пасва ао ее вцяап, ват. Й ат.вит,равоавсв ва ее

ПРОДАВАТЪ СЕ АКЦИИДа се прочете Отъ иоеманмето корилото на държжс- 
ната ваша на отъ доблФетнмт* водители на 

отъ дружествата: Параходното 5, Гкрдапъ Народната Партия пр*зъ 1894 год. до края 
20, Гроздъ 8 я Шуменското Търговско 1.

Споразумение въ редакцията.

Поканва.не осанки правителствени и 
обществени упражнения, частни лица н 
ппрювекч фирми, конти имаше 4а обмен
яйте нпщч на населението, ,(а давате нали

па 1898 г. ний вр*жмн*вахие въ една епохи 
на най-разумна н сносна политна, каквато до 

I тогава едвадн можихие да ен прфдетмвимъ. На- 
д*ждмт* на най съзнателннгй Българска граж
даня. КОНТО ВГЬКОЙ ПБТЬ СБ бНЛе ГОТОВИ Д:1
се жертвуватъ за благото на сноето отечество. 

I като че ля се съсредоточаваха въ едно ц*ло, 
което имаше за основа реализиране прания- 

Но ряхнят* чистя ва градя га нжмггаяснч пят* на Народната Партия. Членовет* на по- 
„ ; праз ши ступянскп и Вета а то паве чето ма падни

кл4>н иае Ьт-ип]шя, и като така, оонв. «е- ■ и гдв*ви уднци, която атъ дълга години гтоягъ 
минта публикувани ве мамин «лстнике щп ! нем строене. Иь нагоя фтъ тЬхъ ее е воастагв- 

1 баг/щнп достояние мп перят мною лица. "~1 ряло че им трпввща, кладени и въяъ отъ това
! се аахнърдитъ пъ тЬхъ ■ разна вечвеюгив, а

обявленията си, понеже ще се приемате 
да се. печатате *а напр>Ь4* СЪ СЪБСФМЪ

внччнника ни се ЗАПОВВДЬ
ИМВСЙЙ ЦЪИИ. При това .« 179.
петата и ралиросг/шинва ве лначнтлно ко
личество екяе.чилярн, не сом» ве гра.цте ми | 
ь ве ц>и1нм Варненски окрлие, но и на ваь-

гр. Добрачь, 27-й Ювай 1902 год.

следната сб биле готови да етанятъ жертва
за своето отечество, ризкували са лнчвн ин
тереси, игнорираха нзкя оартнзанскн стра
сти и амбиции, еаяо и саио аато изтински 
синове на своята майка да иогатъ да оежще- 
ствятъ своя идеалъ, който се заключаваше: 
въ истинско конституционно самоуправление, 
подобрение страната въ еконояическо отноше
ние, въ най-широкото му разбираняе, заоаз- 
вание националностьта и ор. и ор. ...

•ТЪ РЕДАКЦИЯТА. ; отъ това виа опасвоеть ва общото ззравае, за 
да го взбъгнлгь венчан оиастяостя ■ отстрана 

; взхвъ: леииег>> нечистотннтЪ по въпросната прал- 
днн мЪсга, въгь основание чз. 64 н. 22 отъ за
кона за I ра р китЪ общини ;игодцт 111Ф.11К1>п> е» заповъвзанъ!находят* се въ с. Куруджа-Кьой. Ай- 

Орванска община Добри 
странство 8200 декара, 20 здания и 4 кладенци 1 

Ва споразумение то Г“ппги |1 Крпеяев-х. 
г. Добрич*

На вепчви притежателя конто инат-к мраз- 
1 дпя незаетроеян мХгта въ града гдЪго н да бж- I ' 

ддл~ь тЬ, да гп загралатъ съ дъскн (сь окопа 
пъ «е ■■'•«пилпаа) находища гя сц въ гвхъ тра- цроектн Народната Партия въ първо и до

| иослФднь» ир*ме не срещаше никакви непре
одолими препятствия, за да иоже да продъл
жава до край своето начинание. По низкото

околия, съ про-
Въ патя за усБществявание на своит*

нища н клазенци да заиушатъ.
Койго не изпълни тая мя ааиовЪзь ще бъде 

наказан* съ глоба но ч •„ 82 отъ закона зд град
ската общини, койго нрЪдввжда глоба отъ 25 
до 50 лева: освТ,»ъ това общинското управление 1 котерийяо иартязанство, отправлнвано огь йо
на негова смЪгкп що расиорЪдн ла «•« извърши ■ клонпнцпт* па разврата, доносннчеството и 

направения расходъ ще се събере но безхарактерцостьта, Требваше да замФсти без- 
екзекугнвеиъ нячинъ, какго со сьбиратъ ■ Дьр- гористият* и изкреннит* дантели, за да се

удовдетворяп. алчнит* ■ пеносатни апетити, 
за властолюбив!...........................................

3 3

ЗА ПРОБА
зова и

се изпраща всФкиму, който испратн 2 дева
въ пощенски марки или бонове по 10 ПОВ- жа«,и,'у* лажАвя и нал«зи.
ти (—»- «ич « ;
ЛИЧНОСТИ, заедно СЪ Илмстровяим изрти въ 1 цръп, господина Добричский Око.'. Началник! 
която са помФстени умалено всички видове 
портрети, картипп и илюстровани пощенски ' 
карти (писма). Всички какппто и да било кар-

•ТТ.ЗИ креатюри виждаха въ себе си една 
I мощна спла(?!) и виъ се струваше, че съ единъ 

замах* ще могатъ да турятъ край на щ-ичко 
зло у насъ, но, уви, т* сб се мамили гор
чиво......................................................................

МрЪиясь да са прага аадлЬжнг.
Подпис адъ Кнегъ: Ж. Абадмиявъ 

Мри»
Помощ. Кмета: С МгнИТОИЪ

Секретар!.: А. Иолевъ
т 1ни. портрети и илюстровани писма могагъ 
11 се набавятъ износно. Мехаресани нЪща се 
коиеиатъ назадъ. КнижаритТ. и препродава- { 
чзт4 добинать го.гЬма отстъпка. Поръчки.^ 

адресирап.: До бюрото .ИОСЯЯСЪ* ВЪ
2—3

ТТ. почувствуваха и водеха своето без
силие, когато поеха властьта: т^Ь сами дой
доха да съзнаят* въ себе си, че т^хннгЪ/ '/>. Добрине, 4 И>лиа 1И04 >.

Обща характерна черти е въ много отъ 
_ водителит* на нашит* иолитически групи, ко-

( гато изпигвагь горчнвкт* страни на живота 
Агенти И настоятели се дирятъ за —въ опозиция — да упрЪкивитъ своит* ала- държавни п обществеино-економически въпроси,

• ички градове и села. По нрЪдиряятнето не ! ствующи политически противници въ безд*- въ които никакъ не сб биле посветени, но____
’* нужна ир*дварително познания, тъй щот» ятелность а не уи*ла тактика въ отиравленне нищо и нищо.............
И.кой господинъ или ве*ка госпожа ще може ) възложената пиъ работа: пр*дотвротяванае Тия дърти невежи, съ своята класическа

честно и безъ ряскъ да си спечели възможна финансова криза, нрфдпрпеиание ра- простота, до край си останаха пр*дъ обще-
(| Ьхраната или ио край другата си работи цнонилня м*рки за подобрение ековомическото | ството (но въ себе си ие) съ убеждението, че

си създаде единъ добамтеленъ дрходъ. | развитие, аа страната, повдигане реномето й тЬ сб могбщн, п че т* сб хората, конто щ>
като държава пр*дъ външния св*тъ н пр. и нр. нзбаиитъ страната отъ влидФющата економн- 

11р*сии сб въ иамет^га ни много подобни : поска и финансова криза Б-че ще усжществятъ 
■' 1 съ иного ио-малко жертви И!??!) начинанията

бръщолевения, апели, п/ютестн (Ч !) и пр. ех 
биле лишени огь всФкакви основания; но иакъ 
се мБчеха изнънъ своят* физически и умстве
ни сили да р*шамятъ разни първостепенни •

гп. Вмдмнъ

К'!:о,

I'хробности чр*зъ 6юИт* -ЙПС«*СБ‘ в*
Р Видинъ.

• - * '•( *•
* ; < . <л - ,.

З—З’ случаи-О:



ДОБРУДЖАНЕЦЬОтр. 2 Брой 45

иовто Народната партия 61 са ту рала за за- I Макелояяа а Олрввсвя. 3» ролеявт* же въ вто- да аавртаа. Вг
цча ■ конто безъ някакво напъвания искш^ а в алта бюрото на статистик** а • що яе е уси*ло царааь саао оаая яозоряа поставка, — не, оаа во-

| да се добере до обтяга редул<агн, та са поао- зореп. оаа безуяеаъ акгъ, кой го вчера праапора
[ жште*но«|ц> още уяе яо»б да «е ноеочя тъкмя азоаваа аа гра (свайв сцена ■ кой го ае навежда

Не нзкам да взброяваке вече кабяне- брой. Нмриоръдъ твърдбяяет» На бяояраляетя- въаъ гора вя ппрш. 
тагЬ н лицата, конто еж ги конституирала. ста*вегияя, въ инкой случай той 6|юй но мосе Облечена гц отечества <!> яун шра каан-
|\тЬдъ паданнето режнаа на Народната Нар- > -*» бхдо и^-мялъкъ отъ двяжъ ичнече т. е. оаоаа таиь Нооовъ а алфучякъ Тоюровъ. връщайки се
тия, толкоз* по-вече, че това не е пр-Ьдмета, 20 *>'1Пв- т,к* и‘"то* оГ,"‘4* б1,ой н* огв гулцй « м-жА са. яяяатя но край «йсгаото

ж ____ г_ неоемп.(Г|риная1Ъ иъ Сое ш не ще дл е ио-мядъкь кафене .Мзкеюзм". воето бЬхъ иосйгагь вого
за който изкаже да говорвдъ желанието.ние | огь до хязядв луим, ала въ нрещ-вгъ — ,4Г0 врече. И рто,лв са язарЬчвагъ огь.арЬхн аа.
дн обърнеяъ доброто внимание на уважаемите ; 0Тк цъ*ото ггошчно население! . V „Героягь4 тщоровъ заявка: ,защ > рьяжуяъ, зв1Во
ни читатели върху иечалиия фактъ, че отъ Сл*дъ тва, никому не тръбна д.» «е пяла ! иепмуиать:-" Озгавахъ изведа (ааь Н(-отговор*
ндванието на власть на ирослову гпя режим*. чудно, че българската столица носа македонска ' аа : „г-че. яе(Ьйга ае безпокоя. Нищ > общо съ 
на „грамадпата либерална партия4 (???) я до облак*, ... васъ иьч1яь* иослЬдияя цдб|еносець яе вь.<в*-
сега нито едииъ отъ кчбинетит* пе може та " оЛе"но ■«гереенн ще б^ъкгь даннаг*. | трап. но военно ау: ушра ао съ юярукь
»ега, ннто едннъ отъ каоинетптт. ие може да К014Г0 ,.,ъ,ц4,го бюно ще нзисое зя заичшнга па бзгЬ. огь к>5го у иръ усгяягк яз са разраняха а
работи редовно съ едпнъ уравновесен*, и пра- ги;| црЪсел< низ. Нъма гъмнТ.ние, че «динегвеи- | кърка ногек>хд. Казнзть ау: „помаете. ще оТго*
виленъ бюджетч, туренъ въ действие огь за- ното злнягпе на гол Г. мото. ако яе а абсолютното | варите!4 А е го о другия „ герой-* — Ко.юнь — но
чадото на финансовата година. мнозинство огъ интелигентната емиграция ще ; искш- да остане не ераж1вдчь: приготвя елбяга

}|||й добр* зпаемъ че когато влаетву- 1 ля е ччмлвпнчестного (въ широка еннеьлъ на си за сВчь! Но благо пренае на а лого и тоз* н*
р „ ’ . 1 ДТН1ТЛ. А тин данни що иокаждгь по най- ирясктсшущаг!; благоразумен — раподвага сл идваше Народната Партия, вс*ка година въ ре- * 1 ‘ * * 1 *

довнигЬ сесии па камара?* тя даваше свочт*

гвреегяя вяяттн

да ре&лязара до край. • .

■

по зж-

очнглЪдень начин ь. огъ колко хилиш синово на | 61. ги а.
Българин ний сме огнЬдп залъка огь усгагя... ; 

бюджети уравновесени и .солидно съставлява- :<ч нрЬгеденииг* огъ Цариградския. III.•«- |
нн възъ основа на най-реални пуждп иастра- лрадевия и Нчинекин видиогя, как го и огь дру- II ш трЬГеокнс .1 >дд ад Б>гонь .и се ироцваа съ 
пата в винаги приключвани о врЪме. безъ ,,д1* Гурции, не заслужил и да >в (опори, коршуп.. а I-зс^д 41 ушено нд бьежом и д*

. < защо го гТ. ще да еж иовечего арненцд и ария- ^ изгрЬс зората ка скъпата свободи та днесь на-
голъяи дефицити^ иоаче отъ тогава и до сега уг(|1 ,1Него мь.-горождоние сияла пь «лногражд- I нов» да издигни • ючруцт в ег»л к г»....ч то ку-
, претенциозните “ н ^пнтедигеатант^“ дпига- ческятъ граница на Македония. Броя на зии 111-ни огь иродл.еяпя корлнь здлькь. ог (Ълеиъ огь 
тели нн държавната машина н.< вгЪскдФ. срЬ- иръселеипи о вцщожень — 091. | уегиигв нз гои: коЙго ича нещаигиего ч дивсъ д*
щатъ СНЬНКК: на вкЪкхтЪ несполуки. Годи- ^яслужва да се огбЬаЬжн и друго едно ау текагь кьрви и грозял рача да че захгьидиз-
интЬ гЬкатъ, а т! прИзъ всичкото вр1ме ра- тоста и|«».ерно обстоятелство, че ио.гн .о».о_ горЬдого дац-т Но сгагаше ла иго иегораяг* 

. - биигггл огь оищая о1»«й на тен »1|»В‘*.с,.1виц I л* I/ нн раска^ва .и уч.иитнл а аон ш. м гьпа п кьивн
оотятъ >езъ бюджети, както е случая идишъ. мьжм. „ 777 Женя) мкншлтъ зя турски нодян- огь иашлго робувате, ачя днесь за (оиь1не-1не .и
—защо! . . . «Уставямс т! сами да отговарятъ. нннч. Нг.иа съмпЪнн**, че ^ъ тон бр!*й нлизлгъ ичаяс на ръце н документи, каго гоя?

Ний сме истинни да видим*, поне до края вепчки родочь огъ Цтрягрцско. Ннинско, III ;о- 
на тоя м+.сецъ едииъ що год! уреденъ бк1* драяско и лругадъ огь Тураан (чрменцч. арка- . 1едпцннско ' ВП.гЬтелстно.
ДЖеГЬ, НО ОЪЛНЪнаме се: камарата Продължа- •Тг,,> О'»'“1'). «'• “«*» НЪТЪ въ иесл взшагь но Днесь :ю ч,й »9о2 г.. дмоледпислаин *. рь «о ля-
4 ’ 1 1 ! малко н нз*. Макалонян н (лдрЯНСКО — разпаря ' дш1ин»та, нркез.-дчхъ г. Ь|агоа К. Нуо.-иь, оть гр. и-щ.ри

СО, на първо ЯЪ«*ТО цанцлрвгт. Но може да ге И« соЛсг»?инош ву желание в |1аиВрпхь че IIь въгрьш-
ч«ч» « » *и«« ; ,-г.. «*««. ™ «•»*» .........-
далечъ отъ оиия сящ<п“пеннн вш/юси. раз- ; чественници, даже такива, конто не но воисл. , лсщ,. огь коиг.» течеш-кеьеь. .■ около гйхь.'..|еч.1<1с»иъ1ъ

изпуснали ОТСЧССГПОТО, нродъкжаваГЬ да мина- : '• Л.ше ек\ичо!ир.1НЪ. II,III Т1НI, ок 1.10 устата имашо съ- 
ватъ и тука З.ч турски ноддинеци, главно, за дя чеРН* кръчь, коч го прои.1.|(пла огь ргип'1кигг.
ЧИ 1-дужатъ въ иойекятл. Огь ношия бш н На Ганвчкигя. наето а скуиичоирачето н« •-■лечвогои»

Сега заема огь 100 мил. лева е вриетт.. I • . (Л-лодз най-мисо 7 ек ! с,к ,||,>но|,."и. но *,-*ка «лчюагносг.. «гь у.сч*ъ сьтл.т>, 1 1 1УРСНВГГ. нодаиш ц.» (ч,-—■; II.П1 малко 1.К , ор.ьдце; а за оздрпчинан^то на р.1Н||'||»!!гК 1'Р пицекнагъ
иидещемъ как’1>въ у[>авнов1>сечъ оюджетъ щн * „,м^ксденси н Одринско. ! л—■» ден* >

(Пол.' Д-ръ Г. Наиазогъ.

II кепчко гина ма е непонятно.
■ К. кажете — нь кой вккь се пачараче мие?

ва своит1; засЪдапия и за да се печели врЪме,

решението иа които но настоящемъ съставли- 
ватъ на.гЬжаща и неминуема нужда.

ирнлагатъ, който се проучва отъ 22 Поем- 
г.рий м, г. п до сега................

II тяк.о, обшин брой на макеооно оЛ]1ИННЧТЪ 
нъ българската столица, волно съ незнячителник 
брой взъ други*+. лурега ьилистн. 
лък*., ако нс и новечо отъ ЬО хилили души.

Тан крупна цифра неволио нн иодсьща на 
въпроса, като каква часть отъ нея втнма участие 
въ мяквдоно одрииската органнзацчн. Тая орга
низация броеше прТ.ли една година 103 друже
ства сь 13—14 хвлнлн членове, нрн не но малко 
отъ 1Г>0 хиляди души нрЪселеици из*. Турция въ
нИла България. Иаслужва да се отбЬлЪжи. маьаръ , НавИсто тая .зоолСсткв' члщ ла разгьр- 

Тъзгодишното ирЪбронсание на нассле- ,.ъ ||рИеК1,рбие. още 110-характернин ♦акгъ, че, |ить г'*рсщитП си ооятия на свои рочеаь край 
нието саЪлъ нЪкой мЪссиъ ще нн даде инте- отъ ^бщия брой на тия членове, македоно-олрин- "ТВЬ1Ь I олонвгЪ — иа миогостра шим М*«.ел^-
реенв данни за броя на максдоно-одриннитЪ въ ц1П+> ие ,ШВСЧо отъ 3-4 хиляда ... ДвЪгЬ яля ~ 1 г‘ ,Ь:ТП’ кь',в“ огь безлащагна и вь нищо
България. Ако се съди по Данни*Т. зя тЬхъ въ же 1ЧФиП| КН дружества, пра 30 хиляда македоно- |1Р-*»“н«и гражшая вь кафево ,Мдкедо«н.ч“. 
Софвя, почерпени отъ Бюрото иа статистиката, <и|1аиии ,.лвя брошъ 1000 члена ... Значи, гра- 11 га,ъ " т\къ -все Македония. Нашая хро-
смЪло може да се каже. ч« тоа брой ше ла с МЯ1НОТО мнозинство отъ членоветЪ на тия дру- на|,1;1Кй ,"ьони4ава чгеройства
извънредно внушнтелеаъ. А дннвиитЬ за бъл- | жес1ва гж урожевца яа Българско*о Княжество. “1Ь На'“ата паакь Талко8а хУ,ива България.
■ арената столица ето какво говорил: Т,ша обу-тоателство само но себе говори | 1а' 1,’,а*,‘ в К,драков1да. и Загоровцн. а I на

Градътъ Сома брои 67,71Я души. отъ които 110 най.очебвнчцъ начанъ, до колко нашит* сь- ои:,а#1и- а ‘ «уговца, а Юдоровци. а Ноиовца,
38,174 мъжье ■ 20.590 жена. Като всключимъ ОТочесгвениаци, живуща въ България, се инте- ‘Н- Какв" огь Т1’ва' 11оо°^,а ,;й
родояат* въ столицата, броя на 11р*селспвт*, рег,ватъ съ освободителната кауза и до каква ‘л>бь т.'‘--ь тачь и чувате вакъ: „Не закачайте ар-
родеин аъ 1урцаи, се изразява въ яскрояватаа етьоенъ грубия матервядвзъмъ с заглушвлъ у
иаора — 10,182! . т*хъ нам анеекня дълга къмь поробеното оге-

По м*сторождеаве, тая пр*селенця се рас- честно — нзвон>ванно неговата свобода... 
нр*д*лятъ както сл+.два:

гр. 1!|‘1|((*рп,

Не «'тиган!'* ли, д1;то нашаги бащи сложиха 
всичко за б.заго гатъга, коя го лЬс нашето ,аало'‘ 
отечество за борцвт* съ заслуги < ? /, ама трг.б- 
н ни.- израсиалигЬ въ оскудан и конто юнопощн» 
блъскаме иглата за .ниъкъ кории*, х * Ббъ—трГ.б- 
ваше ли н ние лЬеаъ кърпа и ли се цЬрамь съ 
поел* шиг В ср1; и-тви ?

Какво скеГотатство!

не е. но-ма

ЕДНА ИНТЕРЕСНА СТАТИСТИКА.
Столичния в. „Прано“ оргянъ нз Македоно- 

Од]Н1Ясквт* интереси, въ бр. 2(> отъ 21 Н>ний 
т. т. дава на читателят* ен, слЪдующата ста- 
■ истина

:

«пята— гм тия .-вояга чесгь!....“ А за зсанога а 
чеетьга иа оня съ иочуканя рани а влгьнГ.ль вратъ 
деновощепъ нсволщпхъ, който се бори сь тежка ! 
нужш да донася азгоги ва цялата оаая иаилачь 
отъ безларвнця а иаграотствуващя елеааитв, иатряо- 

| ствуващя саао ир*дъ сцевати: .хена а вино, вино 
а женя 1“ — казкагь, за живота а чеетьга на оня 
съврЪвевеяъ Спзафъ.. който търкала зеядото кълбо 
а пора зеаяата Корк, за да вълна бездъннят* джо
бове аа развит и “сортове потисна на за тоя канска 
паснал* веколнакъ а*ха една красива дуанца да 
се пронете, едииъ глаеъ за защита да се чуе.

^Дака е. Десетка жертва се дадоха, а Теияда 
ерЖТ—а*ма кин да я пробуда. Не аалко гробове 

-'зинаха, обраснаха съ буреаъ а завя иасватъ около 
г*хъ злорадо. а*Кораковця, а Грасяяиевца, Баго 
ров на, а Ст&яатовця, Толоровца а Ноиовца се рал- 
ватъ на сладка свобода.

Кой ще гн ежда ?—в думв яе става.
Ше ли тая неяорхалаостъ да се вземе 

ир*дъ вадъ отъ вашвт* законодателя ■ ти 
янеяно с*Г: ь.*гато се яамяратъ въ народната 
ограда? Ще
вече сърху еждбата ва тоа, който аоса и*ав> 
тваръ ва дър

. ЗНЯ& мъжье, 134*3 ж.-мн.

. . 1096
1.(14

йо»Т . 2904
. . 221 323

Г.пписка нилнегь 
(конски .
Солунски
• Мрниски „
• к|що отъ Наксдопия н Одрин. .
Цараградски нилнегь . .
Шкодраигап , . .
Ниниски . . .
отъ друсалЬ въ турцкя . .
ОЛщо огь *'ураая ....

431 : Отворено писмо
| до г. г. иародннт* прЪдстааитеди отъ ХП-то 

нар. събрание и до свободната проса.

7.10
211

3
в14

171 61 Нъзяутеиъ отъ дълбана ва душата си, яда 
-— —. да аиелнрааъ ир*дъ оня нощенъ факторъ яар*-

Отъ тоя данна се вожда, че н»й-год*иня ; севъ обществсаио аа*нае у васъ, а ир*дъ еъбра- 
нроцеатъ пр*сеаевпя и*ъ маведонсквт* оядяета лят* сс законодателя, — защото зная, че жалбата 
дава Бятолсава (61“/*) сл*дъ аего Солунския ва подадена до яадл*жяагЬ аласта ще заглъхне, 
22"/.) о най-сети* ('конския : 17е ,_ 1. Одраяеаия 
валаетъ дава съас*иъ незаачвтелеаъ ироцевтъ 
(5' /л). Но вааая, вай-наого нрЪселеацв еж дали:
ПрнлЪаска, Охрядска, Бятолсва, Крушовска (вклю 
чатеаао съ Деяяръ-Хжсара), Квчеаска, Веаешха,
I Цанева о Тетовсвж (съ Гоетяварсва). Това само 

вв врЪселевиат* въ Софов. Струва 
вя се, ежщого щв да е ■ аа ц*аа Българя*.

. . 699К мъже, 31Н4 женн.

като аъ иустаяя, като заглъхнаха до сега толкова 
ааого протеста, жалба а апела.

Ияаяъ ла право?
Не е ноя работо да съдя.
Чувствуаааъ саао, че гърлят* аа сж набо

ляха а саатва а*какая персаежтавя съзараяъ, като 
са пояасла: какво да ще стане, аа каква ля па- 
нак* ще бъде свад*тедь, ако се зааужа в е* както 
бдагоразуаже у всааца вв ? Отговоръ ка тоа въкросъ 
ае е нкчно да се даде. Това оояе ас*ка лесоо

да се пояасля малко а*що но
ПО ОТВО!

? Не щеяя орга
яяа пр*дъ квдъ правдяааа варедеяъ 

е вв воеяант* с

ое
«V

Соева е — 9491 дула я тя «им !“? Кой I?!то:аъ
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Иск се иоаамислиме, мп раабереме, че 
■ме ■ благоразумието 

м вритйеивиещв народете.
Който има .там —мин сауна!
гр. Пещера, 31 Май ШМ г.

Влагея К. Пувеве.

тенанп «ляе Раайиъ (орд. Си. Георги 4 ст.,
■ биле Иачяльа. щаба 9-А пехотно# двмти).

в) Чаеве аоемваго сонета генерале дейте*
■■ига Я*у6е*сн1и4 (Гиае ■аиимт щаба 
14-6 п-Ьхптвой >ивяз)<«'.

7) Командире 18-го араенбснаго корпуса 
генерале • аейтсяанче /асммсиМ, (ордене Сн.
Гсорпя 4 етенеин).

Й> Начальнике артнлер1Н гренааерскаго кор- | 4. 24-я ялжяашяя дяяяят, са 24 шртяя. Кане.
пуса гсиеразе-лейтенанте Ореусе (ордене Са. (щ,бе адя оонцере и 2 яижинхе ч
1«орпа 4 ет., командуваае 1в коя. батар.). /9) Состояийб по армсйской камаер^ ге- ^ "*• “«"«*
нерялъ-аей геяяите кн. ВмемсяМ (иомаядояязе а? ■ ... .
2 ш брнгадою болгарскихе оиоляеицеее). I ’ , " Крзгиоарск1Й ■

10) Чаеве Алекондровснал» комитета о I 1 °*"‘ерЪ’ 2
ранените, генерале-лейтенанте Гооиаие (ора. . Б. 30-я ялхятняя дяяиля.
( н. 1 еоргня 4 ст.. биде комяндяроме I бат. 14-й 1 (щабе ндн обере оонцере н 2 няжиихе 
артвллеряйскоА бригади'. 1 ... . * .. г

11) Постоянни П члене инженерна.* коня- I ЛжвЛ
! тета гдавиаго инжннернаго у-правдев1я генерале- .... * / си ..

марь е раарйшиле па поканените да дойдате, лейтенанте СаищеасЮй (комантоаале 5-не са- {А,, * ;, еиск'я. »•
а хе с* следуамцнте дгца и дннотацнн: ; перниче батял.ононъ'. , * ^врпухоаскт •

12. Начальнике 21-й .Нтхотной днвизЕи ге- 1 0Ф"ЦврV 2 Н*ЖвиХ1- ,В,,0,П-
нераяе-лейтенангь Ркммй (»рл. Се. Гюрпп 4 3-я сярммю бригтОт.

руковолвле рабо1анн но укренлен|ю Шипки). - ща бе нля обере оонцере н % ннжннхъ чинове). 
13) Начал1.кике виленснпА мИстнон бряга- ц „„........д

огрнла 1. М. Дорожвнскаго пра агаие шаячен- ли, генорале-лейтенангъ Кукелъ )билъ' нрчаль- ' '
сваго порок ада 5-то 1юля'|. ннкоме щаба 30-П пЪхотной лявна.е).

2) Ьоонимй мннйстрь, генерале оть ниоан- ) 14) Нячальннкъ 44-й пКхотной дивящи, гс- , о
тор.а — Куропатнииъ. нераде лейтенанте Кутневиче (орл. Св. Георги оонцере,,.* чимове.

3) Началника глави а го щаба, генерале- ! 4 ст. кома и ловял». 14 отрЪлк. баг). 7. 4-я етрлямоятя оригшдв.
лейтенанте Сахароеъ 15) Состовпцй по Дорскому казачьему вой- (щабе нля обере оонцере в 2 ннжннхъ чанове).

4) Члень гшударегвенваго съвета, геие- ; ску, генерале-маЕор* Греновъ (командовкле !(пн. ! 14 «тиЪякоямй
ралъ-адмотанте, генерале оте мн*антер1я - - скнмъ казачьнмъ М 31» полксне'. ” 1 н
граоъ Игнатиевъ (.бите чр*звичайвмме пол- 16) ОкружиоА нячалнике Ь; товскаго окру-
Номочн. носломь прн гуреикомъ султане). га генерале маю|гь Иандрьжинъ (апмандовадъ

о) Киманду ни- П1 войска мн Кн-вскяго воен- Донски ме казячьаме .4? 21 подкохе). 
на го округа генералг-адьюганте ДрагомирОВЪ.

6) Генерале оге инФантеря—Стод4товъ.
7) Генерал, огь кавалери — СтруновЪ.
Я) Началникъ щаба Московекаго иоеннаго

округа, генерале лейтенанте СоболевЪ. 1Н. Начальннке 4Й-Я нГ.х. резервнпй бри-
9) Иомощникь командуи.щаю вой окаян Гадн, генерале-мДоръ Завадси|й орд. Св. Геор-

Кавказ.каю воеинаго округа, генерале-лейте- ня 4 сг. аа иодвигн у Ш ей нова), 
наьте Фрезе. 1 19) Состонш!й для оелбнхе поручепЕй прн

10) Нояянд) иншА вонсками Снбарекаго во- воманлуютемъ впйскамн Вилеискаго военняго 
е в на го округа, генерале-лейтенант^ Сухвтинъ. округа,' геоерале м.-м-р.. Жегаловъ (комяиллвалъ

11) КлегервнославскЕй губерАторь, гене- 4 в. телегряо. наркомг).
реле-ленгенан1е граоъ Келлеръ (вмвнини на- 20) Начальнике о ектотехнвческой
чалнике щаба болгарскихе онолчеицеве). еешрадъ ялЕоре Ромаиовъ (орд. Св. ГеоргЕя 4

12) Началникъ Ннколаевской акадеяЕв ге- | гт., за иодввги вя Шинк-Ь .
«егаликнаго щаба, генерале лейтенанте ГдбМВЪ. I 21) Командире 125 л^хогяаго Курекаго I

13) Началниь-ь З-й Несточно чСнбирской полка, пелкгвник|. Над%ИН~Ь (грд. Св. Георп'а 4 
стрблковмй бригади, генерале-лейтенанте Ствс- ст. за иодниги на ШчшгВ).

23) Командпре 60-го пЪхстняго Замоецкаго ;
14) Ко.манданте ь-рг,пости сте Дчаннскъ, полка, нолковиике Борзовъ (орт. Св. Теории 4 >

генерал ь-лен гена и гь ~ Ркдькинъ ст., за овладей 10 ред У гон ь у Шейново..
15) Командире 1Н4-го пХхотиаго ревеовяага 24) Командире 223-го Коротоакскаго ноляа,

Паршяп. кяго полка нолковннке Нмж‘» («яв- нолковпаке Охотинъ (орд. Си. ГеертЕа 4 е*., лл
инй габровсм'й началникъ >. \ подвип. при отражение атаки на гору Св. Нн- («цабе нлн обере офицере и 2 ннжннхъ чинове).

16) Командире 1^-го Туркесанскаго стр!.л- голая 5Д\ 1877 гола . 9 Лртилле|оиская
коваго баталюиа, колковнаке РйДецк|Й.

8. 10-я
(штабе вам обере оеякра в 2 важа

61 пХх. ИвадвзИревтА ,
62 „ ГуздалссЕй ;
63 „ Угаицк1А
64 . Кала иск 1Й
4 оФнцорв, 8 нн живее унам

1

18

По Шпшспгк гържееш.
4

Комвтетя-угт|н.нтвлк на шипченските праз
двоя ства е покани ле ненч.н князе, внешн оян-

. полке
ЕнясейскЕй

пори в военна части, конто еж ваели жнно уча
стие не освободителната война, ьсобеино не 
«раженнята ори Шипка, да нрнежтегвупате на 
-Тържествата, конто ще етанате но случай осве- 
таааякето построения .хране ианягинке1' прн 
Шипка, ня 15 Сеитемарнй т. г.

Негово Нмиграторско Нелвчество руския
иолке

и

Спнсъкъ I. I■

■

1) Ею Имнп/минор-ко* Ьм).очесгво подвий 
князе Николай Нинолаевичъ (и. об. нач. шаба

I ст..

полке
1;
12

нолгъ
14
15I
16Г " "о ояпиерп, 8 ннжннхъ чнновт.

У * 1

8. Няттяярия.
1-я мяяяяярШсняя дь/виат. 

щабе или обере о«анеръ и 2-ннжннхъ чинове)
1 Л<н5ъ драгукекЕй МосковекЕй
2 ДрагунскЕй С.-Пегербурск.й 

(бив. 1 Улан.)
3 Дрягунсмй СумстЕй 

(бив. 1 Гус.).
1 Дчиской каз нтЛ 
1 оеицгре, 2 ннжннхъ чинове.

-дцаое нлн обере ОФнцсръ н 2 ннжннхъ чинове)^ 
22 Дрягун. АгграханскЕй 

(бар. 8 ДрЛ 
25 Драгун. КааансьЕй 

_ .бнв. У Др.).
27 Драгун. Н1СВС1.ЕЙ 

(бнв. У Гус.).
3 офицера. 6 инжнахе чинове.

17) Нячялянкь 14-й пЪхощой дивизщ ге- I 
нераде лейтенанте СендецнМ (орд. Сп. Георп,: | 
4 ст. за подши е 28-го дека бра 1877 г. у ден. 
Шапки).

полке

школи.

полке

сель.
:

У Лртиая9р;я.

бригада
25) Командире 1 го давнзЕоня 10-й артнл- 

! ле| Емгкой бригалм, полковник», ПоликарповЪ
17) СвгтояшЕн ве запасе. генерале-маЕоре (орд- Св* Ге0»*г'я 4 ст* за "одп"1"ь “° ВР«*"« 1(’ Конная

г,.аФе Тодстой ордене ев. ГеоргЕя 4 ст.. бившЕй ШТУР« шинкинскаго перевала). ■ 4 оФицсра. 8 нижннхь чинове.
командире бригади белгарекехе оиолченцеве). | “ ' 10- •ойсяя.

18) Состояипй ве оставка, генералъ-маЕоре ., "ХЪ. ? 0А0 Ъ’ ОЛ ОВ’ 6МСНвМСН1Й (орд. Св. , , , .„«„нит. в •> ...
Пайове .6.ЛИШ.-Й команлиръ дружини белгар- 1еоргш4 ст. команд стальной турецк. батар.). ( ^ сГоенний ' ^
енвхе оиолченцеве). г > Командире 22-го стрЪлковяго полка 1 баталюне

19) Состонипи ве осгавкь, .енерале-мащре пол*овннке БйуФадъ (орд. Св. 1сорпя 4 ст. за 
Чедяваъ (бившЕй командире дружини болта))- п°Д®мгн на нпк4).
скнхе онолчонсие). ' ^8> ,ли;ъ ■«*■■"» сов*та, генерале оте

ниФянтерш Доиантовмчъ (биле тмрновск. гу
бернаторе се 1-со 1н.ла ио 13-го ноябра 1877 г1).

Списъкъ М 3.
Денута1ий оте частен войске, участвова- 

шахе ве военнихе деЛствЕяхе на ШнигЬ во 
време русско-гурецкой войни 1877 — 1878 г. г.

1. 9-я яляяяяая дшяиат.

14 * ,
16Г«.уии ...о.о ; я

батарея

» : 4
Е>
7

11. Ктзвчьи яойсня.
(щабе нлн обере Офицере в 2 ннжннхъ чинове). 

9 Донской казачЕн
еостоятъ на льготЬ:

21 Донской казачЕй

Списъкъ «V 2.
Лице находящнхея нвнГ на дВЛствятеаьной 

едужбй учагтннкове ве военвмхъ дВйств>яхе 
ве 1877 году аа Шннк1> в ве нервомъ забад- 
кавскоме похода, н состоявшвхе тогда ве чвнй :

полке

пот
23геаерада нлн ве доджноств начальнака частв, | 

а твкже иол> чввшахе ордена св. ГеоргЕя за под- ( 
ват, говершевие ве назааааихе онерашяхе.

1; Члеве алексапдровскаго комитета о ра- 
непихе. генерале оте ннФавтерЕп — Аносовъ 
(биде аомандароме У-й артналер. бригади).

2) Командире 21-го армейска ге корпуса, 
гемераае оте ввФантерЕв — Аидаре (биле на- 
чадьаикоме щаба 24 пВх. дваазЕа).

3) Состоящ1Й для поручеяЕй при Еш Имп«- 
ратореномг Нш-<>чг<~твл гемераае ФВльдцейхмей- 
стере генерале лейтеаажте Шйпедме (биде 
к«маади|юме 24-Й артмллер. бра гада).

4) СостоявЕй по довскому кааачьему войску, 
генерале лейтеиавге Ора—е (яомаидоваае дон-

26
1*

30
Уралскаа казачья

10 Доиская „

7 ПластуискЕй
Сясяяящ/я п яяяяел :

Генерале лейтенанте Нисийтввиче, б) 
Ш1й командире 54-го п«х. Маяскаго

•а оетяяял:
Генерале оте иаоантерм ДбА, бивштй 

мааднре 64-го вкх. Калансваго полка.
Генерале оте ввезнтерЕя Гипмстмц 

бивш1й вом. 95-10 вйх. Кралноирсваго полят в 
16-го е трели аз го баталЕоиа.

(штабе нлн обере офицере н 2 ннжнихе чинове).
33 тгкх. ЕаецкЕй
34 ,
35 .

сотня
батарея

II
баталЕпие

иолке
0X30)1 
БраневЕй 

36 „ Орловсвтй
4 8 «е чинове.

2. 14-я Ояяямя полка.
(щабе яли обере оомцвре м 2 :е чимове).

53 нйхотиий Волииепй
54 а55

заеме квзачьяме М 30 нолиоме).
5) 'БеесарабскЕй губернаторе геморале лей-

66 я4 », 8
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»имп оп аавадерш Дихтурив*, бик. 
иши 1-Й пши«)'1Йпой дивилЕи.

Гемиряд* лейтенант* Евреймиа*, био. иа- щс*пр«тния* » го отхраня гь чужда пот*, тр*б- Турска хвтраста. Дадохме вече огкдеааа
чадьк. дртад. В-го арцебев. корпус». ад оъ сълза аа оча да ялото да вего, и тото аа кървавото сражеяяе пра с. Папи. Сега

Геаерааъ лейтенант* Клеаезаль, бми. ком. пе е аъ оъетоааае сега да отвара насАЩИИЯ са а раста гага елАлуянцягЬ подробвоета.
36 п. Ораовеваго пода*. иМъ, ааааръ а аа ама лапаш*». По въпрос», Като по могла да мабдааатъ четата, ае-

Гепер. лейтенант* Саранчоаъ. бмг. ком. гдХто г-пъ Храстоаъ ве се съгласява «а ар*- веже те беда добр* окопана, турнат* се ухя- 
180 п. Араухоескаго иолка. м*стааме аа Медароаа, м*ма нещо капо да трада а подбрааа отпрал* са аспчват* МОМИ а

Геаерааъ дсйтевантъ Худяиоаъ. бие. ком. кажемъ, осв*аъ да съжеапмъ тайапя редактор*. д*ца отъ селото, а т* се скрадв аадъ тЬх, а 
16-го стр*дковаго полк». че е взаадналъ толкова паако, та е подарндъ ио този пачваъ уси*дн да доближа!* до четата.

Геа. дейтеиаитъ БйрпимсиМ, бмв. ком. 6 | аащата а се е скрадъ аадъ гърба аа едвнъ пър- ПоедСдоата се панирала аъ страшаа врптачео 
батар. 14 артад. брагадм. аа ужъ граждааавъ. иоиеатп: ада тр*бвадо да радбииг* първит* ре-

Гевер. лейтенант* • одтягкнь, бмв. ком. 8 Жетвата аа асачкат* аъраенн проиакеде- доае аа непрватедя—да избаятъ жеает* в д*-
батар. 14 артад. брагадм. дева» почна по всем*етно наъ околната вп. Хра- пата, ваш пъкъ да се остааятъ да бАдать ш-

Ген. дейтевамтъ Чоррозубевъ, бмв. ком. ват* са наобядва, ала жетварвт* са аедоста- аовеаа жана, в азкдава като пиаци. Чувствата
Ломско й брагадм. тъчна, тава че много аемдед*дцн още ме са см на еаноеъхрааеаае надпий а косато се вадила

Геа. лейтенант* Сенеарелидзе, бмв. ком. вамърмла работна рац*, по првчвна, че в п вочта вагинали, четннпит* почнали да гърмят*,
15-то стрЪдкеиаго иолка румАИСК* Добруджа плодородието е ввобазно, и убили една дв* жени и наранили иькодко. Топа

Осв*пъ воамевовааат* тукъ госта, ива още руаамското правителство е отворило границата пр*диааакало сиущенне аъ аеприателскаа лагер*. 
85 душа генерали. аа работиаиат* българи. ! ао пакъ било късно: туроат* връад*1елн ва

Градската ни ижетство е каело добрата въаетааицвт*, раабади ги а убила гдааатара 
якацаагааа за орогуавраивего на града, довеж- Марков*.
дано ва вода. построяване бамя а вр. в пр. ху- Таввва хятростя турцвг* пр.-вяли в друга
бава вден, ама пара? Що ля се нам*рятъ съ ; пат*. На 1895 гол. пра с. Габрово, Диумааско,

ос ви лахва се пататъ граждаввт*. I пр*дъ турсчая аскеръ били подкарани селеяиП
Засдужаа вииааииа отъ страна на влас- 1 отъ воато едааъ на шал* убитъ, я друсат* се

! тятЬ, за аъ бАДАте, бяло по аакоиолателевъ пръсвала. Лаяя при с. Баялия, Гевгеляйско. са-
! редъ, бяло чр*аъ а*аев адиянвстратееня на- щата мавеера била повторена, а тази година
| редбн да аабраня разпродавано на разни земле- арн с. Чигунци по сащпя начин ь биде разбита

д*лческв машваа отъ лаца в оябрнкв, която н*- четата аа войводата Попего а сямъ гой убит*,
мат* взв*стна складове аа иашаяв и т*хнят* Ония, конто са учаегвуаади въ възчани-

> части. Жално става вя чоа*кя, като гдедя какъ ческв чета въ Македония, ра спазел гь аа оиися-
I зенлед*лцят*. конто са купили жетварки в др. ват* хитрости на турцит* съ сълан на очя а

матввв вр*дв Отколко годанв оть раавв лапа добааятъ, че подобни сцена, гд*ю е трХоеало
в еега вато виатъ нужда отъ н*коя счупена да стрХднть вьрху иайкат* си, са бали една 
часть. и*иа отъ кад* да са и доставят*, ако а отъ вай-страшииг* въ т*хнми ръволащш-нен*

живот ь.

а дййстаатевао, Ме- оеаобождеааете ва С1ботятъ съ д*аарАп* аъ чуж д*ла . о а

дареаъ вато ваправа толаеаа благо д* отечество.аа

МЪСТ НИ
Гревне убийства. Пр*зъ мевжлвя м*сецъ 

въ село Чянляръ околията ни, сяиътъ на Делн 
Ибрпама рааигравалъ една кадАиа,- бащата, не
доволен* отъ иоведенасто на свва са, нанесъл* ; 
е саъртоаоеенъ побой, отъ който каляната умр*- I 
ла. За да скрие ар*стАиленаею св д*лн Ибря- 
амъ заедно още съ седеиь душа съуяастввця 
ааровалъ мъртвото т*ло въ двора см модъ еап- 
дапвт*. Полицията вл*зла въ дврат* на пр*с- 
танняцвт*, открила е всачкнн имь планъ а аре
стувала га*лующат* лица: Д*да Ибрнамъ X.
Бейтуловъ, Мялламъ Муссовъ отъ с. Ксркутъ. •« " « уговорено, че счупената
Мехмед* Хасаиовъ вилнея* отъ с. Чавдар*, часть щ® ♦*«Рв«»та ма съвс*мъ аз
Азасъ X. Хюсеваоаъ, Кула Истоъ Хюсеаао!^ яос"и 11 аат0 ^ «*“«*«»«* са при-
Ибряанъ Мехмедовъ а Аза Нбраамовъ, сащо "-'АеМ аъ това Р*0°™> врХие Д» ходят* въ 
отъ с. Чаяларъ. Варна ■ друга а* а другад* гд*то нна а*ярна-

За заб*л*зваане е, че това село е прочуто ци’ и ча1<атъ съ сех*,1Ш д* в,,ъ иркг^гшвтъ 
по своето разбойаачество отъ дълга години. частъта, та тогава да работят*.

ИабйритА. За оврАжна съвХтници щс 6а- 
датъ според* избнрателнвя заковъ, първак не 
д*леаъ день отъ м-цъ Август*. За в*рвавае е. 
че уаааътъ аа тая набора ще азв*зе таа дни а 
ааборит* ще бядатъ нл 4 пущай.

Пан* сАч* На 18 маналий мХс-ецъ, си- 
шътъ ва Гави> Иванов* отъ с. Богданово, дпай-

11о сащото сраженве въ носд*днин брои 
аа а. „1’соорми* четем* сд*дующето:

— Според* носл*дна1* еахлХнин огъ Со
лун*, сражението в* Патодо турило и* тревога 
а Солун* а Нагоди. И огъ двата град» са оиаш 
азпратева горска батареи за боиоард.1,1*110 на 
сеното. По годХмат.ч часть огъ вьзс гамоццг* саСпоред* нас*, най-добр* е да се ограянчя 

тая аиориадирсть, правителството е* една коми
сия а то за вав*стенъ срок* да позволява раз
пространя ваяе ва подобия машина яадвц», кои- войводата Марков* не бал* убигь, а избЬга.11.. 
то вият* солидни складове и* България за да ■ ИзлАмдъа указ* се който се у гьц.див* 
не губят* зеилед*лцвт*. I нова антекарска тарифа с* намалени!- „гь се-

| гашяата 30 вя сто по-долу.
Зй прАдстоящитА маневри иа Шипка. Иоем- 

аото министерство е аздаде зановхдс. Ас сииква- 
| вето къч* 85 евгусгь н. г. па 30 дне-.ио обу- 
: чеаее слХдуюц.нт* набори от* запаса па армия га:

вробяда нать нр*>ъ редовет* иа гурцит* и из- 
чеаиали в* баяжнаг* гори. Сиоред* гни свХдсиия,

еетъ годяшенъ, вато се връщал* дома отъ пол
ева работа заедно съ работнит* св добатъца, 
срЪшвади го двама горски стражари в под* 
прХддоп, чз бяяодят* му са бмдн отбита в*
Набраиенага горя. назиааема „Паладнйскя". Еди- : В* 5 а Дунавска дивизия.
“"п^Ъп,™т",,е7еГ1‘Л ,С,,ТНЪ Слжв0"1’ Н3' С"*Р*А* Соемйскмт* ии свАдения Кара- 1 п%1 Лунавск> яа н. Крялеьско Нн- «йч»
!^че-«епт»а«'ри'к,г„ дя 5м,е*:.т, ...ртия «•„ «ъ.,и на яв*. елнята-мда- чо Херцог* Роберт* Нарасни . .

:: I
«ВЯТ*.', бивол*, който бил* вдХзад* в* гората са се събрали и са установила за свой орган* у ||14Х(У_ _ нъ „ дк_
бад* ..ос*чен* от* неумолимия държавен* слу- в. „Свободна дум,-. Ь. Ш-й ийхот. »езерв.н* иодкъ . . . . 1ва»
жнте-'ь . . . ВмЬсто иаргивт* у нясъ да се сгрупир-

ват* и организират* добрХ, ние виждаме псе-
възможни ра^цХндения, които вЪма ла докарат* ментмиж Саксъ-Кобурсъ-Готека пилгъ 
ни страната нн някаква полза. З-й иЪхог. Тракийски иолгь . . .

Възстание в* Македония СооийскезЬ 9* и4х- СрАдмогореки полк* . . .
10. Ю-й пЬхот. Родопски полк* . .

Обща хроника.

В а 2-а Тракийска дивизия.
7. '■-! II. Паве. им Н. Ц И. Принцеса 1899

.11898 

. 1897 

. 1890 

. 1895

До колкото можахме да узнаем*, тукашния 
лесничей е ир-Ьдстивил* за отчисление Славова 
х» тая му геройска постАчка, а САдебвия слЪдо- 
ватч-ль е пипнадь виновника за да отговаря за 
М|гЬстА11ленията си.

Желателно бв било, господин* лЪсянчея да
вестници наноса* дък* гьобщяваг*, че лоути иа 
всЪкадЪ наскоро ще избухне лгьвьтъ, в аДве - 

прЪчисгя горската стража от* таквна самоу- ; никз, его какъ описва сражението при Струмица: 
иразнпцс-. огъ която населеняего е ироинщТ,ло Ирнстн!налят* ня извЪсгия изъ ВАгр*ш-
кански. иостьта иа Мзкедон н съобшачатъ, чс една г«-

Тукашният* клон* отъ Д ТО .Червеи* лХма възсганическа чета от* 850 - 300 души, 
Кръсть* на 89 м. м. даде нъ градската гради- подъ прЪдводителството на запасния ноднолков- 
иа .(.в. I еорги“ 1ралииско увеселение, нрахо- \ пак* г. Н. н заиаскитЬ пор'чиця г. г. Ся|ь а С., 
дът* от* което възлиза иа около 600 лева.

Да З-ш Ваякамска дивизия.
11. 11-й пХхот. Сливенски позьь
18. 24-й нЪхотиий Черноморски ноикъ .
13. 18-й п%х 1>:<дканс1.м полк* . .
14. 8 -й и-Ьх. Шанчянскм иодкъ . .

. 1899 

. 1898 

. 1897 

. 1896 
895 

' 11899 
. 1898

15. 5-й пЬхот. Резсрвонъ новсъ . .
се измира въ околноегнгЪ на Струмица, и е 16. 6-й Шсхот. Резервенъ иойк* . .

Д.иръ би б,|до, дружеството, коото ама вмада сраженве съ багаибозущкитЪ орш, които Начаднишп-Ь надивиаиигЬ са поканени да
бдаготворигелнз цТ,л., да повторя и иотрети са били окончателно ря сбити. Сд-Ь.гь това на- ; влемагь мЪркц за извикване го
това увеселение. чр*зъ което си д*ш-гаие дру чалнвкътъ на оряда съобщилъ на Сгрумишкия от* сега, за да се избЪгнагь възм. жнит* нере-
жествого ще помоше материално на годкоиаго ' кзйтакамииъ д» ае му праща ваор^ща бчшябо- довмосга въ това отношение, 
благородни дЪли. зуцитЬ, а редовинь аскеръ. 1]оивявапего на въз-

ВрАиетр отъ нХколко седмецч изъ Добруд- сганпцпт* е произвело силно впечатление върху 
жата е хлално и много е помогнало

на запаса още

За рагходи но тип тържества е искано отъ 
Народното Събрание скромната сумима 7Г0,000 
дева, кояго надали щс слагне двойно. — Иконо
мии ще прааямъ я!

По пмлкпнникъ Я. е аададъ и елма прокдя- 0гь Б(ир|,иъ ячячагь> ,и К11ЯЛИЦа Наталия
Ч.-ЩЧЯ към* организацията въ Лврвпгиня рево- щв „ отгвглм .ъидмвъ католически мъиасгиръ 
люциоиенъ окрАгь съ присъединени.* к-кмъ него На гарата Жетъ КрОЙДОНЪ, близо до Хн-

а. -Добрич** н .рицаемь .иас-квидчего“ вь Други още диа окрАга: Ьостурски а Свеекскм Л0Н1> вдвн1> иАТ11.шки т,)ен" се уда,.и еь една
иосдЪдния си 84 брой. като изсипал* но напи. •• е «бявилъ, -.е се тури па чедо на револкщъ- лов<шотв|(,. Ияа 13 ДУШ.; раиечи, „гь които В*-
адрес* ку.гь н>увчи и ру|.1аип. свсй-твени ца онната военна сала в й става гдавнокоманду- 1 колко ,^жко рмеяи,
сящгпшчн яу ркАакншръ, прльн се на угдуенка Ь'Щз.
за това което сме го питали и се з.<даня за 
Млд’р"П.-.. кч.муто пЬе вЬнчочвлдс нин ■■ то защо?

за що го му дсиускадъ ла иьха мръсниг* са | да послЪдв.гь иримХрд му и да огвдат* да ра

на зкрне- мХстного население и мнозина млади македонци 
низ* произведения ьч иматъ добро и пълно зърно са усилили редовегХ на четата, 
безз иТкиква ноярЬ|а. Така запазени хранаг* 
ще пматъ по нс-Ькя в*рояIнос*ть добро тържище 
в* европейски!* борси.

Г. Я. е 01 правил* .много писма до видиш 
макед >нскр д*йцм яъ Соени, съ която ги к;.ни, Отговорен* редактор* С. 11. Динков* 

Печатница ва Х|. 11. Иойниковь
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ОГГАНЪ НА НАРОДНАТА ПАРТИЯ ■*V 6° -\
. - ч -*% ДОВГ2ЧСХД ОКОЛ2Я

:■ Т. *НА
" т —+■

годишиин анонлмкитт.
на в-кстнвка <•. 6 л., полугодишно З1 , л. 

За аъ странство годишно 10 лова

Абонирани.- Лояъ прТ. -л„ гя нЪич 
да сс уважава.

• . Нсичип ИП> Оо отнася до аЪстник% 
со адресира да редакцията иу, вв гр. 

Добри ть. улица „Тотовн“.
4

1 ИЗЛИЗА ЕДНАЖЪ 1ГЬ СЕДМИЦАТА. ТАКСИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ: 
на квад. е и нл I стр. ... 10 ст.

. . 5 ст.

:
*■

.«V „‘
1 !Пеплагенв писва но се ирисиатъ, 

раконнеи но со врлшаг!..
За нриставскн обявления 

I з ст. на дува!Едвиъ 1р«4 13 ст. Едмн-ъ брой Ц ст.
■•Т- •♦г

И.звъстик поместени умилено всички видове I ге винаги е* биле игнорирани, като че ли
но ех било наженъ факторъ за разрешение 
на каквито а да било обществени иолнтнко- 
еконо.\1нче'8н въпроси, съобрази» условията па 
ИЗК 1>*'Т*'НЪ окрхгъ.

Окрхжппте съвети у пасъ ех играли 
една видна роль ио отношение подобрението 

I на отделните ог.рхжин въ вс!;ко едно отно
шение : подобрение землед^лпето и екотовъд-

които ех
; портрети, картини н илюстровани пощепски 

ИзвФстявамъ на абонатите еи и всички каР™ ("■«»)■ Всички каквито и да било кар
тини, портрети и илюстровани писма могатъ 
да е** иабнвятъ пзиоспо. Нехаросани пФщн се

контели и познати, че нрЪмъгтпхъ редикцн- 
■ га па списанието си въ гр. НлГ.венъ.

Моля, всичко, което се отнася до еписа- ! 11Р11‘‘'|ат’г’ назадъ. Киижарнте и преиродана- 
ш<“то или лично до мень. да се изпраща на | '||1Т*‘ Добиватъ големи отейшка. Порхчки.е

се адрееиратъ: До бюрото „Иосмосъ~ аъ 
гр. Видинъ- 3—3

|ресъ :
Младеиъ Георгневъ

Редактори на ги. 1р>/,1П.Ц4,1)1п “
ПлФвриъ

етвото, повдигане лозарството, урегулирваие 
на пхпгитТ. съобщения п нр.; неща, конто 

Агенти И настоятели се дирятъ за 1 г* основата на културното развитие на насе- 
вевчки градове и села. Но предприятието не дейното вт. дадено место. Кто защо нашето 
сх нужни предварително познания, гьП тото «11+>ние но вънроса за изборите за окр. сь- 

„ , „ вгЬкой госнодинъ или всека госпожа ще може вЬтппнн е да се ноставятъ тТ. на еднаква
Долоподннсанпй пзказвамъ олагодарность . честио „ безъ рпекъ да си спечели висота еъ тия за яароднпг! представителни

...мг фирмата В. Щаадекеръ, за 1ДИтя ^'••^~,'йр*х-ра-и^тГ‘пЗи " Но ’Крав^дртгата си работа всеки едииъ избирател, съзпатедпо да гласо
вит!; му туш. машини жетварки, отъ сиете- 1

« та .Макъ-Корлпкъ“ превъзходстватъ всич
ка други досегашни машини. Самъ, съ една

-

ЯВНА БДАГОДАРНОСТЬ

подава, като Не скхпп алкпто време, съ кое
то разполага особено сега и упражни * воето 
избирателно право: защото длъжностите, кои
то с*> налагатъ ча едииъ окрхженъ съвТ.т- 
ишл. и** схщество, какт» казахме и по-гор!;. 
сх отъ голяма важиость, следователно н ли
цата. Които влпзатъ въ състава на окр. съ
вети требва напълно да отговаритъ на свое
то назначение.

Нашия окрхгъ като такъвъ, въ който сх 
развита разпит!: отрасли на ст<*нчясгвото, тър
говията, индустрията п нр. требва да има 
окр. съветници, посветени въ тия неща, ако 
искаме нашия окрхгъ да ироцъпти въ всЬко 
едно *>ГНОШ**НВ<*.

Не <• достатъчно да се нзбпратъ нансВ- 
кхдЬ търговци или адвокати, а да се игнори
рат’!. з> чледВлцнгВ. конто требва да състав- 
ляватъ значително болшинство въ едииъ окр. 
съвет’!., тъй като едииъ окрхгъ, какъвьто ** 
нашия, но-ю-че е земледЬлчески, огколкото 
търговски или ипдустриалски и кат** писа бол
шинството на стпетинците, би требвало да 
бхдатъ з**млед|;лцп, защото гВ сх хората, 
които по-добр!; познаван, живота, интересите 

Съ указъ оп. 24 Юппй в. г. иодъ Л& и нуждите на своята околия, следователно и 
16!» се свпквагъ избирателите оп. кияж**с- тВ ще могатъ да даван, по-правилно разре- 

шьстшп,в ще ! твото за да избератъ чл**ион** за окрхжпитВ игчяе на киквнто н да било въпроси.
| съвети на 1-й пдущий Августь н. г. Известно **. че нашата околия вс1,ка го-

Въироса по изборите за окрхжин съв1;т- дина дани на държавата около 2.000.000 л.
1 ници за нает. е отъ капитално значиш**, за само преси данъци, на конто **кр. ст.вВтъ на- 
I което тукъ е** осмеляваме и ние да каж**чъ ляга 10 —151:„ връхнини и взета пцзомнп- 

нишето чиВнне. До сега сме участвували въ шп с»/мицч отъ 200—200000 лева годишно 
много подобни избори, за окрхжнп съветници, и го само върху преките даич.ци изключан 
обаче асекога см** констатирали ерврвиин косвените, 

изпре *а всекиму, който испрнтп 2 лева фактъ, ч** въ тЪхъ никой пхть избирателите Като прпем**мъ, ч** средньо околията ни
пощенски, марки или бонове ио Ю пор- пе сх вземали такова активно участие, как- плаща годишно 250,000 лева окр. връхнина 

трети (каквито се пожелаятъ) на знаменити вот** сх вземали иаир. при изборите за на- | излиза, ч>- за 10 години отъ 1892 г. до сега 
хоп. стп, заедно съ Илюстровани карти нъ родни иредставители или общински съветници: ** платила 2,500,000 лева. А какво е наира-

| да си създаде едииъ добавнтелецъ доходъ. 
Подробности чрезъ бюрото . Космос ъ“ въ 
гр. Видинъ.у шина, карана съ два коня, съмъ пожеаалъ 

вь една седмица едно пространство отъ 280 
д-кара н то съвършеино легко и ири една 
г-лема ловкость. Прочие, цреиорхчвамъ на 
!.' ичкп земледелцп да нобързатъ и се сиаб- 
д.;тъ съ жетварки **тъ кхщата на 11. 1Цаа-

4—4

ДИРИ СЕ:
Румвнскпя дезертьор!. Димитръ Гацеот. 

21 годишна възрасть отъ с. Канакларъ (Ман- 
калиигко). Има белегъ подъ посътъ си.

К*ойто му покаже местожпт**лството, щ** 
получи прилично възнаграждение.

Съобщение аъ Редакцията.

Д к**ръ.
с. Хирманлхкь 15 Юлпй 1902 г.

Димитръ Н Сиаряатогъ

Да сс* прочете
ПРОДАВАТЪ СЕ АКЦИИПокпнчпмс шчгчкп ирчии ше.ктнени и 

\ 'ш/стшни частни .11111/1 и
'.^нивекч </‘>ирмп, конта н.»ашп 4а йонен- • 

■ гв тьщо на населението, 44 /)ааатв намг,
* нн.и нпншч си, понеже ще се нрю мана, :

се печатам за шшрнцг, СЪ СЪВГЬЯЪ 
ИЗНОСНИ цени. При това тьешннка нн се I 

чата и разпростра нива вг, значително «<<- 
з ■ чества екземилнри, не са.на «в гра4т,тт. нн 

н,н,лнн Варненски ок/о)лв, но и но ваь- 
;4н> изв Вк иирин, и като така, оонв.ч - 

<* нта ирйликрванн «в нотни
4<ииъ достонние но твццт .в но аз лицо.

отъ дружествата: Параходното 
| 20, Гроздъ 8 и Шуменското Търговско 1.

Споразумение въ редакцията.

Гирдапъу,

11 I

>р. Доорачт. 20 Юлнй 1!н)> 104.

" «в

ОТЪ РЕДАКЦИЯТА.

ЗА ПРОБА
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иплъ дп сега окр. оъвФтъ, освЬпъ едни Недо- ство-.о могъл. съ пощенски или гербови жарки ; вовазначенъ основен ь селски учитель ще иолу 
изкарани помещения, за няколко селски об- да |,и се |,здьлжлгь* ; ,,авд лев* «гЬсечао но в-ъдомость, значи щ(

н. вода нашата безводна Добруджа биле чрЪзъ . „„ ка1ГП; „ онпм на тьргогцт4. е чзнъляено. ^

:»^г= ж ^ 5г.-=
зимно врЪме но развалени пжтища п ири как- | Д* Циркулира пощата ежедневно. Ний въ случая ■ р е • I дг|
ип чжкн се снабдява сч. ноДа населението вч. не М0*еМ1* 0,ъ да не бласодарияъ пя Директора

на телеграфи гЬ и помппТ. за това му внимание, 
което даде на грлдьть нк,

иепъ Пене едииъ онптъ за

юзоръ!
Подобно късогледство до сега ие бате 

бЪлЬзваип, но . . . гакивя с* хората отъ г1|с, 
вата ера“, тЪ тъччатъ всичко честно, за да 
егигать своить кора стол юбапи и низки цЬли

Добрпшка и Ьалчикска околии за оттуляван'* 1 
жаждата на работиш! си добит ьк-ъ особено 
лЪтЬ прф.зъ най-работнии сезопч. на година
та. Окр. Съвктъ, до колксто ни е извЬстно,
0 отпущалъ суми за подобрение расата на 
работния добитькъ, но ири ггЬчане чиста во
да, а поене отъ мътила! п нечиста такава отъ 
мръсни п горчиви солени кладенци мислимо 
ли е да стане пЪкакно подобрение вт. расата 
па добитъка.'

Кто защо повторно поканваме, избирате
лите огь околията си. както и ония отъ Бал
чишка околия, като сходна но местоположе
нието прЬдн да се иритекатч. на I Августь 
до пзборинтЪ урни да норазмнеляп. трезвено 
горпигЬ въпроси и тогава да иосгавятъ за 
кандидати, за окр. съветници лица, които сж 
иосвЬтенп добрЬ въ венчкп нужди на околия
та за да могатъ да нанравятъ н1;то полезно 
и оиолзотворятъ събирииигЬ връхниш съо
бразно нуждит! на населението, иначе всичко I 
е паиусто.

На 6 того въ градътъ ни имаше едииъ 
малък-г. ножаръ. Заиалш, со бЬ одипъ саиджкъ 
на горни га чясгь на града, до казармата.

Пяч-. лшкл на пожарна га команда, заедно 
еь тръбача на същата се ноа едва слЪлъ шие- : 
винъ чаеъ, като р.чзтрЪпожиха нЪлии градъ, в ! 
вмЪсто да в|гаеягь боклука в еь това ео свч.|е | 
ши всичко, началника?! на пожарната команда , 
почна да се кара еъ дошлия тамъ сгярший по
лки Леки стража ръ и пТ.чои огъ гражданите, като 
си позволи даже да ругае първия и се закани 
Да го улови аа ухото н го уволни, чисто по 1’а- 
досланопски, .1ящого старшия гъ стражар в мито 
намЬсго му забЬлЬжв, чо за нищо II накапва ра
бота е разгрЪвоженъ пълня град».

Този ндчаликкъ ?! може да мчелн. чо това 
о ка го вь 1’адосдав >во врТ.м», кога го во/Ька не- 
годяй .можеше да сп игран еъ съдбата на едшгь 
полицай.

Тукашното Маивдоно Одринско дру
е избрало за делегати въ ирЪястоящай коягр 
г. г. Лпрамъ Гачевъ п 1’. 11онъ Василевъ.

***Г

И

Дъждъ Н,д 16 того надал както пъ Г| а
дъгъ пи, тъй и изъ околията ни сатенъ, 
нр.хлалеиъ дьж дь, кой го развесели всички г| 
иролЪтни носЪви.

ти ■ ь

НамЪренч лири. На . . . г. г. работници:; 
които работела пра събаряне го 
отъ нТ.ковегЬ

иа останали 
,тамъ хянъ“, нрннадле.жащъ и; 

X. Аргюпъ X. Канреловъ, въ градътъ иа и 
м Кряла една кесия, съдържаща, снорМъ пока з 
нинг.ч на

I

самата работници, около 500 тур( I 
ллрч. БлизссгоящагЬ работници сполучили и 
прикриягь намЬрсного отъ очигЬ нагоено 
ригЪ ерменця, конто сл. прае.ктегвувалн нш 

Ней нЪмаме за цЪл. ла говоримь нТ.що за , събарянето а веднага са ги разлЪлалн помели 
пожарната коман/а, а да обърнень вниманието : си, като еъ вземали нсЪки по 60 лири, 
на Г-нь Околийска началникъ, но салата на за- \ налнгЪ 20 онрЪд^лялн 
кояа за поли цвята, гдЪго е казано: .че пожар
ната команда е въ разположение яа полицията 
въ прЪме на ножаръ“ да обуздай пожарникарския 
началннкъ, който си позволява така явиензурнп 
публично да ругае полицията.

.1

а оси
за най-малкия огъ |>а 

ботницитЬ. и» когото майстора гоен ода рь нл 
мислила, да се възползва отъ случая, като я- 
дадо нищо на своя подчинен к. Обаче, тозн н.> 
следния възиегодуваль а съобцяль тутакси н 
слу шишето ео на влас тъга.

Иластъта веднага повиква всички работи; 
ци а безъ никакво съпротивление огъ страна и; 
цо ДМ111ПТ», събира горияга сума — &00 туреп 
дири. между които се срЪщали и нетолиркн.

ГогноляриаЪ-срменнч нрТ.Т) н чн}>а гъ за из 
ч+ронигЪ нара, я работницатЬ ее оплакали ш 
М1 н егерегвото. Ниди щемъ кому ще стане П)с 
вадлЪжность тая скромна сумаца.

НЪЩО ПО МЕСТЕНЕТО НА ОБЩИНСКИТЕ 
КЛАСНИ УЧИТЕЛИ. Въ ПОСЛЕДНИЯ брой на наекгилчтто, .се

кретния' му редакдоръ иакъ настоява да му ее 
Узаконено е вч. пасъ. когато едшгь чи- каж'“’ ,,гь >*л-д* смо вземали ЛЗ М на секрет-

повппкъ бъде прЬмЬстенъ огь началството му ''‘п Ь м‘,ь,"и,,;.я слъд, тпепмто дьзо но поси- 
• чапцето и* I-пъ “тена огь норучвцI:Ъ Ада-

иь другъ градъ за да заеме пакт, длъжноеть ||аС0В1, „ с-1аМ!1 онь съ. «щашше на мнотолн.-
да му се плаща отъ държавата пжтпп пари. боиитния, че секрсгагЬ ьъслЬдсгс. дЬлаттоятъ 
Сжщото нЪщо е И съ учителигЬ ОТЪ държан- Само въ ечкретнигь глави като неюпата и като 
иигЬ училища. Ала въпроса съ общинскигЬ | тяка’ т‘1** к:,,° доближено до каз.-рмата, чожалъ Министерството на ФиначситЬ е разпори
класни учители Не е тъй. ТЬхъ мЬстяп. огъ I 0 дя С1:^>п,ииП- , д,,ло » ** пямчшп още огь 1 т.м. правещ

• , Но въпроса за краденото и публикувано отъ държапнигЪ бирници волнонаемни писан
едпиа па дрипа край на КННЖеСТВОТО* а ла I удоетовЪреяае отъ Нвго вЪрвкне всТ.ки съвЬ- съ ноиощьтя па коиго да се ндвадптъ вепч л
ИКтни и Дума не става. Ако има тш! нари | стенъ човЬкд. е разбрал', чо .Шантанското въ- ослани иед< бори огь освобождение го нн до сей

ко 11-Ьма ТОЙ е нрпиуденъ да ири- сиитание“ нмГ.сю да поправи вЬжлн -нали очи , СлЪдъ тази работа, пали се, бирници зЪ ще три
б!;гка до лихвари за да зеле нЬкой тругъ * безъ да разбере, че той съ него оиорочва ие натъ да съби|»атъ ио ндй снсргвчонъ цачим

на м+.стоназпачеипето ' -и. Г‘" ь 1>нсва- а °"°",ва' ,“,''ото «Лчееи' с« м*'
чи ла защитя.

тЬзн недоборр.левъ, за да отиде 
Често се случва, още не нрпетигналъ иа по- ! 
вот» си мЬсто н го уволннватъ. Нъкъ и каква 
заплата получават!, тил учители ? РЪдко има 
отъ тЬхъ степенувани, а почечето сд, волпо-

Съ обявление подъ М* 4838 огь 11 ЮнвД 
г. г. Добрпшкою Град. Общ. Управление обя
вява. че съгласно чл. 53 огъ избирателний за
кон ь онрЬдЪля !|1!МЪ|Ц1'11ая га, вь конто ще со ' 
ироизвЪде азборъгъ за окрл.жии в-ьгнпци на 4 
идуший мЪсенъ Августь т. г. за еекпнигГ. така:

Обща хроника.
наемни, или врТ.ченио нолнона* чии и тип два
иослъдни вида учители получанатъ толкова, 
полкото за кр^живЬиапе а не и за пестене, първа секция огъ 1, II а IV градски участъци, 
Н4.ма По голЬмо наказание за едшгь общински 41 и>ьго -в номтш/икт ц^чьжмчхнтп

; „(ържчлни и <Мщннскн; втората—огь Ш град. 
учасгьвъ и Гслии 1ЖШ'ска община, въ иш/шото

Русенския в. .Славянинъ* съобщава, ч«> 
6-й того ов явили въ резавцвята ят двама млад 
пЬшсзодца -французи, изящп огь Гухавпя.

ТИ сж се пяс||ува.зп: Ллбергь Февретъ ч 
24 год. възрасть в Шар.гь Ьигюстъ на 19 ге! 
възрасть. Т6 тръгвали оть Баръ-ле Дукъ па :> 
Августь 19(Ю г. в въ това врЬяе безъ ирЬкраз. 
нане сж и.1яавадп иЪшкояъ 22(К)0 километра.

II двамата пкшехедци биле гьвършеино за] а 
Шантгжъ. Въ ноелЪдпии брой ич в. .До- ви и сяКта.1п ла ижтувап. още за дълго, пр1:ч 

брячъ“, редактирай ь огь .секретния“ се пуска | ла ирнетагиатъ въ Парпжт.. Тв пжтгвали огь д 
всевъзможни цнтрша н глупави инсинуацви по . години и благополучно сж ироижтуиали прЪзъ Б< д 
адрес ь иа е.ишь свой колега, когото обвиняла гия. .1юксеябургь, Италия, Австро-Унгария, Сърб и 
за нт.какьп подкупи и други глупости, достояние и 1’уяаиия. 
само на .секретния“, кой го огъ дЪтипетво блю-

::ласе!П. учитель <»п. пръмФ.стването му отъ 
едпиа на другия ..рай иа кляж> ството. Доста 
е той ирг зч. годината да сп нрф.м^ ги иа едно 
двЬ м1;ста съвсЬ.чъ да.кчаи едно огъ друго ! скит* избора, 
и той ще задлъжнее ю гви! и не

м.ьж-кч цч или щ,". а вд. селата щи останат», сек
ции IЬ както е в оЪха ]1алнрФдЬ 1енн по деиугат-

Ще може
да се отърве за дълго отъ тоя дълго. Това 
е една несправедливост!, и мислимъ, безъ да | 
се обръща внимание на учнтелигЬ, да ли сж 
тЬ степенувани или не, требва да се плаща
и на т$хъ ижтни пара, както се плаща И на са*° иа •секретния“, кой го огъ дЪтииств© блю- : Огь Русее тЬ ее отаравялп за София, ой
др|П!т1; държаннн учители. Ине каннмъ г-да Делизничн прЬдь всТ.кию само да му падне нЪщо тачг ще заяннатъ за Царпгралъ, Бгипегь. южи;

вь иенагятннн ма чуадо търбухъ. цея.раляа Америка и ще се оиравягь за Мю-Йор) ь
Опълиомощонн сме да опровергахме по едянъ Отъ тамъ, ядадпгк вЪшеходця ще се огправятъ - 

най-положипиенъ иачипь, че всичко цисано но Наряжъ, гдЪто гяГ.тали да етигиатъ елЬдъ тй 
тоя въпросъ въ в. .Добричъ“ е гнусна кдЪвета 

| нрогвпь липа умрязии гЬмъ.
11а и какво лп искаме огь вЪстникъ, който 

I со пълни само еъ клюка отъ .секретния*.

I

клапштЪ учители да се застжиап. за тоя въ-
иросъ и си извоюватъ правата.

години.

Ураганъ. Кдаа лепеша отъ Киевъ казва, н 
на Н-н того тамъ се Ииявндъ едииъ силенъ у| з 
ганъ, който изкореивлъ веичкнтЪ дървеса ■ азк«> 

Имахме случая да пръгледаме бюджето- трошидъ стъклата по прозорцигЬ. Града бпп 
проекта зя разходпгЬ ио Мпнвсгерствого на На- почти половината еъсииавъ. Имало 1Г> души уби з 

първата сп година умоляваме прочие всичкигЬ I родното ИросвЪщепие и останахме взненадана [ мехIV които 8 дЬца. ДагубигЬ биле колосални,
са ненлагили абоната, да иобърдатъ и ни со отъ екоиомнитЬ, която днмпиитЪ управиаци из-
алплатять, за тото е извЪсгяо какви материални к.чть да нравя гъ оть 1ърба па народиитЬ учн-
срЪдстна се изисквагт. за едвнъ вЪстиикь. тели, които и безъ това ЛЪха едни оть най- | Всзиръ, дзЬСто досегашния Саидъ наша, щЪлъ а

Абонат ат ь огъ вьтр Ьшностьта иа княже- онеправданатЪ дьржаипи служители. Едииъ но- ■ бжде назначеиъ Кяян.гь иаша. Оставката на Сак И

М В С Т II И
Още два броя п вЪстиикътт. ни ще сключа

Отъ Царигрядъ явяватъ че за Велиш!
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;:ила би а пр*Ь 1нзвакааа отъ яЪкакънъ са фянап- ;
< <>п а политическа въпроеъ.

Работнически вбстиику за Раюславовата 
зартая: -Раюславокъ в веговигЬ ортаци пс*къкъ 
'•<* ахчатъ да убЬдятъ св-Ьта че сопаджайката ва- 
юварската вартвп още ве е увряла. На 19 в. в. 
гЬ праздиувала „голашняягь праздннкъ на либе
ралната партия“. По тоя случай в. „Народна пра
за* още продължава да се вълна съ воллравателна 
.елеграаа азъ провавцаята до „шефътъ“ Радосла- | 3,я С1,г,н1>яяо и* орхжвего, сега се повтори вь 
ювъ. Излишно е да показване, отъ каква тора се 1 -1,1МИ1'Ъ лиеарско.
юлаватъ тая толегравя. Елаи отъ подпясалитЬ ех I Съгласно една оФмцнална заповЪдъ ля тур- 
!р-Ько отговорна за онова башнбозушко увравле- ‘'киг* в-,асп». пМото християнско население о 
ще, което поиска съ военно положение а съ Ду- ; поканено да си прМаде оръжието: оняя у които 
анъ-Кулапката касапница да • хи десятъка". А : се няч"1,:г вр**«о слЪдъ срока, що се счвтагъ

:нозиаетвото отъ воздраватела. ех клета боздЬл - ; ** бунтовница и що се пръдаджть ял военень
пцн, безъ работа а безъ опрНЬлеиъ заяаятъ, на г*клъ* В»ммч со тази мърка но за да се ум про

мито Раюславовъ бЬ далъ стражарскя ■ разсад- ' Т801'я населението, но за да го обезоръжал, и
чашка служба“. ■ лп го няпрачял. безвредно. Обаче изглежда н

Подучи СО ВЪ редакцията кн. 3 (шннй отъ т-' кг* какп> въ Леранско, че т Писта иЪм\ да се 
копулярио-аедицанското списание „Здравно“, съ

Китили, 15 иший 1902 г..д. лЬзла една вода. Заинтересувани нЪколко соле
ни, одннъ дсяь отидоха да разкопвягъ околность- 
та (I зя да пилил, н узнайгь да ли е язворъ, 
г Ат» като перископаха малко, шзлЪзоха еднн 
широки к.: тикове (трхбп), прТ.зь копго идва во
дата. Никой оть жнгедитЬ на тона село, тъй а 
огъ околната села, не помнпть да о имало н*- 
коо прКчс на това мЪсп чешма. А така също 
и никой до сега не съ о нозаннтирнсувалъ да 
узчжо отл. гдк вде гъза сладка и биегра като 
сълза водя, та да се построи една чешма на мЪ- 
стою н дпЪ три азъ солото гдЪто иЬмамо та
кива, а само кладенци п гЪ дълбоки —18 ко- 
лачя. Поради това, м »лн Почитаемата Нарнснгка 
Окр. Ностоннна Коммнснн, да обърне 
върху топа и со позаинторпсува въ случаи, ка
то носгрои на мЪсгото поне една чешма какво- 
то подобава за такава вода н то слЬдъ

Пиша ви настоящото съ твьрдЪ годЬмь 
рнскъ, защото тукъ не може чов-Ьть главата да 
са обърне, 6< зъ да бъде съгледань о гъ шивонн.

На положението на нашия внлаотъ вече 
знайте съ най-малкитЪ подробности. Тактиката 
за умирогвопоипого на иаселеня-то, която ио- 
наорЬгь го прие въ Леранскята каза чр1иь онить

НН1ГМ.ЧМЯО

кагго уз
нае огъ гдЪ иде водата н се ирЪчистяп. кльщ- 

I повит*. Нд сега тъза вода съ сврЪ-не тече, иръд- 
. ,, | полагаш», щого на нЬкъдЪ да ама счупени клюн-

дИдньбто съдържание: Печи .!>, с«.м съ .«.имал.., ч, у т,ь.,ь ш-. се кове (тръби» та водяга со отбива н.ч друга сгоа-
I. Медицината и хигиената. — И. Влиянието намира никакво орхжие. Но на това зяивленяо На. 1Ц..мъ това се сторя, вИриамъ че тая вода

а училищния жнвотъ върху здрав вето на учени- | турската власи, не повърви и дала зановИдь, „№ те,10 ВЗобилно количество каго нтяачъ
ягЬ в учителат* <изаАчевие отъ сказката хи. за обискирано на селата. Това принуди мжжстЪ I „рт.дъ видъ, чо миналата година щомъ со на-

> 1‘РЗСнвп па 2:11311 т. г. въ околийската учителска Да илбЪгатъ вь планината. Пратена е огъ тукъ. мьрцхч клюн кове I Ь и пздЪзоха на лице
онференция въ гр. Счпщовъ), отъ Д-рь СЬряковъ. голЪма военна сила да прЪслЪщя възс глиадитТ.

111. УаЬреность нлв въздържане? отъ 01x1.—IV. | Отакватъ со сграшнп вогилвя надь жснчгТ. и 
ахарьта като храна в възбудителна на енла, отъ ! дИнчта. 1Це гледали, ако мога да ви пята пакъ.

1-ръ Н. Пясковскн. — V*. Отглелване на дьцата ! До вижлань! 
въриекъ), оть Д-ръ Б. Т. Драяовх.—VI. Безд+л- ) 

чиятъ бракъ, отт. Д-ръ Г-вичъ. VII. Хипнотнз- 
чътъ, отъ Д-ръ Леонвеоиъ.—VIII. Кръвохраченето, ; 
гъ ироф. Сеиаторъ. — IX. Иъзиаленое па бхбре-
игЬ, отъ Д-ръ II. Сяховъ.- X. Нлсврптъгь, отъ —Ои.ччата му у Ф/нтцг. Иогифь.—Валитага му 

1-ръ Н-гь. — XI. Какъ да еч даедгь на децата :

понгигне.

го во-
тяка силно

и еднакво прЬгъ клншковогЬ, конто оъ н но при- 
чиегенн и нак-ъ въ минута изтичащо 12 оки сга- 

! ри вода. ОсвЬнъ това, иакъ на тач страна има 
; иа много мЬсга гранчиикн и па и (.колко оть тин 

нВкон огъ солото па со опитаха да цоразкоиа- 
! нгь и вндагь водата въ таи «Потно,.гъ дали

дата около 15 — 20 дена со си тЬче

Сърбия. :
! Кра.аь Л.,сксаи.1ръ иу иооьтп гр»б,» ма Малина.

] що да е на пдптко. но като рлечоиьха на Д1и- 
бочяна около 1 м. 2<( см Н1Л1.30 нам, такава

Рг/гш . — /Л ■а г 1/и, 1а. сладка вода и въ такова голЬ\,о количество що- 
го неможаха да свари гь за нричиегаанисто на 
таи нсконани като кладенци мПота и сега за св- 
га, солаингЬ ни си нош ъ огъ тЪхъ добвтьцигЬ 
!Цо»|ь въ тая мЬсшос.п» излиза въ 
болно вода и мри това ощо н сладка, 
сьчнТ.нн,-. чо гн що бъде първа за 
диви н тогава солото ни

[.кзретва. XII. Мт'.1!:н за цолезно ч.-гвво.—XIII. „Л’-».'1 У,,» Ргехяе“ пх «ликува сто ик<*яо
1иПнве на Г1лЬв<-ис;атз голазогачесъч '-'ч.ферен- | чдг.рлуио н, яесъхв-Ьно, отъ БЬлграгь, вч, кое го 
"л. ■'*ч * Нонулариа пасла, више Д ръ Б. 'Г. , се ззлагь жеиниесо на сръбския криль Лдексццдръ

Драховъ. XV. Пазви полезни свЬгЬнин: хартия за ; да отндс иа гроба на покойиня сп баща Мнлшп. 
чухн; какъ се нзювагв рхцЬтЪ, иацаиана съ нъ яънаетиря Крушедолъ, въ Унгария, и да направи 
дажна боя вдв други тдъстиия; донашевъ споесбъ посВщсипе на нхвератора Фраицъ Иоснфъ м, Писна.
‘-‘-■■'“‘Г '+ДаГа ’ <*,*1Д<'ТВ'> “Рптивь нлв- Ето главпнтЬ пасажо на въпросното впею
еньта ио сПингЬ; ьакъ да се избавпнъ огъ К01Ти няс ще врИдахехъ твърдИ на кратко, но 

чравки; срИдство нротивъ аолца: отроааостьта на ко>то щ, Гигап. забЬл Ьзанв !,ъ невчкн крхгове, 
(дъхваиня вьздухъ; разуяна наредба; ср-Ьдство вро- , г^Ьто Се нитерееуаап. огь работигй на Балкански: . 

двъ кояаря; средство яротявъ потенето на краката. \ волуоетровъ '
Тази книжка, заедно съ 1-та безплатна 1 ' 1

такова иго
то Н0|1'0

•азни гря
то бхдо рай за Д<>-

брудж.нта ни, стига само из що Правителство 
1100X0111111.4 га комиасии да со

илн
низани горпсова, 

още нопиче като о знаяло, чо нъ друга сола вь 
Добруджата нн, водата о сьаеЬмъ въ малко ко- 
д и често и при това е на дълбоко—вь кладенци.на „Настинката“, е извратена сахо па платилвтТ, ! едно нЬщо засега зашнава обществен-

ибоватя. Пспчко. що се отиася до сиисаввето се н"то *|||,нпе |гь Сърбия. Гова е пхтсшествнето, 
изпраща до Д. С. Балевъ въ Видинъ. ’ ! което щ,‘ "РЬлпрненап. въ едво близко вр-Ьае кра-

ИзлФзълъ е бр. 4 отъ св. .Домакинство“ ! ?,ьгь “ ;>а р.'сия, г^Ито ще носИтятъ
|» слЪдующето Съгьржание: 1. Работата ва до- а*ш и Чарицата. .(ктувавето се отложи за есень,

:зканътъ иркзъ Юлай. 2. Раявцатя. 3. Нзскустве- ! 110 1|^и'|1,на интересното състоянве на Царицата, 
иа нита нъ пчеларството и какъ се нравнтъ гЬ съ И° ВИ Штата 0 В1‘ЧИ «нрЬд-Ълепа за стане въ иър- 
крЬсата? 4, Какво ла принихъ въ лозето убито отъ г^‘ Л1|и иа я1ичщъ октохврнй въ Лвваднн (Крвхъ|.
: >адъ ? 5. Череша безъ костплкп. Н. СкубегЬ гх- 011 а п*тувчнае. нъ което вЬроятно ще взехе уча-
,:итИ. 7. Теяенужка—(УШа МШог). 8,'Съ какво ‘‘тие “ «пяветра, г Д-ръ Нувчъ, не ще
кр.иегь ний, а съ какво хората ио свЬта. 9 Пз- 1е’ вь ,,сЬки случай, ви най халки признакь за !

охлажлеивето на сръбския народъ спряло близко- !

с. Хагжрджкъ 31 Юиий 1902 г.

Кгииь Солеишгъ

ДоГ.ричско 
Глайно биуничзстшо 

Ло 1*44 I
27 Юиий 100 * г 

г. ДоОрвчч,

,Х» Г>1Сн„,1»1на

/''•г/ак1Н»]м1 ни а. 

жанен/.11
„ДипруО-

Гук?.
*ръ роза (трьндафвлп) за разно увотрЬбленве. , , .

!0. Сьиосъ-бнрачка. 11. Кратки съвПти. 12. Бъл- СГ0Я1|Ч(г1* държави, особвино къхъ Авсгро-Ун- 
фскатя селско-стопанска книжнина. 13 Нови кин- гаРия* ~ панротнвъ кральть п неговптЬ чинн-три

: -I- 14. Какво говоря народната нетереологня за иятаягъ къ.чъ блнзостоящата няъ държана най-
- добри чувства I да се чете Австро-Унгария», едЬдъ

I ехъртьта иа Милана. Кральть аисдн да носЬгн 
I гроба на посойаяи си баща. глЪгь което веднага ! 

ще носЬтн нхвератора Францъ Иоснфъ, — ннзитн, 
които вЬна да станагь на отдВлио хщеяе. Това 
ще стане, каго пр едварително д-ръ Куичъ пра |ру- 
жп болната св жена до Лбацик. гдЬго щ« я остава 
иа лЬг.уваие в отг.Ато ще се овравв за Боева, за- [ 

| едпо съ графъ Голуховскя“.
Бъ юва нисшо д,> „А«ме Г,гн; 1‘ггяхс*

Пмлмь ч(-гц, да ви явя, Господине Ге 
дакторе, чо Енидж. Дър.кавинь Бирицкъ. 
Ив. 1’аховски с уяолнень оть дл.:кпосп. 
съ слЪдунппата миннеп река запоиЪл. •'

I

? »дяй. 15. Обявления.
Това полезно списание струва еаяо 1 л. 20 

1 . до 31 ХИ т. г. н се праща сахо па вредпла- 
• шшнтЬ абоната.

•’» .1 II <> /»’ Т, г/ /.

.V. 932

„У полип за >п. бирника на Енидженскни 
учасгькъ, Добрпчска околия, 11н. Гахов- 
екд, за гдЬто 1|р1.4Г. 1900 гол , при изпла
щане ирЬао.г» на десятъка, о иь 
изпТ.спш суми, а схщо тъй надвзелъ ой. 
даио||дагцигТ. НО лева. които но 
на гь но 11р.1надл'Ьжносгъ,

Уволнението му що сс счига огъ 
лнесъ на сдаване участъка“.

София, 22 Май I 02 год.
Министръ |11**ди.1 М. Б. СараФовъ

Прочее, моля ви г-но редакторе, ка
то со увАриге, чо Финансовото министер
ство, но безпричинно е уволнило казани» 
1’аховски от ь длъжность. да благоволите 
и опровергаете гнгроФнлсто си, поместено 
въ брой 43 на в. „Добруджанецъ, стр. 
2 колона III.

ИослЬдни новини. }

Изъ Македония.
(Гивоиалнп съоПщрнп» иа и. „Диеннпкъ-).

гр. Кюстендил», 16 юлий 1902 г.
ПрЪда нЪколко дена ви бЬхъ писал ь

ири Джумайско, гд*го между убн- 
»гЬ о билъ в самия войвода ва четата Лшбеиъ. 
га се научавамъ, огъ селяни, които с.к дошли 

а ера тука, че Ли.бенъ не е убатъ, а живъ. 
1 й се е загубилъ въ тъмнината, когат» е било 
; ажевнетр в едва сдЬдъ два дена е намЬрилъ 

| угаригЪ са. СдЪдъ нЪколко люта сражения съ 
(«свий редове нъ аскеръ гЪ сж се пръснали.

Вследствие иа тая толкова

ис се :
; казва сахо едно н Ьщо: кралицата щ« ли придру

жава краля прп огнваннето яу на гроба иа краль 
I Милана въ Крушедолъ? Ще отиде ли п тя ст. него 

за I въ Виена, или краля ще бхле еааъ? Оп. друга 
страна, '1‘рапцъ Поспфъ ще се съгласи ли да приеяе 
кралица Драга, яли щ<* ирнеши ли краль Ад«к- 
<*ан1ръ да се явн сашъ при нхиератора? Горното 1 
пнеао но тоя въиросъ изглежда, че е лу-яато като 
балопъ вь въздуха, нсъиалЬренне да обърне ини- | 
хаппето па •|фицп*>знит1. пЬсгняци.

I

ПОНЬр-

.1Женаою

’

I

чесгн сражения 
горната чета, въ содата Старчнща, Лешко, 

годангь
ь два полза войска, която чакала да избие 
■ ата.......

ДОПИСКИдо самата „Паланка“ има повече

До Г-ма ре>)чктг>1>а на в. „Добру<)жинецъи Главен ь Барна къ : Нанчевъ

Моля Ви, Iисполине Редакторе, да блато- Б. I*. Писмото, косго ни показа т-нъ 1*а-
волтгЪ а дадото мЪсто въ единъ отъ блнскнгЬ конски нЬмпше ном1.сгеио причини г). за уволня- 
броеве иа почитаемия Ви вЪсгникь, слЬзуннцето: ването му, щ» пЪжливостк вижда се огъ г-на 

ПрЪзъ миналата година, въиъ огъ селото глав. бврнвкь, и вий за това хроникирамс увод
ни Хясхрлькь на около 1509 раскрача, бЬшо ад- нейното му като безъ причина.

Пжтнаця пристигнали разказвагь 
1,0 сражение прЪди 3-4 дена до самия 1*радъ 
наново аа една чета съ всйската на Султана. 

ЬгубатЪ а на двЪтЬ страни еж неазвЪсгна.
На границата, пра Демиръ Папаи, е натру

фих доста много българска войогж.

:за едно
■
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II Продажба Д. Но 8 в—901 г. ! ганъ В. Халтжковъ огь гр. Добричъ а иротивъ Муетаоа
ОБЯВЛЕНИЕ 1 Ка шровъ огь ежиш традъ аа 96 л. и др. обявяваиъ че оть

N. Д7ео " 2* Юлий до 22 Августъ часа до 5 поел» об»дь ц прано
„ 1,0 I наддавание 6 на сто на слЪдующцй день нъ канцеларията
МЯ пснованпо аииълштслшн ЛВГ11. »Т1 2/87 си от. гр. Добричъ ще продавам*. слЬдующин недвижимъ 

ВЗЛЖЛенъ ОГЬ 11 ДобрВЧСКВЙ Мировий Слшп на , «ти» принадлежаща, на Мустаоа Кадировъ а и нейно: 
21 Т1/901 г. въ полза на X. 1имиг|)Ь Ганчева, «■‘.ща «. гр Добричъ III-участъкъ подъ Но 442 иостроема !

'____ . .. ____ _____ , ' . 1 па единъ етажъ състояща огь чегире стаи и едно хашово
.фОТВНЪ Аба ЬоракаевнтЬ НЧГЛИНИЦИ 01Ъ ■*. 0Т1 |1р..дь салонче хаитрс) съградена огь нроегь ем.-сенъ
Магджчопо, за 14.I лева, обцнапам). чс оть 22 матераялъ покрита съ керемиди и гь дворно н»е го отъ
Юлий ДО 22 Августъ часа ДП 5 СД1*1Ъ обЬп. И ) около 520 кв. метра а постройка върху около 42 кв. метра
иравонаддаванно * Г» ма сто па гдЪдтющ-Я т«*п. 1 "|,И е*с»ди: Нбрпхииъ .Ьухямедояъ Джяоеръ Джам теми-

«■ »—■>•<>■ « «• ч- .М|.оС !“.ГГГ. йКйнЙ йа
вамь < дЪдующнтЬ недвижими нмчгн прпнлдде- Наддаванието ще почне о-гь оцВмката. Жслан-щит»
жащи на Лбн БоракаоВЪ КЛХОД11ЩИ СО ВЪ село да кунят-ь горяни имогь могжтъ да се нвляатъ от. каицеля- 
Матлжмово ■ землището му а именно к&щз въ 
селото на оаинь етажъ <*ь дпЪ егаи съградена 
огь нръсть, кернмчи смесень матсринлъ върху ;
90 кв. метра, покрита съ нръсть н съ двор;. ■ 
около 200 кв. метра, 2; нива „Ези бейскм синорь1* I 
48*4 декара, 3) нива „Деметъ-иолу“ 4-'-0 дек.,
4) нива „Базчнкъ-иолу* 8 декара.

Гор^озилченигЬ имоги се начир.ггь нодъ 
занрегителим статии М 673,98. и 227 902 гол.

Наддава ние го ще почне огь лнЪнкага коя го 
даде пъраий куновачъ. Ж-лан-щмтТ» да кунягъ

Д. Ио. 248/90? го |
I ОКИ ВЛ ЕПИК

Ио. 6“в91
Ма отпитите иостановленмето ия Добричский М* 

•тиПекаД итмХетникт. утвърдено съ оорХдтленпе |То 37.',' 
огь И Декемвр 901 г. нл II |р»енскиЯ окржж-нъ сап, ял 
нролтотнае останалата сл»гь счь.тигд пя Мехчедъ Молл , 
Махмудовъ КЛ.ЩЯ. оояпянзмъ че оть 22 Юлий до 22 Лв 
гуетъ часа до 5 сл»дъ об»дъ и праяонл.иавамие 5 нв п0 
на сл»дуюишя день въ каиц-лярията си въ гр. Добрич*. 
Ще продаяанъ слХдующия недвижимъ имогь находят >. 
се въ с. Лриаудъ Кутсу. нринадлежащъ на покойни* 
Мсхмсдъ Молла Махмудьоъ от* сжщого село а ииеин*. 
к.ъща на едннъ етажъ съ де» став, построена огь проси 
смесенъ материала.. покрита съ керемиди И въ дноръ I 
декаръ, със»дв Халвлъ Нх-риевъ, Ахяедъ Сюлсйманоот. .■ 
огь двет» ст-,. нл.тпща оц»н. 2НО лева.

Наддаванието ще почне огь он»иката. желающв!' 
да куннтъ горнвн имогь, могатъ да се яняватъ въ камцеля 
рипта ми въ ириежтетяемнит» дни и часове аа наддаванп

Гр. Добричъ 9 Н>лий 1902 гох

ринга ми вь приежтетвенниг» дни и часове аа наддаващо-. 
Гр. Добричъ и Юлий 1902 гох

II Сждебенъ Приставъ: Т. Минневъ

‘

Д. Но. 314 9112 год.
II Г. Н НЛ Е II II К

Но. СЯ70
Па основание иапълнителнин листъ Но 327& ипда

де пъ оть I Добричский Мирпвий 1'ьдиа въ иолаа на До- 
бричекото Мн.слюмамско Вакуоско настоя телегво а- нро 
гивь X. Джелиль Мсхмсдова. оть гр. Допричъ па 354 л. I: 

. Др. обявявамъ че оп. 22 Юлий до 22 Августъ чаеа до 5
ГОрНИ Iъ ИМОТИ, МОГЪТЪ ДХ СО НВПВГТЬ ВЬ КЯНЦС- ! поел» об»дъ и иравонаддаваник 5 на сто на ел»дув>шия
ларията мм въ приел.тственитЪ дни н часове за день въ канцеларията си въ гр. Добричъ, ще проданамъ
наддавание. слъдувццин недвижимъ имогь, припадаЬжащъ на X. Джс

'1оГн11||| I «4 Н|1»а ЧЮД лнлъ Мехмсдовъ а именно: 1) подъ длъжинковага клща
гр. ДОори1Ъ, 4 пиин 1.Ю- «. само на едннъ дв.ке1ГЬ и едно отдЬлно ваъсне иодъ сдянъ

II СЗХД. Приставъ : 1. Минчевъ ; ркдъ сл»иени на сдииъ ггажъ п нодъ единъ иокрикъ кс-
I ремиденъ. находнщп се въ 1 \‘ учасгькъ нодъ Но 25я на

кафето, а дн.книа с бс.гъ Но ръ построени огь каменно- 
дървенъ тухленъ матсриялъ върху около 9115 кв. метра 
и е-ь дървени оАикновснни мииенцм и оп. вътре съ чер
чевета 1жамлни еюрмета при слс»ди: огъ двет» страни 
пжтъ, X. Нишант. Каирсловъ и Дсрнишъ Мсмаиовъ оцКн 
Зои лева. Горнит» имоти се наложени на Кългарскхта на 
родна Кан1.а, но ст. 79 90 с. осв»иъ туй се аапорврани но 
ст. Но ра 59н 97 г. 76.3 941 г., 281 992 год., 5и7 902 г.

//аддаванието ще ио шс оп. оц»нката. .КедающигТ.

II Са.др6снъ Приставъ: Т. Минчевь

Д. Но 335-901 год.

II Г. И II .1 Е И II К

Но 6К64

Па основание иапълнителнин листъ Но 147ц. мада 
день оп. I Добричский Мировий С.ьдия на 5 Априлъ 190: 
година, въ подла на балчишкото Дрх жество .Съединспц. - 
иротивъ X. Джедилъ Мехмсдовъ, огь гр. Добричъ аа 39- 
л-ва и дррш, пбявнвамъ. че огь 22 Юлнй до 22 Август-, 
т г. часа до 5 поел» оАЬдъ н нравонадданание 5 на ст - 
наслЬдувоциЙ день от. канцеларията си въ гр. Добрич: 
ще продавано слЬдх-ноциЙ недвиасимъ имогь ирннад.|1 
жащъ ия X. Джслидъ Мехмсдовъ. находище се въ гр. До 
Лричъ, а именно: 1) единъ дюгенъ въ гр. Добричъ. иоттр- 
енъ на 5 метра 60 е. м. лице, дължина С м. 40 с. м., I 
ниеокъ 3 . метра, поетроенъ ою камъко и тухли, нов рит 
съ керемиди, ири е.ье»ли: огь дв»т» страни притежатели 
а оп. другиг» дв» страни п.ъть, оц»ненъ па ЗШ1 лев...

Гор! н:иоженян имотъ има сл»дуь.щнтЬ хапр»,це 
Н1!И. а именно: по статии Но Но 607 9и2 г, 577/902 т,

Наддаванието ще почне оть оц»нката. Желающит1 
да куиятъ горнит» имоти, моежтъ да ес няяиап. в- 
канцелнрията чи въ приежтетвенит» дни и часов*- аа 
вахивание.

II Продажба Д. Но. 412 97 г.
ОБНИЛКНИК 

Но. 6768
Съгласно ш-пьлннтслиия листъ ЛЯ 2031 

издадень отъ II Дчбрччскаи Мировий Одлня на 
З/У/97 год. вь иилза на X. Дими гьръ Ганчовъ 
оть гр. Добричь прогивъ Минчо Нсйчовь огь 
с. К !и-Бей за 262 д. м др. обививамь че отъ 22 
Юлий до 22 Августо часа до 5 сдТ.дь обЬдь и 
иравонадявакио 6,/° на слЪдукмция день вь кан
целарията си въ гр Добричъ що продавамъ вто
рично слЬдующитЪ недвижими имоти припада*:- : 
жащи на Минчо НеЙчевъ находящи се въ зем | 
лището иа с. Ели-Бей а именно: 1) нива „Осмапь- 
чукуру“ 6 док. 2.1 нива „Чакжрченскм пл.тъя 9 д.

Ньрху слициг» имоти ииа и друго запре- 1 
щение по ст. .V» 858 97 год. ,

Наддаванието ще почне огъ цЪн. която даде :

да кунягъ горнит» имоти, могжгь да се нвниатъ въ 
канисляринга ми въ ирпсжгстяснит» дни и часове аа 
ма.иавате.

Гр. Добричъ 9 Юлий 1902 гох
II С.ъдсбснЪ Приставъ : Т. Минчевъ

Д»ло Но. 690 97 г.
Гр. Добричъ, 9 Юлии 19<>2 год.

О К И Н Л Е II II Е 
Но. 6359 II Сждебенъ Приставъ: Т. Минчев-

; 11а основание ясиълнмт.-лиая листъ Но. 4747, мя- 
даденъ оп, 11-й Добрпчскяй Мировий Гждпя яъ нолаа на 
Д.тмятръ Ц. Ноповъ, жител, и.гь гр. Добричъ, а нротииъ 

първи А куновачъ, желанчцвт» ла кунягъ гормвте | Стаянъ и Дсмирт. <К«л»скови огъ с. СВ1В1ГЧЬ-КЪ аа 977 л. 
ИМОГИ МОГЖГЬ да се явнватъ ВЪ ПрВСЖТСТПВНВТЬ | и -«>•> Обннмвамъ. че отъ 22-Й Юлий до 22 й Августъ. часа 
ДНИ н часово за надаванне. I 10 4 в,',1иъ “ иР»но»»Д.нвание з« „ на сл»дув.щий

ч « <1 |м ц .... день въ ванцелярията си въ гр. Добричъ, ще проданамъ
I р. ДООрВЧЪ .1 И МИЙ 1ЛЛ ТОД. : слКдующпт» недвижими имоти, находящи сс въ село Сю-

II Сждебенъ Ирпстапъ: Т. Минчевъ в-пнжъ и яемлпщето му, иринадлйжащи на стоннъ и Де
мпръ <Есл»скпви, а именно- I. Имота на Гтояиъ Жсл»с- 
ковъ. 1. Нина „Чжллж-иеяаръ“ 7-5 дек.: 2.) нива .М1иаръ- 

, чаллж* 7 5 дек; 3) нива .Кара-сулука* 12 дек. 4; нива 
I .Канарата* 16 ДСК: 5) нива Шлраиъ йолу- 12.5 декара. 

6) „Кара-Мурчтскп Снноръ“ 12 дек; 7) нива „111>1рлпъ- 
йолу* 24 декара II. Ннота на Дсмнръ 'ЛСелЪсковь 1) 
К.ьша съ 2 -гап и до нен ;ииовеиь дамь съ двороно нро 
странство 3 дек; 2) нива „Бахчьта* «2 дскпрх, 3, нива 
„Узукъ Лов.“ 9 2 дек; 4) нива «Кара-сулука“ 8'7 декара; 
5) нива „Сжрга“ 7 » дек; 6) нива «|[ша-Ллма* 4’6 дек; 
7: нива „Сарж-махмудски ижть“ 6 дек ; 8: нива «Кжажн; 
лъка“ 15 л дек; 9| нива „Кара-Мурашки ижтъ* 9 декара- 
10) нива «Кир-мъ-йолу* 3'3 дек; 11) иина «Кирснъ йолу* 
10 дек; 12) нива «Гтанчевата* 13‘9 декара.

Гор»иом»натиг» имоти се намирай, подъ др) ги ла- 
нр*-ще|и1я ио лаирегитслии сг. Ио. 2.14,97 т. ст Но.5.38 9» г. 
ст. Но. 734 98 г„ ст. Но. 521 9Н т. ст. Но. 624 97 г.

Наддатанието ще почне отъ цТ.нзта, които даде 
иървий куиувачь, желавпцнт» да Куннтъ горни!» нноги,

Д. Но. 1645 1901 гол

О Г» ПИЛЕ II II Е

Но. 6а67

На основание и.ип.лнятслиий лнсть Но 4125 иада- 
|енъ отъ I Добричский Миров .й Сждин. на 6 Ноември:! 
19Ш |-ох въ иолаа на I'. (.'инивирски иовЬрсникъ на Ь,. 
Мардиро.тви огъ гр. Добричъ, иротивъ Калчо Стоевъ оI.. 
съший градъ аа 234 лева. обяиивамъ, чс отъ 22 Юлий д.* 
22 Августъ т. т. часа до 5 поел » об»дъ нр»дъ канцелария та 
си въ гр. Добричъ, шс иродавамъ сл»дувнии1 недвижим* 
имотъ нринадлЪжащъ иа Калчо АТоенъ, находншъ сс от. 
гр. Добричъ, а именно- I- половината отъ едно праак ) 
ч»сто ср»щу старата кааарма. състояща сс отъ 450 к 
метра, а иплонпната 225 ки. метра въ с.ьшого м»сто им. 
грапъ отъ камъкъ служи аа работа при сжсТ.иг Георги 
Стоева., Ха.-амъ Садъковъ. Влракь Ибримовъ и отъ дв». : 
страни улица и ирааио м»сто оц»нено отъ в;шскатсл. 
половината аа ЮО лева.

Гор»иаложеяпа имоп. има сл»дги>щето аанрЪшонв 
а именно; по статия Но 201 900 г.

Наддаванието шп почне отъ оцМоката. Желающит! 
да куннтъ горипт» инотп могжгь та се яяинатъ въ кани 
ларията ми въ гр. Добричъ, въ нрпежтетвенит» дни ;- 
часове аа наддавание.

Гр. Добричъ, 9 Юлий 1902 год.

II Сждебенъ Приставъ: Т. Мнцчсвъ

.
Д»ло Но. 172» 91)0 т. !

0 п Н II Л Е II II Е
Но. 5799

На основание исиълпмтелиия лпеть, нададенъ оп. 
II » Добричский М. Съд пя, иа 10-й ноемнрнй |91Н> год., въ 
нолаа ма Димптръ Лнгелояь, оп. гр. Добричъ г~
Жслю Н»йкояъ отъ с. Каи-Г.ей, аа искт. отъ 50 лв. 
обявявамъ, чи отъ 22 й юлий до 22 И аятусгъ т. год., 
до 6 поел» об»дъ ир»дъ ванцелярията сп ит. г. Добричъ, 
ще и|юдавамъ сл»дующпт» недвижими имоти, нринад- 
л»жаши на Жслв. ||»Йконъ, находмщн 
село Еап Кей. а именно: I) Нива «Добричский пжтъ“
9 дек, он»н. I» лева; 2) Нива «Калайджи-чукуру* 10 I д. 
оц 20'2.) лева; 3) Нива .Чакжрченгкий-пжть“ 18 декара. 
оц»нена 36 лева.

Гор»маложс|1агЬ имоти

иротивъ 
м др. 
часа

се въ землището на 
огь

не еж подъ никакво аанр»
щение.

Наддаванието ще почне отъ оц Ми ката, желающит» 
да куиятъ горипт» икоти мо1атъ да се нняватъ въ карце- 
лзримта си нъ гр. Добричъ въ прпежтетвенпвг» 1на и ча- ’",,'*гь " еи 1,“ив:1Т1‘ “ъ канцеларията ми въ ириежт- 
сове. па наддаващи-. ' ственнт» дни п часове аа надданание.

гр. Добрич», 9-Й в-лий 1902 г
П-Й Сждебенъ Нристьвъ: Т. М и и ч е въгр. ДоАрпчъ, 9-Й виий 1902 г.

П-й Сждебенъ Приставъ; Т, М п н ч с в ъ Д. Ио. 1054 1900 го:

!> П НИЛЕ II II ЕД1ло Но. 300-1902 г.ДЬло По. 1389 900 г.
О К И II Л Е II И Е Ио. 6863О К Н И Л Е И II Е 

Но. 6865Но. 58110 На основание наиълннтелння лист» Но 5649 пад 
денъ огь II Добричский Мироний Сждин нъ иолаа на Де 
митръ Ангеловъ ж. пат. гр Добричъ а иротивъ Га.-с 
Пваноиъогъ с. Сюнчк-кт. аа 41*80 л. и др. обявавамъ че оп 
22 Юлий до 22 Августъ часа до 5 гл»чъ об»дъ и нрав - 
наддавание 5 на сто на сл»дующия день нъ канцелария:: 
<*п въ гр. Добри ,ь ще иродавамъ сл»дуюшнт» недвижима 
имоти находяши ее вт. аемлмщего на с Сюнчюкъ нрин: 
длежащи на Гади Ивановъ а именно; нива «Чаллж-М 
аарлж* 9 декара оц»н. 18 лева; 2. нива «Чаллл.-Меаарл > * 
8 декара ои»и. 16 лева.

Горнит» имоти никому нг се заложени.
Надава ние го ще почне отъ оц»нкатк Желавццмт! 

да кунягъ горипт» имоти, могжтъ да се мяяватъ 
канцеларията ми въ нрпежтетвенит» дни и часове 
наддавание.

На основанмс изпълнителния листъ Но. 6995. иа- 1 На осиоиание пспълиителипи лисп Но. 3169. нада-
даденъ огь 11 Добричский Мир. Сждпм, на 26 й сеитсивр. I денъ огъ 1-й Добрич. Мир. Сждня иа 21 - м августъ 9-4 г. 
1897 т. вь нолаа на Динигрт. Ангеловъ отъ гр. Добричъ въ иолаа на Атанасъ Начевъ и Синъ отъ гр. Добричъ, иро-
противь Наскалъ НсПкнвъ отъ с. Еаи-Г.еЙ, аа иекъ отъ 30 тивъ Кара Мух-та+а Кьостсколу отъ гр. Добричъ ва 67 л
лв.. обнвявавъ. че отъ 22-Й я>лиП до 22-И явгусп т. гох и др.. обявнвамъ, чс огь 22-Й в-лий до 22-Й августъ г. год,
ча--а до 5 поел» об»дт, ирЬдъ канцеларията си вь ср. Доб часа до 5 сл»дъ о-'.»дъ и иравоиахниание 5“ „ насл»дую
ричъ. ще продаванъ сл»дующий нетвижимъ имотъ ири- щий день, въ канцеляриита си въ гр. «(обричъ, ще ирода-
мадлМжащъ на Наскалъ Нсйковъ нзюдя|цъ се въ аемли вамъ - л»дующия д.тъжнпковъ недвижимъ имогь, принад-
щето на село Кан-Кей а именно: 1, Нива. «Добричский л»жащъ на Кара .Мустаоз Кьостсколу, нлходящъ сс въгр.
пжп." огъ 32. 4 декара страни: Димитърт. Нлисвъ, Гатпдь Добричъ. именно: 1)Само половината огь една къща
Г»и»евъ. Димпп.ръ Илиева, а ижть, оиЪисна аа 18 л. 60 с. въ гр. Добричъ, 1\‘ уч. Но. 91*2, построена въ единъ етажъ,
I ор»иаложения имотъ с ааложенъ на X. Пишат. Каирсловъ съсговща огъ 4 малки стаички и стпнъ дамъ, построена
отъ гр. Добричъ огь просгъ си»сснъ материалъ кериичи п каль, върху

иа.иаваип--тп ще почне отъ оц»нкагк Желающиг» около 158 кв. метра, покрита съ керемиди и съ двороно
да куиятъ горнит» имоти можатъ да сс н ия ва гъ въ капне- | около Лот квадр. метра при съе»ди: Наскалъ Мариичсвъ, 
ларията ми вт. гр Добричъ вт. приех.тегвенит» ;нц и часове 
аа иаддананис.

Гр. Добричъ, 9 Юлий 1902 год.

Гр. Добричъ 9 ЮлпЙ 191*2 гох< Осмапь Ахнедовъ и отъ дв»т» спици ижтъ оц»нсна аа
I 150 лева. II Сждебенъ Приставъ: Т. Минчев*

Нърху гор»и.иож*-ний имогь има сл»1уюшиг» за- 
II Сждебенъ Приставът. Минчевъ ! нр»щеннн. а именно: ио статии Но. ||о 22-) 97 г., 6о1 901 г.

На.иаванисто ще почне отъ оцкнката. Желавнциг» Отговорен-ь редактор* С. И. Дйнковъ 
Печатнаца ва Хр. Н. Войнвковъ

Д. По 1599—1901 гох да купягь горнит» имоти, могатъ да се явягь от. канлела- 
рията ми въ приежтетвеипт» дни я часове ла наддаване.ОГ. И ПЛЕН II Е 

ио. 6861
На основание изпълнителния лнсть Но 1821 нада

денъ отъ I Добричский Мировий Сждия въ иолаа иа Сте-
гр. Добричъ 9 Й юлий 1902 г.

11-й Сждебенъ Приставъ: Т. Минчевъ



** •

*шт, КМ 1*02 г.

Д0БР7ДШАНЕЦЪ
ОРГАЯЪ НА НАРОДНАТА ПАРТИЯ

о

•чгГОД1ШШИН лконлнктъ.
■а гЪстнякл е: 6 л., подугедвишо 3' , а. ! 

За па гтрамстао годвшмо 10 дпа

Ноачао що се отнася до сЪстаявц 
се адресира до редавцаата ву, п гр. 

ЛоЛрача, улица .Тотова*.

ТАКСИ 8Л 11У1Ш1КЛЦШ1:
»» *а«Д- с/в на I гтр. . .
. . . .«V .

За приетавеки оЛяадоиая 
Г> ст. на дуаа

ИЗЛИЗА ЕДНА ДП» ВЪ СЕДМИЦАТА.АЛонирчпт* г,т прТднлвта икаа 
да се уважава. , 10 ст.

. . л ст.Л
Неплатени и вена ме се нриеи.чтъ, 

р*кон НСИ ие се ирл. шап.» 1I* ет. |а Орв* I» ет.
.Г в^».

Изглежда, че. въ тил избори по взаимни ; Тил ллца ирипидлЬжап., както уговори* 
отстепкв по между цЙртиитЯ: народната, нро- хме по горЯ, къмъ народната, ирогрЯснвно- 

.1чрм<1нннн егзонв, до- \ гресгвво-лнбералната^и демократическата, ще лнберилпдта н демократическата партии, за- 
ставилг, ст,мт, вгъялни, конто пргьчиппватг, се постигне съгласия*) за обща борба срЯшу тона пЯча да нмъ се пЯятъ вЯпцехяалення, 
зърното огт. сламата п пикова, когото ножа оиая на стамбеломи|итТ. и радославнститЬ. понеже съ известни всЯкему и, като такива. 
ептрпано вн.трь. Рабатятв капо а бя/хшг, които отдавна работдН. въ коалиции. нека всякой избиратели, принадлежащ)» на
гака, че ст, 011,11.1 ка е,рщт, м млелгъ.гецв очи- Откровено заямваме въ случаи, че тъй горннтЯ нартнп. се притече и пустнп бмле-
стеа хармана са сг, ммою малко работни иоставенг вънрсса, ре нмв едно правилно тината си за гориитЯ удобреин кандидата, като 
рллг.п,, нт, к пра топа зг,рното се не ни.иье разрешение и В*}Ъ У] 
алт, сламата, както топа става сг, тт,и наргь- | КЧ»МЪ Конто избират)

, не както бе въ друп

I! ДЖ10 V, ЯМДЩП
Прп.дт, пилт, на

итЯ ще пзлизатъ тил. при това требва да се знае, че само съ вну
че снмичтизнратъ, а » шително число избиратели се иечеллгь избори. 
Ь избори, да има разни 
краищата да може да 
пматъ мабсторлуки да 

I о»?дЯлятъ п печелите, или по право, оня, | 
който може да разделя а владее, както бе 
скорошното менило, г^кто бе поставенъ час- 

: ПТВа" 'ИНТ* р??ъ ”)Т лИчната амбиция но-горе 
; отъ оня на околията, която брои не по-малко 

отъ 70,000 жители, а сега се представлява, I 
за големъ срамъ, отъ трима народни пред
ставители. на които отъ .ри месеца, отъ какъ за сега въ 1»и.1 'шк-ь с.х, па <■ 1 ко кило (I лн. дк. л.) 
заседава , алчг,аредното“ народно събрание, не зимница 11— 2 лн.. ичечикъ •>..“><> -7 лв. Има 
сме чули, за ГОлемо съжаление, нпто едного | •’** надежда, че тим пГ.нп »«в1.нъ. че ще се задър-

жагь до край, в)» и ще заскъпнатъ. защого. както 
казахме. храните »л. чпети-сухи п чогагь да етоягъ 
«оцовредени неколко голини и «ъ житните складов- 

Нов> вЬстнинъ Пь 1ршътъ нн почна да 
взлязва иезавпенчъ в1.<тнпк|». иодъ название: „Дви
жение“. I'порелI. н.1л1',;лнг1; до сега броевп из- 
гдежда. Че ще бвчуна ВсИЧКо. Желасмъ на новия 
ен <"(.брагл. дълги, жиноп», много н ире.иматовтп 
абонати.

ЧСНЧТК, мрнжн.
1 ЛЛ1К1 екмъ лосшавпль а съвегьмъ .о-ген ■. крамоли п въ края И1 

и много 1/смг,рн/пачпванн магични мг гро- | сцечелятъ гении, ков1 
гоене кукурцлъ.

Цгьнн П1вяр*)н. износни.
'Р- Лобричт. 25 Юли II 1'ф'Д ЮД,

'ЦоСлЪдНПИ КЯ||Д|1Д.1ТЪ ОКОП>|.*|ТСЛН> ОирПдК||‘1<Ъ. з* 
КОС 10 щ<* явичъ №1» НЛУШИН *|М»П.

мъстци
Съ почитание

Ш. АЬАДШИЕВЪ Жетвата на почти пепчкп и.рненп храни е 
на привършване и.п» околията ни. До еега хранигЬ 
иеяатъ ннкакнн повредя. Ирощжшп В ц|;нв сега ‘

1—3

Продавани *ъ
Деп,

система, употребяване една година.
Едната 12.-другата /6 конски сили
Условия много износни.

гр. Добричъ 29 Юлий 1902 год.

А. //. ГУИНВ’1.

да каже две думи за доброто иа околията 
ни, или поне за тия техни съмишленици.

-харм 1нни~-американскамашини

които с,к тичали да гп избератч I
Казвали сме го неколко нжтн, на пов

таряни го и сега. чо въпроса за едно пра
вилно самоуправление, въ Общ. и Окр. Съ
вети, въ повечето пхта е въ рл.ц.!.т1» па са
мите избиратели: та затова да се ни оплак- 
ватъ постоянно, поне за в ь бжджш.*, че окрй ж-

Досегашиия тхкатет. адн.»кагь Дтн Че- 
хларокъ »• илзнлченл. да ) .х.леб»»н1. СгЬдователъ нрв 
< ||.1в<тр. Окр. » л.лъ вь П1 Гишетра койт.» в зав- 
чера отпътува да м1;>'т<>иадиач.'нпет'» ев.

нр»вднед.- на 2.4-й того

1—3
пата постоянна ко мм неин не харчи нищо да , 
пашата околия: че тя разтурва, кой знае за
що, общинските съвети: глобява ш-справедли- ; 

Въ минали:; си бройна кратко описахме во общ. Кметове и писари: налага ГОЛ^ипи 
значението па предстоящите избори за окръж
ни съветници. КОИТО ще Се ПроИЗВСЖДаТ I, СеП1 
въ Неделя,- иа 1 Августч»: като споменахме 
в, като какви требва да бъдатъ лицата, които 
требва да влялачъ ш петака иа окр. съ
вети, «Ще но-вече. като тькг.га стояп. въ 
тесня свръ зка и» цДлил нп дт ржавенъ орга-
НИЗМЪ I! С> зине. Че СПЯО ПрИ Добра обЩИНСКИ
и окръжни хиравлеовя, българските избира
тели могат*!, дп се падДнатт- за добъръ и 
справедлнм, до и+ктде езобшо, длржавенъ 
животъ.

гр. Досрпчт,. 27 Н >лг: ЦШ2 го Iлик. Търгътъ Койт.» 
за пренасяне лошата гненно в»* меж ту Парна — 
Добричъ Г.а.1ЧШ:ъ Н обратно о» еъетоя II IIре т- 
првяIвето остана върху тукашния жнт»'31. «. Ради 
Ггобчевъ зя М9>'| л,»на чНссчио. отъ 1-я п.щцви 
Септември, КаКТО вече И у Зов!»'-пп м. н ь миналия 
брои, ш») имаме мсЬкв очи. Поща за п хва п дами- 
вана отъ н да Парна, а ■ д,ш<» и да Палчикь.

Отъ нЬколво време околията ни •• наюц-

IV

връхнини на преките даждия и нр. пр.
За премахването на всичко зло. сега е 

момента да се притече вс|»ков. пмеюшъ изби
рателно прано. бълг. гражд8!Ш|1Т», предъ изби
рателите урни и развие най трескава дея- 
телиопь за преуспявани» иа листата, въ която 
взематъ живо участие техните сънартизаин 

техни околийски и селски «пора.
Ето защо »;».• ...»пича» приятелите и по- 

държателптЯ на народната партия да дЬйст- 
вуватъи гласуван» за сЯдхюшитЯ кандидати:

/. — />. ' ГОННОНТ,, ОП,', С. /,01.10Ночг>.

2.— г/. . I и" го,,-, „17.. , а,-, г. Лкбричг.
•1.— А/. /таракгнкртт,, ошт, ( • 11.10.1,1 ч.

II. //чкепт,, 07 г. I . \')окче-Люлн,кт,
М. \. Хапгнопт.,
П П'чгпг,гк.. <пг с. Цирк 1а на от,
А. }/хг.пвЪ, г>тъ С. Хаст.мв леле,

(V — А. Маннут., огт, с. Чгорь Нунну,
9.— *, /• /'а н нает,, оон5 г. ('гграджа

вяла он купъ-руски п»»д..н»1.п1н -евр» п к»»вто съ 
1П"Го I»».| Кмд бърдния ||р1и;у ву ватъ ц!.ли . • «а в 
про пи.клюнъ да купуватъ в-ичко, гКмъ п.сЬдио... 
11.НД1.Ж ш. чс твя ирЪкуЛчвцп ще глЪдагь да ста- 
яатъ •тупани иа псичк»» въ <мно село и по аолра- 
жанпа на ромат котЪ ч..к» :: ю»ччап. разработва
нето па земите»

Нс <• .иЬ, свор|»1ъ пасъ. правителство).• пи 
«а сс завнтсресува, до кат-, 

куну пки. за нс стане късно еегнЬ. а».о станс нуж- 
за. за пмк се отчуж юватъ д»‘мрт1.»

Косато почна жетвама почтп «. нчки лтт- 
л1;,тцв с<- оцдцквала. чс п1..мао> жетвари* с--га сс

още райе. вь гняЗа деб] ото на околията ви. въ частность. 
и въобще па окръга ли. ьъ тия избори пар
тизанските страсти въ околията пн. като че 
ш иоутихнаха и ний сме свидЯтела па разни 
.омбипации. вършени отъ разпи групи, ср.мо 
и само да излизан» нзъ урните хора, па конто 
миналото и настоящето напълно да отговарн 
иа тоя толкова почетенх и сериозент постъ. 1

А а. Н/.-мант,* ‘Ш7> I .

чуватъ оплаквания, че н«* щ«* ч*»1агк дц \вьр\ать 
събраноп» и бързатъ да сс ангажмргагъ ■"!. \.;р- 
маики машпин. като ш.<- идащатъ !«•• »Н)с«. на «сало 
•з шиника) и иа работнапмтЯ. покрдн 

Знае се, че

Ч.
А .

пипаната, 
*’ ши м;ппипа ла еляпь день т»вьр\ана
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На.иаялнего що цапне отъ омЪчката. 7Ке- I 25) Нивя д.» |у*бщц»га 16*7 юсчця та 27*40 л. 
ляющчгЬ могатъ да се пвикагъ в*. кяицоларая- 20) Нина ВЬхгнЙ Панаир -кв ндгь 108 декар» 
та вь прие* готвен. ляв и чагот» за п*д мазне. за 21(10 довя 17» Папа ич Друма 7*5 декара а»

15 лева 26 II 1ва Кьхгпй хяиофоки пъп. 9-9 дек. 
за 19*00 лена 29) Нина Оггоръ 1|<т.ч* 10*1 лек. 
за 0*20 лона 30) Нлна Дев-ш-Ю 7 4 долара з» 
14 00 лепя .41) Кръчма пгъ 5->г 11» тиии нн >*дп 
дам*, огь К||>1нчь •: к|*1ькь >иЬн<Ч1 за 400 л.

Па пан <ниег.> що иочи нгь ••цЬчкага Же
лая» цчгь м*гагь (а ••« нвкгь нь •мпиоларияга 
вь нрчг|.п*гвеИ1111гк г) ■ н ча . • •; * и .питите. 

Г|>. Дмричь, 2«-\*Н 1902 г:» *.
I < .ь юй. ||рп<*гян1.. II и и ;н!въ

250— 300 кала н. ако върхансто продължава три 
в*Ьсеца, аашкната ще у вършее 27.000 кила. за 
кошто трТ.бна да се плати 16,200 лева т. \ тол
кова, келкото нркблкзктелно струва елна налита. 
Навия еъвТ.тъ нъ случая е ла се сдружагъ Н—4 
крупни зияледЬлци н си куп нгь сълружьиче* кн 
една нашнна, която ложе да се взеяе за 2 го >. пъ 
крелигь п сдЬдъ кип. вършеятъ съ яея 2 гнини, 
ще вят. остане безъ пари; та нъ б.ч *ащс. о. чгЬпъ 
чс иТ.яа да плдшатъ нищо за пърхане, нъ щ. гтагъ 
и единъ лоета виушителеаъ доходъ* 4>тъ иен.

НапослЪдънъ въ гралъгь нн почнаха ла се

гр. Добрнчъ. 24 Юлнй 1902 род.
I СД.!. Пристани: Иинневъ.

Д. Но 636 />97 г.
ОБЯВЛЕНИЕ 

По 236/
Сьобрашо 1Щ|илнителчяз ли м. Но. 47/7 

излядень огь I Добрнчсчн М«р*>ний Гъшя на 
20-1X 97 I*. вь полза ич П. Кдлекъ

|(

огь г. До- ;
бричь противи Синеок*. Петкови ■•гь е. Отича иролаиагь съвеТгь гнила н зелени фртктп, нъ / , .... ... ,1 . . . за /90 лева ооаннчамь. че огь 30 Юмй до 30други влал*е въ гол Пян разчЬрн „тиф.спата стк-

яаши-* треска“. Не *• хтЬ наллежииП: еанигарип 
влаетз ла взсяагь нуждниг!; въ случая «троги за
конни иТ.ркп.

Отъ село Хашладжа-иьой нн съобщаяатъ. 
че на таякаипшн Кметска Ная*Ьсгии1л. Ин. Ннк»- 
довъ иенлвЬ**т1ш кри »ци му откраднали вТ.колко

I АвгустI. т, г. часа до .* елЬдъ чбг. * 
нравоналдавание 5 на сго на <• *Ь 1ую.ц:»н дои*, 
лъ канцеларии га **и въ гр. Добричн ще прода
вам*. слт,лтющ|| гЬ недвижими ит* н.хчшщн *'*•'* '•* * 5*|' *и ,Ь4 щг-мнна ли тк и > аццад
сеовъ землищен» па е. Онаич». им- ни . I) Пива \ ’т ‘ - ‘Д"""»
.М**3*‘|* 1,к»м. I111II .) ЛвВ Ь И1, 2) 1 Кщсил огь »•)» и V* лм|. б|Иинн(». 1‘9гь$0
Нива Ад»« Пу.ирь 5 дек. 2 ара нъ 12 
Нива Качат. Бпии 4 дек. 9 ара <ш *а 
4. Нина Ча/чмп. Кула /Н дек. оц. /*>б лева.

Наздаваниего ще кочне о ■ ь оцг.нкага. Же- 
лавчцигЬ мегааъ да се вият., нъ I аицедарицта 
въ прпелге.вснигЬ дни и ча**. • е и здаване.

I р. Добрвчъ, 21 Ю.пй ’.:02 ..
1 (,’л.д. При. : .ш : 1. е и н ек I.

■ I н пмг. II 'родажО.а ,1. Нъ '.>2‘.*7 год.
омпикпш:

Но. 236Д

лева 3) ЮшИ д> з * Лвг. .
Л1.в;4 къиих.еш* Ли.аег» од ед!цув1 ид.д

11НЯГ.1 <*и |*.ь г;1 Д«, и 1Ь в -. I е. .41. • *Кду» ц |гВ дтъъ

1 *■' 1 I» .»1Г|ВДЧ ». О .1 I ' I II || I -
1*«ь ни ват-да-кошара пчели огь дворътъ му. а огь кла еиецъп. 

му открашади ту лука **ъ кожанин ургавъ. 
нос гь 100 лева. Съобщителн ин сита, нп н ннн съ

отъ стон-
НОК ОВ1 II |1ЩДИ:1 114 о-в ’< IX , * 11Н11 ■• * Н1. . ‘4 1П111Т0 .В»
гр, ДоЛрл ||. цч*||о: I Л». »к чИтптоП ,Г* п пий“
1 ГКЛ;»Ь Г 4.П. |Ц|;1*|19 И) 1 :* 1 . ,1 ! 1 » I * »| I „ \ 11 ЛИ
гй* I ДЛС. '» лр«% (».1к|мп •2» .п*»1.

Над11И.1ИИ т* щ ;т.г огь оцкцп, Ж‘мннцагк
ЧЧГЛ.ГЬ 11 •* • Н ПП 4.1 Г1> ИК »ШИ | |.»;п ; I М?» 1|’»Я * К Г.*ГВ •ПИП- 
Г1*. 1*11! « •|Д»МЖ » .Г| |Щ1ШЦ(|^

гр. Диари и*. 21 ч.диП *Ю^ пг

него, ако огь кяета крагатъ. т«» отъ лругитъ хора 
какво оп ива ?

Вратлето ИЗЪ Добруджа сега за сега е 11.1- 
вънре нн. много гор ици и много помага за ио-еко- 
рошното увърхаване на харманиг 1.

Разтурен» селски съвЪти Лрмут.тнекян н 
К.ш Небесни селско-общински съвТ.ги ех. радтурн- 
ин от' г. Мивнетра за вд.тр. Габош. на совт» 
Общ. Управление, до /х идушпй Августь 
ньп на произвеждан.* избори, щ** <••• унривляватъ

Ц||*егаИ1-

I 1*.»,д *Л *,Ц, !| 1»|.Т.ГП, 11.1. Ш*ВЪД. !!-. 229х.;».>1 г„д.
ОПЯНЛКНИК I !11 1'>77 ;еД го *.к 2372 г.яилкчш:

Но 2№
(‘моргмб и.т.1*|. лть !!■» *»гь I

До^рИЧСКИЙ М.1|». Сх 111)1 !|3 11 Н»11!И •») Ц. НК ИПИ III 
Днч» П*Г|* Н»ь. .*ГЬ ! }». Д I ,1 . .1 * Г. Ц>1ъ» 11112*31»,
ОГ-К I*.* Д').|Ц4 1!.. :м 7(1 » .Г I . И I». »•» 1114*. Ч • *1ГЬ »•>
Н*шй 1»> 30 Лигусгь 1* П1. 11»* 1 I» “» П».*1й Ч11Д4Ь Л «!*»•
СЛЬ »1|» »И»И » и 14.11» * :» III !Г» II • 11 ’ » !•» Ц11Н Р*<1Ь НЬСШ* 
ц лара »г 1 • ’ А». 1;*. Дл »рл И. »Ц • Лр»’1Н1ЧЬ 4М Ь(ун»!Ц1|ГГ> 
мъжч^сонп м • ».:«л.клчл П4ии, ч ич|1« ц.| г • нь 1с*4тцего 

МА гр Д»'*р;111. .1 НЧ *Н П I К РИ КА»’Д 1 ОК Гр. ДоорИЧЦ
! VI СЬ '11 П Ль.1 аП*ЛМ. II) <:.11',»1* Л |Ц>10 \А“
И!?1»* по (Ь •* I П I Ь || »1:,Ш1ГЬ. Н-1’11) 1К *»11 *» / » ИрЬГП ! МОКрИ*
та еъ К(*р'ча «а. |*л рл кн и 10 м*пм. гк.|ръ .V I» м* »
К11»'*1чпм I 1 ' » ч . при 1н ),)а;*» мрк*» «тт о »»гь 2 »» ** • кл. 

Г(М11!1 I- ч *грл. <*ь гра 1Л ли Г»р. Х.пмш, 11лп К»»ц »*)*гц.!1Ь 
ЧрПГГОД *|ОНЬ И \ми:ц , 1р4'*4Ч Ш»*“. ОЦ1» I *»г I Л * » I.

II11ГИПМП Г.» ш• ил 1л * »гь «т |Ь и 1ГI. »1С иноцлгГ.
М'Г.1ьГк п •* • 1Н:»Н1ГЬ МЬ К1»ш *.1«р! ЯГ I ЬЬ ИрЛГ.аьГГГВ и- 
Н11ГТ. дчи и масоне .1.4 I ЦК П.)

гр. Добрич ь. 2 4 В1.1ИЙ г »л.

»**-
< ’ I ||*'»рЛЗМО И4(| 1,11||| пинпп Г|. Ц»), 5Г»И

»т;4К14«нь « гь 1 Д*»Г»р 1ЧСКЧ Мир и » Счик ни 
21» 1 5М2 гол. ьь иолта нг» 15. III « «.п л^|и. нгь «ч»

Г»м ячдъль

отъ тричленни коячненп 1'алкаивитъ че 
нпн Архутли&ски 07мипиА*ки киетъ 7»влъ :5Л)ои<»тр*Ь-
билъ скромната еумица 1»И) лева. а К.ш-Нев.-кия ! Ь-Ч-.и. орогиш. Сгон, Коа.-вь ог„
- нършилъ чудесни .-ь Общаискита храна, еъби- яя >8ь л‘'вд ;и’ ................. . 1,Г,И“ 10
рана в*ь натура прТ.зз. сезона па ирославутия ра-

>*.

30 Авгусм. т. I. ч.чс.ч до •*» пМь ооь.|. н но- 
сзЪ иривонадлазание .*• ня >*то на ел1. п пчцчн 
день въ канцеларии га си вч гр. Добрич», ще нр *• 
давам». ел-МувмцитТ, д.1ън>1.нкг в а недвижима имо
ти находпщи се въ землищен» ня е. 1'елита*икъ

досдавскн ношоръ
ГрадскитЬ ни чешми с.ъ . «таненн <лъ 

кметство»о нн въ * ьнсТ.мъ плачевно н. .е'зя ни*: 
жалко е чс.юнЬгу* ьяю г.гЬт съ дгмпки м**мн. 
Жени и слуги да ео Н' 111р1.*-.чрн:и'Ь • <>1: но от | во , 
да си вземе вода, на покрай топ:, стиплъ разни 
збцванив и (.биагдпнив н накъ »:едя нГ.ма: н.**- 
нразно ее минава отъ една чинма нт друга 
защо*» велики едва, една тек:, .ь н иьлнн *ъ

именно;
1 Имота па Сгою Колеьь огь с.

жнкъ I) (е.1иа1е (И)ртлукт. отъ 4..Ч)*' кн. метра 
ла 50 лева: 2) Пика Лозята 14 декара 1 аръ;

| 2в*г'0 л* ва .'•) Нива Июстекчил ре ;н н.ъгь, 50 
декара та .10 лена 4) Вгдна И- рдсто 13 декара ! 

I 3 :ра за 26*1*0 лена 5) Нина Пмсгскчодерсьи
лева Нчва

чакам.ш. I «*.». I Нр к*г 181.: !1лилг*нд.
11*1.1:11едно *; »*. Кмса .*:* е»еме ст.»ть1я- ,

ствум.ц.и Ь мЪркп но ьодоензи диване ю гралктъ I '•*'«* 1,1 лев*Га 4 «И **
* 1 ердаларскн н.ъть 16 декара 1 аръ з.т 32*20 ле-

вн7) Нива Юртлукъ отъ 29 д.*.к:*|>а 7 ара за '9*40 
лева .*'| Нина Наралезкв нжгь 10 декара 5 ара 
за 21 лена 9) Пипа Кованлл.къ Гжрг.ъ 2" д* па
ра 9 ара да 41.60 лева 10) Пипа Кмшего 9 дел 
4 зря за 16*16 дена 11) Нина Чешма Полу 26 
декара 4 ара за 52*60 лева 12 Нчва Ч ннме 11*;- 
лу 15 декара за 30 лева 13) Нива Кимнеш 6 
декара за 16 лена 14» Ни пя Казан *. Полу отъ 
/декара 7 ара за 15*10 лева 15) Нчв* Казани 
Полу отъ 7 декар» за 14 лева 1 '■ Нина Ктибей 
окото 12 декара 6 ара за 25*20 лев* 17) Нива 
Ктибгйского 10 декар» 3 ара за 20 60 лева 16) 
Нива Калчвкски нл.ть 11 декара 7 ара за 23*40 
дева 19) Наш» Добричеки нжть 6 декара 1 аръ 
з» . 6 20 дева 20 Нива Добрич* кн нжть 23 де
кара 9 ар* за 47*60 дева 21) Пива Кладен чето 
15 декара 7 ара за 31*40 дена 22. Нива Кал 

! чешка нжть 10 декара за 20 дева.
11 Двмнтръ Иаскядовъ огь с. Гелввджакъ.

Д. .11. 1*1 "9 год.
ОГ.ЯН.1КЧПКни сь пода, когото, пъ случая, гЪрвпме да нод* I 

крЪнн • 1 вснчнв гр:.;*. *,яни, безъ нязлока ня нодит. 
убеждения. Пе е з*Г, най-тмр-Ъдъ за <••• рт.шв, 
тоя отъ гол*Ьма важнпетъз:* грядъд-ь ни нгнрмсъ, 
на тотаьа дь ее м.*ели за нКвисво благоустрой
ство. Мис -вмъ, че ще бжи-мъ чу ги.

На 22 того еж станали иежелат* лин работи 
хежду е шиъ отъ еиЬщеиицитЪ ин и нЬколко со- 
цаа.шети. Нънроеътъ ее касаелъ за погребението 
на Гтсфаиъ С. .Манроконпвъ, конто ио убд.ж н*нве 
бвлъ еоцяалиеть. СвЬщенника ее явява за тази 
ц*Ъл». прТ.дъ смъртниг1; останки на Мавроконона, 
нъ тукъ става яеироетятелва свада ве.тУ.дствне на 
което свЪщенника отказва да продължава начена
тия вече обря гь . . Г.тЬлъ н 1;кокко часа явява 
се гръцкия слЪщснннкъ, който извършилъ онЬло
то въ гръ1|ката черкова, а ногрЪбениетото въ гръц- 
китЬ гробища.

Ние се обкщьваае да изучячъ тоя отъ тол
кова голкиа важност., за релв»ннта вя въврост и 
се повърнеиъ по него еъ нровЪреии факти.

•1а сега иеюжеяъ, оегЬаъ да съжс.тяваме за 
ставалото.

|>|. 3;*.’.

(*ЪО^р;| ШП 1!.’П 1..1ЧИГ‘4*11111 .Ш**ГЬ Но. <) 1. А . (АДкНЪ
оп. II II ЛоЛрачгкиц МИ|»*ЧИ11 <’$. IЛ 1| НП .»I \ 1 Г.1Ч ГОЬ. ВЬ 
И«.М1:4 11:1 .1. Ц. II »11*»Н1. ОГЬ Г|» Д'»'*!».!ЧЬ. 11}»»ГЦНЪ ЛгАйЗСЪ 
ГОДОЦОНЪ ОГЬ »* Г.МгЧ ГКНКЬ. .11 4Г** 4«. .*» » СГ., •* *»11П4 Н.1Ч Ь. 
•I*» «гъ :« » Хкгусгь г. •».; '|»х*4 м :» <*лЬ1ь д' й Iг» и посаЬ
IIРАЙОНА 1,11И4Н11 • Н.» V Г ) хМ I. (УК) Ц.1Я I *А». Ь К11ПКМ1* 
|) И А ГА ги НЬ гр ,Нф|||Ь щ» нро.инлчъ сдЬлующия Д I мк- 
ипканъ и ммижичь ичогь пхощщь • нь л-ч.ииц *то нл 
с. Г«*.1.‘н.1*ихь лмгпио: !/ К.1.111» по *гроеи.1 огъ мросгь 
дървгнь мдггрипль. ио«рпп **ь к^рчи ди, гь 1»и*ръ отъ «•)«* 
кв. чггр», нь двора дамь. *»чЬ 1«*на *2*м 4.

Ияддананпето щ * тг|нг огк оценката «КглаютигЪ 
чт ьп- и сг нпяьагъ нъ канцглдринг» вь т|р;1х‘.ь.гх.кгвг*мии-
г!) ДНИ II ЧАГОВ4* АЗ МД1Д.1НЛЧИГ.

гр. ^(о^ричъ. 21 Ю.1 вЙ 9**2 год

*!

I *.‘*ДеА ‘ЦЪ ИраСТАНЬ: Нини* гь

Д. Но. 1020 91»

О В Н ВЛ К II I! Е
Но. 2307

1ЪО**рино и 1пъ.1нигг4м.1я доетъ Но 454Л иддАдгнъ 
отъ I И ДоЛричгкий Мироний ('.мия на 2м. 1\ 99 г„ въ 

ХЦ^ите (Юргдукъ) 01Ъ 900 квад|»итва метра «ол;и на Ани.» Димитрова отъ гр. До^рвчъ, прогомъ Аи- 
за 30 лев:» 2) Нива Юртлткъ 7 декара 3 ара за Т1""1' 9»«.м>ъ Ахксдогь огь г. Двбркчь. :.а пгя зен*. о«к-
14*60 левя 3» Нива МогилитЪ 5 1«к 5 чия за вя*я','ь' че отъ :и» ЮлкВ до ;»0 Акг. т. г. чяса до елИхъои ле*я о; пива яогвлнтт* о дек. о ара зд оЛК1> „ „рд.онлдди.ни- а «, ,-го гь .• тдуя.щпа
11 лева 4, йена л1огилтгЬ 21 декаръ й :»ра за д**нь ш» кАнцедаряята ся въ гр. До'рачъ щ»‘продавамъ
43*60 лева 5) Могалитк 15 декара 2 ара за 3040 ; слъдукмнкта ддп.жнякояи нгцажа» имоти находящо се
лева 6. 11 в из Герз ларска плль 8 декара 9 ара * п землаи|«то ■» г ДоКрвчь шмочно 1 Кдщ* Но. ?.н. п
„ /7-ко 7| Нив» Гмпи,!,.,, *>7 мс. 1 т гь- ('ъ ГГ1Я* ""КРИта <-ь кяркадк, доорь огь 370 км.аа ит леша О «вва 1ера»ларскв »л.ть 2/ де- , „,тпж. 011»нс„. кк» л. ■ а/ наем .Алмьла сьрта* ао де»,
кара А ара за 74*60 лева 8) Пива 1 ерааларска вц«нрна зо лема. 
цжть 10 декара 7 ара аа 2/ 40 лева 9) Й.
Пердето 9 декара аа 18 лева 10) Нива 1’ерза- 
ларска пл.ть 8 декара за 16 лева /1) Нива Юр- 
тлувъ 17 декара ара аа 34*60 дева 12) Нива 
Кюшето 6 декара 8 ара «а 13*20 лева 13) Нива 
~ ралезеиш ил,ть 14 декара 1 аръ за 28*20 лева I 

) Нива Чаарски ижть 6 девара 6 ара за 13*20 | 
лева 15. Нива Чаирсви и ат». 5 девара 2 ара аа !
10*40 лева 16) Нива Чай реки иать 25 декара 4 
ара аа 50*80 дева 17) Нвва Кюшето 14 девара 
6 ара аа 29 20 дева 18) Нвва Кюшето 10 де
кара «а 20 лева 19» Нвва Чешме Иолу отъ 6»

2 ара аа 128*40 
2 ара аа 8*40 

р*9 ара аа 17*80 
в_ар»

|1

Д Л» 759—99 год.

ОБЯВЛЕНИЕ Налдмши,врго ще почне огь оцЬткатд. Желакпдат» 
чогать да се ямямагь гь ванпедмриять вь присьтствкм- 
ивгк див ■ часоае за наддамаиие.

Гр. Добрмчь, 24 Юли» 190* год

вва
Но 2364

Съобрааао нанълнателянй лист». Но. 3799 
иададеаъ отъ 2 Добрачскв Мировай Схдвк на 
7-VII1-99 гад. въ полза аа Слави Тодорови, отъ 
е. Гор. Сараяна, противи Реджебъ Край Нехие- 
довъ в др- обяаиаамъ, че отъ 30-УП до 30 Аа- 
гуегъ т. г. <иеа до 5 посл*к оладви в послЪ нра- 

6 ва сто на слЪдоющна день въ 
са въ гр. Добрнчъ що вродааамъ
ДЛЪЖНИКО!

I Гждег.еиь Црястамъ Напивай 
X Нв. 690/99 годКа

14 ОВЯ ВЛЕНИЕ
Ио. *369

Вь хоиьамаш обааленаита ва Но. Но. 1476. ММ, 
3939,9*11 г. в 1686 903 г. пуЛдавувьва гь .Дьржлм. ВТ- 
етавкь* Краеве 74 в 76.901 г. а аВстаагк аВетвашс ,Н»п 
Лвсть*, брой 13 в .Добрудшмепь* броеве 14 в 43 обавв- 
мп, че отъ 30 Юшгй до 30 Дмгуегь т. г. часа до 5 едйщ 
•4*дх а воел* врввовоаввмвов» Ь мета до М чааа в» 
ваваеларвата вв г. Добрачь, ща ородааааь вадваапмитй 
в вата ва ЖмШ А. Лалови огь г. Добрнчъ, конто имоти 
подробно ео

аодиажимв имота, на- 
ее въ землището ва с. гор. Сараджа, а 

жжжа. Едва кдщ» беаъ дмръ иосл*роена отъ 
съ дължина 6*80 м. ширния 9*70 м."и^ 
1*60 м. еъ поиижиъ отъ нръетъ виетро- 

ОВР въ двора ва Ховувъ Уадввввъ отъ с. Гра*

20; Нвва Кюшото 
21) Нвва Чомв 

22) И
6920 дива 28) 

аа 1340 лови 24) 
2 ара аа 18*40 д.

4 динара
Ивщу 8)

аа и» г1|от9 ва «бавлввиа
Еш Мм, в 
Нвва Отдаат

7на сд: 9И год
1 Слщбоп Приета: Ивимп и Воалунъ аа 40 двау Друма 9



4,11- « II >

УУмиШн|||У|нн||.гУЙп^м1в ■

Нро! 47 ДОБРУДЖА КЕЦЪ Огр. 3
■:

Д9ло По. 2048 901 г. 1> гап №ш«п-с1|1Г** 171 дгк. викнеш Иижа; 6.6 дев. и1М«п;11) ми ,Нол та|>и‘, в декара ш 
2) нам ,К|рмшп* Ю.2 два. оцкн. яО-60 ми; ») ваш 8 мат; 14) авш ,К1|твшп*, 24.7. девера ат 24.70 дева; 
.Аантнъ“ 13-6 два., оцкаваа 27 90 дева; 4 нааа вДя>дт>вдн» 15) ааат „Карчвал/авъ", 11.3 декара да И.Л» да; 10; вваа 
адчаа* 7-3 декара оикнена 31-90 дева; 3) нава .Дерненъ „Хаеавча сатър*.*. 7 декара :;а 7 де
Йолу“ 8 деь оцкн. 2» дева; 0' нива .Караачдакъ гарга“ Наддавай яете ще повие огъ оцкнвата. МСед.нощитк

.... .. „ ... . „„ . , 9 4 дек. оикнена 3-* 2 > дева: 7) нива Ланаиъ* И декара | могоьтъ да е* вая вата въ вампедараата въ прнсатствеи-
огъ 11 Русенски Град. Мир. Сзьда* на 19 Докенярий к»! г.. I онввсм* 37 90 дева; » нива .Кургъ Поду“ 6 9 дек. опкн. нвгк див в часове аа маддаванве.
ва полза на Д во „1ардапъ* гр. Русее, продава Христо 20 70 лева; 9) нааа .Кьорь вую* 8-1 дек. оцкнсва 24’Зо гр. ДоЛрнчъ, 24 в>дпВ 1902 г.
Панайотенъ отъ гр Добри гъ, ;п> 6*10 дева ад., обйааваиъ. мшл. 1(>1 .Кь.ръкги.*. 4 2 дек . онкн. 12 60 дева; II»
•ю огь но Юлий до НО Авгуетъ т. г. часа до 5 е ;ктъ обкдъ Н11ва .(Скреа-тка* ъ!ЗЧ тк.. оцкн. 1<е2<> дева: 13> вква
и поелк иртнонаддаваннт 6 иа ето на елкдующия денк .г,о,аа.ъп.- 108 ,-к оцкн. 32 10 лета; 13 чина .Каоар 
нт. канцеларията ев гь гр. Добри чъ щ« продавамъ сдкдув. „ъть* |02 дек оикнена 30-00 лена н 14, каша
щвтк д.п.жникоая недиижиии пиоги находиш и ее вт. ае- нт, еелото. ю нея 1аяг. направена отъ пръта. покрита съ 
млиишто на гр Добри**** именно: 1) нинч „Ьаклякд ткт»* 5 мремиди, огь 4 отдАлсчии и жиаГ.инг, гъ дкоръ огь около 
деж.. оцЬи. 25 л.; 2) нивя „Кглллджа-йоду* № декара. ои1. , |*би к„ ч грч оцГщхня 150 .им»а.
йена оН д. .1) нива .Кире-от. Поду* 15 дев вик*. на 75 д. Иа.цананпем ще пипе огъ оцкн кат*. желая.щнтк
4) нина .Кин Махле Пол у* 14 декара. онкиена 70 л.: 5, 
нива .Кьоклюкъ-|1олу* 6 декара, оикнена 3» д. и 6 нива |
.Мграджи' 1о декара, онкн. 5о л.-на.

Н.чдлавпинето ще почне отъ оцкмшта. Желащщятк 
чожагь |а ее неяитт*. иъ канцеларията нт. приел,тешенигк

:
ОБЯВЛЕНИЕ

Но. 2374

• 'ъобраано взп-ьднвтеднаК даеть По 6880 вядадент.

. I Гъдебенъ Приета вт.- Ипииевь.
Д. Но. 232 902 г»д.

О Г. И К .1 Е II II Е
Но. 2.476*

Съобраано иапъдяятелип ;неть Но 2812 цад.-яъ 
огь I ДобричеввН МвривиО Сдьлвя на 10 ЮлвП 9<В» ; е*,
подла на Д. Станчева. отт. гр. Добрич;., цротпвт. ХрПгто 
Ивачовь отъ г. Добри :а 312 дева. обявяван;.. че ег*ао 
Ю-.ИЙ до 30 Авг. т. г. част до 5 едкдъ обкдъ и поелк |д;а 
вопадтваии» 5 на ето иа едкдующия день 
рнягз ен н-ь гр. Добрпчъ м* про мпзяь слкдув.щцгк дд-ь л 
нисони недкижпчп пищи изходящи се ;.ь иечаищего на 

I »‘а.Дебен-ь Ириегавт. Ииппевь ,. Куру ;жа кьой нчеиио; 1 нива .1,‘уру Лркаеж*
оикнена 32 д н 2- нива „Кпру Лркаец* 32 декара ч ара, 
оцкнеаа 64 дена ;'и> ег.

иогхгь да ее авантгь вь к.тип^лярияга чи ит. ириелл- 
стаениптк дни и часов.; аа наддаванпе.

Гр. Добричт. 21 И и и п 1903 го д.
нт. капнел •

16 дек.0>« е часове ла паддтианпе.
ДТ ли Но. 15» 902 г.Гр. ДоЛрвчъ, 21 Н»лип Г.Ю2 год. I Наххаяанието ще почне игь оикнкатт «Кедая.щатк

вогагь да ее япяватт. нт. крннелярпяга пь проса..етвеа- 
ни:к дни и чагоне ла наиавание 

гр. Добри ч-ь, 24 юди!! 1902 г.

1 С*деЯс1ГЪ Нриегантл Пипнеит. О Ь II Н .1 Е II 41 К 
Но. 2377■

Д Но 2Л»2 —9о1 год. 1'ъобр.Ино и пълчнгелний ли -п. Но 1 Ие.>, илдадень 
ог-к II ДобричгкнВ Мир. 4'л.дпя ня 7 III ‘.и»2 год, ит. цел ля 
иа Д. Ц. Нлповъ огь гр ДнЗри .ь нрогиек Нечбе Хвк-еп 
нова настойница иа п 'Колим:. Гевср-ь Иечаидовт. огь е 
Ксеубс», ла 99 де ат, оС.я»я*1ЯЬ. те огь 3*> Н*лнЙ до 30 Лн 

ПлГ,рпиио и;жгл.111Т4 Лиий лиггь По 14797 и^денъ гу< п, т< ,, чяся д» 5 рд*Гв оПд.1Ь и поел», прлнпия цява-
огь Партм» Окр Гл, \ъ мп 29 Окгоинрий 1»о| ги\. ю. но.пя ние ;» яя сго пя <*»1;гую»цми 1ея*. кь кянимярплтя ви ьь
ня I «чфгп дК *4<*ьъ 4. I", оп. гр. Нар»п. против** М»*.чм**д|. рр. Долрлчъ щ** нлодянчч!. *мкгуи>|ци1 Ь чдьжник >нп яг I
|>еН Чалчп. Пеев.., оп, гр. Добрпч-ъ, аа 1515 ,1'Ва п др.. ниасимн и чиги натищци се гь .■Ч1ишти нас .Чуеуией
оЯявавач1. че огь ЗЧ Й1ЛИЙ до 3» Аш-уеп. т е. часа ю 6 • , Пр. ци„ чк-го оп. около 1‘ гктра. оцкн.
поелк нладнк м нос 1к пра....... о на сто на сак- 2'. д.*, нива .Добрачь йон- И пв. 2 ара, опкн 11.20
ЗУКнння день В1. канцелария... еи нт. гр. Добрв-п., щ- нро .,еиа- 3 нива . (обрвчь поле* 16.2 д. к . онкиена I20 дева: 
дппач ь . лкдуч.щня д.1 гжчикоит. нсдпнжичь ниота. пачо- 
дящъ г * н*ь итмшгдрто ня гр. Д«Лр|!ч*ц 4 |П|**ино:
ОГЬ * ЧЯ(*Щ ОГЬ влия ГьЛцрвИЯ бямн ВЪ гр е,,ОЛ|1НЧЪ II VI,
иосгроск.! ит* \ни|юио проетрднвгно огт. 750 кв. и«*г‘ 
шар1> 0 1'» ветря и щмчч ип 5 75 ш*гра от» .рлнМи!
\«>джя Г^иджикямт*. \я4»аиь \ Хиголоьъ, И«*мяилъ Кодж« 
бЦ||1»«Ь и К«м*гл Аиоп *• ЮВ1. С1Ц1»Я**НЯ •»» ?'•*» л»*в ».

!
г* Г. И ВЛ Е II II Е 

Но 2П71 « *'АьДн«'е*ИТ* : 1}Ш 1'ТЯИТ. !11!Ш1«'Н1я.

I Иг. ^.”>4 :нг_> год.
0НЯВ.1КНИ1-. 

!1 7.407
На осияпииг М31п. 1ня1<-дн <а лАсгь II 

НШ|еНЬ ОП. I !Ь|тНРН<’КИ М.([н.ннм с*. 
I Чяй 1 зЧ1*г* г<ч. вь но.па нт

Гь“.а ■* 
ши на

Г.ьдг.тд-ьага 1{а-
|>ЧН; НДНКЧ, |||1)П1111. ( ,к'м-.1 г,. »«ь II 1|». огь
|'( до Ктхагно за ловч обизячччь че огь 17 
Лвп -тт. до |Н Г -пго.марво 1. *. часа до Г» пГ. дь 
чоЬдг и ши-; Т, 1|)1знч!|п.1ананя.: 5 н.а е го ти "Л 
ч.д.-я и . (мкдун. цла день ьь чаяцодз]>11нга гч вь 
гр. ЛОорИЧЬ Щ“ Нро 1.1НЯМЬ С.Д.Д («ИНЧ I Г. ддьж-

4* нипя „ (о^рить нагь* в 7 д**клря. оиЬ * -ня б.7»> л«*ия д 
•П1Л.Ч ИЧ:фк*о ЦОЛ) " :ш ле I. *Ь*|»И 5'* Л**мя; Л 11ИК1 „МдркО 
Й«*4>ЖД »Ь лря, .|»%ЯД Я«» *Т. 7 »«ИН I .1*Я|К1 \*п.

п». *1о.!) гж|:» д *|с. 7 ярт, оцЪн. 1«» л 7о ег ; «• " ияия Гркщу
'1врю,нятя IIр 1»С4 Ь* 1<» 1'КЯРЯ 1 Яр.Ч, «Ц ьЧ 1*1 л. 4“ ег.

Нлтшм тч Що под»** итт. оцПмк 1гя, ♦.мцощт I»

ЧАРТЬ

ятгягь п I*.* н пи вя гъ иъ к нтгр.прияга иь н|ипькгн*н 
ннгк днп « чясойх. яя »1ч1Д»вип!и.

гр Допричъ. *Л Й к*лнй ИИ*2 г
НИКОШ1 11^1НИЖ1!МН И >1 • ГЛ; НЯХ »ДЯМ(П ГР ИЪ 4Р.М-
лпшет и*» г. Кадуряо а им»*иио: I иа Не*
тровь 1; Нлпл Кд>1 ;удж.ч 4-7 1»к оцЬп. 4*7* > .г 
2) Нчва Куйлугжа 4 8 док-чр.д оцЬн. 4^0 дсая. 

Аигв 2 3 декара ои4.ч-на 2 30 
II 1ЛЛ.ТЗ. 1)*4 декара • И.-1 нл '.1.40 д<-ва 
К.ирчкь 2-2 де .-яра < цЬ>|е||я 2*2'1 .о-Вл 
Кумн11кч 2-'д |о;,-ар.д ,.ц ц. :Мм 
Ктрайте 3-2 ик.трд .мк.рна Дй'1 дева 
Китено Кому 3-3 IV. опкн. I дева 
1“л«ьи Кяя :*-2 11*яя|*ч оц ;12" ц.р.а* 

1.Н.ДН1Т 1.'|. ь Н*2 декара ни Гой на !'-20 л. 
Кердо Ли ;у 3*4 1е.‘:ар опея. 4*4'• лева 
' .иа. Поп- 3 5 декара оикнена '■•50 л. 

13. 1ии.т 1т Геиеглвга 3 ин;* *! ара гцкн. е<е* 
лева 14) Лозе Чилео Кории 1 д< в. 1 ард. оцкн. 
1*10 лева 1Г», Клона иоегроена тьрх\- 24 кв. м. 
отъ пръти измазана еь •га.п. п. 2 птлЬдсяия ■ 
дворно мЬето 2421 кв. иегр.а вь него дамъ и 
хамЛарь опкн* 30 лен». 11 на Пенчо Тодоровъ 
1| Нивя Кувач 1Д.кь 4 дек I ■* *ь оцкн- 4*1<1 л. 
2; Нивя Карвзь 'Ли.ь 3 лее. - ара опкн З НО л.

Кядзь Келече «4 дек. 5 яра оп. **Т> 1 л. 
Кумнуджа 3 дек- 8 „.,а он!.н- 3*80 л. 
11уи.-ц 1жнкь *2<» декара опкн. 20 лева 
1<>кдц, II декара 5 ара он1;и. 11-50 д. 
К.1нчкнъ Куру 2 д«с. оикнена 2 лева. 
Терза Куруеу 10 ле гара опкн. 10 дева 

0 дек. 9 ара оп. 0 90 з.
10) Лента Сепегляка 1 дек. 8 ар.д оп. 180 л.
11) Лозе Чидсоаевл Курва 1 лее. 2 ара ои. 1.20».
12) Къта игътртена нврм 28 кв. метра отъ

|--ьойитлно илпьлнвте .пия лмстт, Но 4451 иллахент. 90 ; *' Н"“-Дм,п> Ишвмга* 46 дешрщ онкиена Ш. Ир»т„ вттяна еь каль'.*ь 2 огдкленин <ьъоора*4но оапълиип..ний лнтъ чо. илдядпнъ л . 4 ням .1о.|Ьяя яогиля 35 дикаря *> яра, ицГн-м.ч :*;» .
отъ II Добрич. МировиЙ Сждив на 10 Гсптевврпй 1»96 г„ |вм в„ гт. й) „„„ ^Цмчо ||А,п~ 22 («кара 7 яра оцкн ДВ'4'М1» Чк1ГО -*»с0 КВ. чегря съ ДЯЧк и т.пч-
в-ь подла ня I*. Пвановт. огь гр. Добричь, првтивг Велко ; а, ДГ1Л ;0 ст. й1 нцва „н»ртдткъ- 21 декара 5 ара. оцкн. б*ръ оцкн. 30 дева.
Отойновь отъ с. Пчедарово, тв 4<К> деня, обявяитнъ че »гь », лвгь ^ СГ . 7) иива ,ци1В |1ат1,- |«.к „кира. онкиена
3*1 Ни<1& до Зи Лагустъ т. р. «аса до 5 сд^дъ об^дъ и по<мТ>
нрявояаддявани** 5 иа сто ня глКгуюшия двш. гъ каице-

Пя ияиаии-то т«* ночяг отъ оц*1нтл ЖгляющпгЬ
могвьгь дя янявятъ т. клни лприигл мп нъ ирягаьтхтаен 
НатЬ ши II *|ЯС*0*Й‘ 41.1 НЛД 1ЯИЯННГ*. -

Гр* Добри*1Ъ 21 И Мои ИИ(2 г«».ь
I С'ъд(*б<1гъ НриптянI. Па 1чгвъ

ДКю Ни I ПИ* 1*01 г. .4I г*.д. 5. иъ *1рпсганъ: Нинигнь ч Д I.•• П Г. 9 |1 .1 Е II II V.
' / *По. 2375д По а»5— «нт» год 1‘ъобря.щп исиълижгглпян листь. По ц.«дяд иъ

»( ь II Добричекяй Мироиий г.’*. •.»**» ня 17 \’11 *.м и I. н». 
ПО.ПЯ ПЯ 1»Г'Ю Николоиъ ОГЬ С. Чп5я.1Ъ КуьмЧ. прогнил* \

| ♦> 1Ъ Мугтаоя Кюбоиъ нъ «‘ъщоло *• ю, яд 32н л и». •* пил 
начл*. чх огь 34 Ю.п.11 до Л » Лнгуегь г. г. чагя ч» 5 «мЬ^ъ

П г. Н Н Л Е II II Е «»
Но 2365 * 4

Гъобраяно ШМПЛН4: пмчни лктг Но. 604 издадхиъ
ОП. II и Добрнтски Мир. Стпн» ча -.6 НнуарпИ 1899 г. обтпь и поелк пра.... ... 5 наето и» елкин.шая

день **». кани''• лярията хи иь гр. Д«»бп*ачъ пи» пр »док »ч ь 1 * •нъ подля на Дичтр!. Лнге.1*»нъ, огь гр. Добрачъ, !1|югпкъ 'Крьсгк! Иавоюнь, огь к* Г*1им1.кикъ, ая 14)5 лхвя и др., { глЪдувинил л»ъжникопъ недвижимъ нмотъ плчоьпцьх 
обивяням ь. чо огь 30 |( 1.1 и6 до 30 Авгухть т. г часа до 5 «*»• «хмлпщого ня с. Чобянъ Куц.-у пмвиип: I; к.».шч съ *
ноед 1> идаднЪ и но<м1> яраммиддяиамжо .*> ня хто на одИ- оцжлониа за жинТн мн. наиряахкя «»тъ кврпи <к, ь крита
дуноция день нъ кяниолярияга си въ гр. Добрпчъ, що нро* : 1’ъ ксрмшн, о* ■ дворъ около ) 1’варя*. *мгЖнхня 3«Ч) я 
дянямь слБдувоцптД. длъж ни кови недвижими имоти, нахо* Няддяа* чисти ще иочнп огь опЪнчата. «Кхлдющи гГ»
дящи се нъ ихчлищхго нг с Гхлинджпкъ, я именно: I/ 
нивя в.10.»нгя* »»**> дек. оцД-ксна 1'»5о левя; 2) нивя .Куру 
Йолу* 4*1 дек. оц1н. 29 лена; Н) нивя .Крушката* 9*п д**к. 
оц*Ьн. 12 дхвя: 41 нивя ,Копан.1А»къ хъртлв“ 12 декара 36 
дева. .*» мина ,Кьошето“ б дек. Г» яра оцЪн. 20 д«*«а; 6) нивя 
„Чешчх Йолу 5 дек. * арч пцЬиена 17 лева; 7 кин .Елп-
бсЙското* 3 дек. 2 ара оц4«1 9 лева Ю ст. Н) нива ЙМъ*
тлах и<ъгь" 7.5 дек. оц1*н. 22 00 лева; 9) нива .Отгоре 
друма“ 6 2 дек. оиУ.в, 18*4<) ясна.

Нядданпнпхго щ» почне огъ оценката. ЖслааоцитБ

10 .
12) ,

могльтъ да сс янявятъ вт. кан цел мри ята ми т. при* ът 
СГНСНИГ1*. дни и часове аа наливалпх

Гр* Добрпчъ, 24 И Мий 1У**2 1*0 1.
I (*ад-А1*иъ Нрихтапъ: Минзегл.

I Д. По. 1179 901 г.
О П II ИЛ К II II к

Но. 2373
3Гьобршно и.|1п.лнпге.11>|||1 листь Но 3431 идщд-чь 

огь II Добричекн МирониИ 1.ц » на 1 Дагуегь 9.Ц го 
ит. по.по на Гоепотинт. Мин чет. огь с. Хлшк.ц-чь. 1190 
тивь.Пегра Гтояноат наетпйница на ПОКОЙ ме и Гюищ. Ми 
невт. огъ е. Хош..тдень, ;>а 293 Дева 75 ег, обвини;:чч.. чс 
огь 30 КТлий ю 39 Ангуеть т. г. часа ю 5 едкд- о.'.фк ц 
иоедк нра'во1наддавание 5 на сто ма еакдующии день ит. 
канцедаримга еи п-ь ги Добрпчъ ше игодавачь слМуинщ; 
тк ддъжннвпви недпижпчи ичогп иаходнщи ее пъ лемли 
шето иа с. Хошкадечъ нвенно: I (.аща. 10 нен дамьпоть 
едпиъ поври нъ. еъ тор ь 3 декара 5 вря. оикнена 3*ч 
2| нвна .Уаунъ бейдерь-- 3» декара 9 ара. онкнвма Зч дева

II. щ
->)могагъ дя хе ниннчгь м. канцелариига въ нрихАТСтвсниг 1» 

дни и часова яа ичддапаиив. **)
гр. Добрпчъ. 21 Юди и 19) 12 год. < Щ

I Г.ъдебенъ Нрнегаиь: Пиинепъ 8;
9 *.Д. Но 613 — 1896 год

О Г> II В .1 Е II II Е 
Но 2.Тви

III на 11ет|гьКд<13 Пвановт.
16.80 лева; 8) нива .Кара Ачд.ькъ* ЗЯ 3 декара, оикнена ), НиВ.Ч КвоеЗЪ Ин*. 1 5 ЛвГ. 9 ЯО* 011кн. 15 9> > Л.
33.30 лева; 91 нива .Мкра тарла* 2<> декара, оикигна 30 д. \ >•__________ _ . . 1 . ,

дари ята гв въ гр. Добрвчъ ще иродаваиъ елкдушщвтк > и ипва .Цера Тарла* .5 . тк.р. онкиена 25.30 л. 1 г |,,,вл •■Р»ЧЛй 4 Д<*е. 4 ярт 'Ккн. 4*40 лов.',
длъшникони недвнжвив имоти находащш ее въ аендв Надаьанаегп ще почне огъ оикнката. ИСвдамткт* 3) Нивя Куру враел. 2 де-. 2 д.-.х оиГ.||. 2 20 л.
щето на е. Пчедарово аиекно: 1) 1 огь кладе не цъ, оцкн. иогттъ да се авиватъ нъ канцелараага ми нъ ирисът- 4) Нивя Мшршь 4 теч 7 дра опкн* 4"7<1 Л.
90 дева; й) нива .Оркщу еедо“ 13 деь. 7 ара, онкн. 41 л. егвеннтк днн и часове аа наддаванне. к, Нвва Куввуджъ 4 1ечвоя ° яот опкн Д УО ,
10 ег.; 3) ннва .Ьасаалвйекн ижть* 13 дек. 7 ара, оцкн. I г„ т0г,рнчъ. 34 к*лп« 1902 гот. . 8ВуДЖ» -4 лечкря - ярк опкн. 4 20 Л.
41 л. 1« ст.: 4< нива .Г.алчяк. и.ьть* 14 дек.1 онкн. 12 л.; | ’ I С*дебенъ Нрнставъ; Ниипевъ ^-в* К>Р**Тк .1 Л?К. 4 Лр» ОЦкЯ. *40 ЛОВЯ.
5^ ипва .Гробащат»- 18 декара и вра. оцкаеиа 56 л. 10 ет.; 7 Навя Кмароа. изкгь 10 лекаря 4 яря оиквв-

"■** -,,0« ГоРс«" ,,*тк* 9 »**м »«*■*«« » «“ ■ X но 2507-901 год. : аа 16*40 лева 8) Навя Дчлаклв ш 5 декара 8
••*«»«« ч» *■«■* ®«~“ »> н.» Дчг»

Наддаввннето ще почне отъ оцкашта. Жедоющнтк ,, . ,|0- *я‘и „ оика. М»0 дева 10) Нам Мешвда Кула 12 дек.Съобравяо вяаъдннтеднив лнеть Но 604 иададгиъ п .... , ,а.7о __,, ,,___ и ..
отъ И Добрнчсвнй Маровий <’.ътня нт 31 октонврнй *.м> 7 ? гп^нева 12 70 лева11 Нава Мвшедв Ку-
год., въ палав аа Драганъ н. Ватановъ отъ • Горна Гара л* ® Декара *> ара ОЦки. т 60 ММ 12) Нава Квсак ь 
джа, протявъ, Хадап Муетавегь отъ еъщото еедо. ла Ю5 Мете 3 декара 2 ара шгкаеяа 3*20 дева 13) Ла
лева а друга, обввввжнъ че огь зо Юднй до зо Авгусгьт. и1, Гепетлака 2 декара 3 ара оикнена 2-30 л.
р*д. чаеа до 5 иоедк пладне И иоедк правонадлаванис 5 , |1__. .. 1*‘ * .... .  _ .
на ето нт едкдуввщня день въ канцеларията са въ гр. До- ! ***»"■“ 1еМ^*«‘-В* Корав 1 Дек. 4 ара опкн.
брвчъ/ще иродоаавъ сдкдув>щвтк ддъщнввова недввжв 14и «■» 1о- Ьдаоегажяа Ка*шж построена отъ 
ЯЯ авотн, находеше ее гьаевдвшето нае. Горна Сараджа дьраерь матераалу ЦМП 
а внено: I] Кладенеца, еъ дълбочина 1 < метра оикнена 4<) 
лова; >) вата .Марияна втлу*. втъ 13.6 дев. за 13.60 дева;
•) нава .Автатъ цаву* 6.3 деж ва 6.яо л.; 4) аааа .Гьола 
теляка*, I 
16 декара аа 16 

аа ПЛО 
авбо ма •]

ногата да се в вя вата въ вааиедаркяга аа пркеатствен- 
натк днн в часове за наддаваше.

гр. Добрвчъ 24 Юднй 1901 год.
I ('ддебенъ Прнетавъ: Пвииевъ

Дкдо По. 139/900 г.
о в и в л е в и;* гьрду 160

. метра съ дворно якето 21*40 ва. нетра съ 
дамъ ■ хаякаръ оякяояа 30

Щ». 2606
( ъобразво азиълнятеляай даеть Но 4203 аададегь 

Садая на 11 Сейте вра! 1900 г.,огь II Добран. М 
аа аама ш Георги Ц. Касабова, огъ гр Добрана яретава 
Васала Дравтрава, огь а Боата Оуаара, 
др., обоаовааъ че е та Ц Юлай до ЙО Аагуегь т. г. часа 
до 6 иоедк оОкаь в яоелк врааовадховявно 6

ев оа гр. Добра«V

Наддаваяясто ще имае отъ ояквпта. Же- 
дантщатк яогзкть да са

7 лова; 6) вмвв .Гьодгадакъ*, огъ 
; 0; Наш .Гьолгамва*. 17 декара 6 

; 7] яаш «Двавгеляка*, 2о.6 декара ва 
• •Иаяду аать*. 7.6 декара ва 7.60 лева; !

690 ле !ТЪк
■ аасф|ето аа Гр. Дв4рячъ 9-VII 1902 1и

Иа. Сайя€аяк Пряставъ; 3. !елкдутавв •I 1Я аолу» 7.6 девера аа 7.60 л.: ю; аава . 
8, 9.7 авоара аа 6.70 лева: II) наш .Кира | 
ра аа 11.80 доц 12) ваш .Гщлгаляяа* отъ 1

а»
врадааааа елкдушшагк .МАТлдьаа 

вя»*, 21.7Пуаара, ала а»I а



ДОБРТДЖАНЕЦЪ Б>. 47Огр. 4

Иацтнт цо 
■огт да п

до 6 слЪхъ обйдъ е мед* драмваддадааде & аа , 
сто п 24 часа ад сЛдующшй дсаь п квжцела- даанцатЬ 
раята са въ гр. Добрачъ. «е продааааъ «гкхующм ' въ араслтатаеаат» Л*я а 

На освоаааае ясоъдяагедяв* дасть Но. 3265 длъжнкогь аедввжап ввотг. а ааевао: I. Едао-
■вдадеаъ оть II добрвчсяай Мврогай Смая аа етажна и па построена върху около 120 и. ветря,
2 Юдай 1698 гол. въ *г. «за аа Добрачската отъ дървеаъ в нръстеяъ яатервядъ, покрита <-ъ
Земдсдадчесва Каса, оротввъ Хр. Квровъ н др. кереяядв, състояща се огь двк став, а подъ тТ.хъ
обявявамъ. че отъ 16 А’гус-ть до 16 Сешев- аааза а чхъръ, съ дворъ отъ 5165 кв. яетра я
врай т. г. часа до 5 глЪдъ обйдъ в иосаЪ пра- въ яего оборъ в илквнякъ, иаходяии се въ гр.
воваддававае 5 на сто въ 24 часа аа гдЪдую- Добрнчъ I у-ьъ. чрт ежс-кдя: отъ лвкгЬ страни
щая д*нь въ кавцедараята си въ гр. Добрвчь, пдть, Храст» Атаяасояъ и Атанасъ Добревъ; оцкн.
ще нродааамъ сдйдумшвт* даъжвнковн ведва- 300 лева. Повкяатяй няотъ се яаяяра въ г. Добрнчъ.
няма имота находища се въ аемдвщсто на село 
Сара. Маммудъ, а вмевно: На Христо Кировъ !
1) Каши построена отъ яамакъ а мра.тя състоя
ща се оть 2 отдЪлення. до къщата нма слкие- 
вв 2 асмачкн едната служа аа данъ а другата 
аа нутоакъ постройката виъ оть долна а вер
ни*! *. въ дворъ отъ 3 декара въ двора едва сая
овча, построена отъ каиагь а пръти, воврнва ОБЯВЛЕНИЕ
на къщата, ас-мат* и на гаата е вереняденъ, прн ТЗоО
съсЪдн: 111ернеъ Абтяевъ, Ахмедъ Хрюстемовъ На освоваипе язпълнптелввй лясть Но 22<> строена отъ простъ лървеяъ в аръстенъ яатернялъ
Дуваджв Хасяновъ, Гвеаръ Абдулъ 1'ашевъ в нздадеяъ оп. 1 Добр ичекой Маровпи Сълая на 18 върху около 80 кв. я. покрита съ ю-реянзн, съ-
иъть оцкн. 200 лева; 2) Нова въ мкствостьта Явуарий 1900 гол. в. полза на Добрачската Зея- ; стояща се отъ три «тлклеиня я иолъ ткхъ ваяла,
„Ченгене Пунаръ* отъ 7 декара пра съсТ.да: < ледЪлческа каса, протввъ Петко Коевъ и лр. отъ ( дворъ отъ около 710 кв яетра. при съсйдя: 
Петре Златсвъ. Кара всмавлъ МуствФовъ, Ха- ‘ ГР‘ Добрвчь, за 2оО лева сребро, обявяваяъ, че Инанъ Нълконъ. Събя Пгнатовъ, Стефан ь Инанопъ
санъ Мурадовъ. в Нвсафъ Хк>ссавовъ оиГ.н. 11 отъ 41 Августь до 18 < •птеявряй т. ^г. часа до ;» „ п;ьть оценена 250 лева.
дева 3) Нивя въ мкетнос-тьта ( инянджнкъ отъ <>л* ®6-Ьдъ и послТ. нрав. наддаване :> иа сто въ 
12 декара при съсЪдв Сеитаръ Хнк-еввовъ Ис- 24 ,,аеа “» слЬлуюшнй л нь въ канцеларията си 
дянъ Акъ Молловъ, Керямъ Кемада а пън. оп. вь ГР* Д°^РИЧЬ Щ** нролав.нъ елкдующятк недни- 
21 дева 4) Нива отъ 7 декара 1 аръ въ иЪст. ; ЖИ’,П И)"”н въ землшдето на гр. До-
Свнанджвкъ прн съсЪдн: Мсхнелъ Фетсвъ, X. брпчь. а ияеццо: ц На Петко Коевъ. I. Нпва |
Мустака X. Хасяновъ. Ксрвнъ Кеиаловъ н пъть Д1арче-иеше“ отъ 4 лек. 7 ; ри, оцкн. 18-80 лева ] 
оцкн. 14 депа 20 ст. 5) Нива аъ мЪстностьта ! 2* ^1,ива .Парче-меше“^ "тъ 3 лек. 2 ара. оцТ.н.
Сананджвкъ отъ9 декара 7 ара при съсЪди: Къ- I 4241<* лева. 3. Нива „Квресъ-сжрт*- отъ 2*> дек. 
нв> Колсвъ, Нсдямъ Акъ Молловъ, пъть ■ пъть ! '* а1'а» оц,'и- ИХ5-40 лева. 4. Нпва „Кирееъ-сьртъ“

| оть 9 дек. 6 ара, оцТ.и. 38*40 лева. 5. Нива „ Ь'п- „0 73о3
ресъ-съртъ“ отъ 1 лек. 7 ира. оцкн. 6-80 лева. Мя огнпияиаг .еп-мввтмнвя лустд м тьзь и .д»
6. Нива „Ьаклава-мкъ“ оть 11 дек. 6 ара, оц(',н. , дпи* игь п Добричскин Мирокип гъдел на ’.*« пи 1нно 
46-40 ЛЕВН. | N3. в|. но.11а на ДоЛрв»|свата ЗгмаедХл. Каса. противь

А.ю М\тмп и лр. оть е. Чвч-лакъ Махле :»а 2'.«> л. и др., 
оОннлв.члъ. че отъ IТ Лвгусгь до 18 Септември!) г. г. часа 
до ■ > , зТ.М. 0'Т.дь и поедТ. праионадаиание на е го къ 24 
чзеа па елТ.дуютоя денъ иъ канцелариата еи въ гр. До- 
Крпчъ. ще иродактъ ел Ьд\вицитД. ддъжнпкови недвижими 

находище е» въ зем шщето на е. Чи* м)'еу-бей, а 
пнено I. На Сала Муетаоовд. || Нива „Панаира Кри“ 9 
декара 7 ара, опЬяена 19 лсиа; Т| Нива „Честит!, носили* 
а Декара а ара, оцКнена 1н лева: 3, Нина „Метели *>къ“ 
Ч дек. 2 ара. оп Виена 26 лева; 4, Нива „1 редна могила* 
2о декара ■> ара, опЪнена 41 л«.: о Нина Кара ачъ поду* 
У декара 9 зра. онТ-нгиа 20 лева: в; Пива „Дсмалръ* 1Н 
декара, оцЪнена лева; 7] Нива Говсдареса могила* 13 
декара, оцЬиепа 20 лева, м| Нива „ГроОцшна носила* 9 
о кзра 4 ара пцТ.нена 1н,»< лева: 9> Нива „Горедарена >ю- 
с ида“ 23 декара I ара. оиЪнена 47 дева: !0 Нива „.1о.и 
га* 9 р-кара ." :1|П. оиЬнена 19 лена : II] Пива „ДорОалъ 
куалкъ- 1.7 |* кара 9 ара. ппВиена 32 лева: 12 ||нва „Ташъ 
в*къ“ 1* дек р -. оцЪнеца зб лева: 13/ Нива .Мет ли н»къ* 
Удеь .ра 1*ара, снЪнена |м лева : 11 Нпва „Дарак ска.“ 

аздадснъ 1*1Ъ 1 Дсб|1ИЧсКИЙ Мв|'. < ЖЛНП Па 20 X ! п декара Л лра. оиКиена 2* лева 15| Една къща иоегроена
1897 гол., ВЪ полза на Тсбрнчоката Леялет каса >**д И ,еаъ .. ииъ покрита съ вореиидм. гъ двт. оиълеиия 

1 ,. .. 1 : . съ дворъ «та. 14И« квадрат метра лпЪнена |«> лева.
"ротивъ 1 апасъ Нстроьъ И др отъ гр._д«б{..... ... И. Па Лли Муетаеовъ. I Нива .Панаира. Ери • 15
за 200 Лева И Лр.. обпиявять, Чс отъ 17 Августъ декара а ара. оц-Ниеца 32 лева: 2 Нива „Таим ъ юкъ" 12
Л'< 18 Оптечерви Т Г. чкса ЛО 5 С1 мбъ ГЬ И декара. оцЪнсна 24 лева; 3 Нива ..Vк.мерника.' II декара
ВОСЛЪ нрамавАмвяае 5 на сто въ 24 часа на е.П,- “ ••“* -'•* ” * »»“ *“"'|ел" к"'к' м'ка',я. , * аря, оцет на .н л*ва,- Г> Нива ^ редни могила" Ь о каря
луи.шпи леш. ВЬ Канцеларията СИ м, 1 р. Добрнчъ „рЪиеъа II лев:,. 6/ Нива „Кара ачъ поду* Г. декара
ШС предава*!. с.г1;.1\В>Ш1ПЪ Л.ГЬЖНПКиВН И ель ИЗ. И* и Тара. ииЬи-на 11 лева . 7' Нпва „Аемаларъ* |ч Декара, 
1141*111 Нлимити Се въ |р Добрпчъ. а РМСНОО : На оиВиеиа .ЧЛ лева; ' ! гаа „Гниедарена чог. 1:Г 13 декара,
Танас-1. Петровъ. 1 Кдяа КЛЮЯ ... ... .......на на е ШМЪ 2С л. па . » Нива | оагд.река могила* 2« декара

- I ара. онТ.неоч е.» леса: 1о Нива „ДпрОала кулак» 16 де-
СГЙЖЬ " IЬ 4Ъ|.Ь» II Кермячъ ВТ.рЧУ «К«ЛО !*0 КН. кара 1 ара. оиВнеиа 32 леса II Нина „Долита" 9 декара
зстра, покрита »Ъ Керсхплп. еЪСТе.Чиа ес ОТЪ Гр!1 .*» ара. пцЪвена 19 лева: 12 Пива „Чесги могили“ а декара
оТЛТ.ЛеИШ!, СЪ ЛВорь ..ТЪ 1 код.. ‘НИ рр. метра при н ара. оцЪнена 18 лена . 1-Т 1С.кща построена огъ керииаъ 
СЪсИла: Дтаяаеъ П. Ддр*М11.1ЯеВЪ Никола ДжеИ- ЛТ“'- и >ш е*. д»Т. . гаи покрита въ кпремиди ; Данъ 
довъ. пъть п бозлукъ опьп. :.г!|> лева

На иаГРНето ще |1‘ чне .,|Ъ ми! игата. Жела-

Д. Л>. 112- 901 год. 
ОБЯВЛЕНИЕ 

М 6245

оть
въ

•а
гр. Добрнчъ, 9 Юдай 1902 год.

И»в. Сдд. Нрнетявъ: 3. МЪднявяронъ
I

Дйло М 1233 902 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
М 730»

На основание ясоъляЕтеляяЙ лястъ Лй 3530, 
яздалеиъ отъ 1-й Добрячскнй Мярояяй Сддяя яз 

Наддананетп ще почне отъ оцДнвятя. 7Ке- 28-й августъ 1898 гол,, въ аолза яа Добрачската
ляшщнгЬ могягь ля се свиват ъ въ канцеларията ЗеялеяВлческа Каса. протняъ Сдбя Стаясгь отъ
въ нрясАтственнтЪ дии н часове яя наддаване, гр. Добрнчъ, за 261 лева 50 стот.. обявяваяъ, че

гр. Добрнчъ. 9 Юлвй 1902 г. огь 17-й августъ до 18 сеятеяврак т. г., часа до
Изв. С*л. Прнстаьъ; 3. Мъдинкаровъ 5 схЬдъ обЪлъ я послЪ цравояяддаваяне 5% въ

24 часа яа слЪлующяя леяь аъ каяцеляряята ся 
въ гр. Добрнчъ, ще пролаваяъ слЗиукпцитЬ ллъж- 

] ияковя вяоти, находя щя се въ гр. Добрячъ, а няеяяо; 
I иа Събя Гтаневъ. 1. Една къща едноетажна по-

Д. Но 1449- 902 г.

Ндялававясто ще почпе огь оцВакати. '.Келаю- 
щяти могътъ да се явяватъ въ кавцрдярвита въ 
ирисятствеиивгЬ ляв в часове за наддаванве.

Гр. Добрячъ, 5 нивй 1902 г.

Изв. Сжтебевъ Прпстакъ; 3. М Ьзнякаровъ
ДЬло Но. 1231 '.ме* г.

О Ь 31 И Л К II II к
оцЪн; 19 лека 40 ст.

Наддаваннето ще почне отъ (цЪиката. '.Ке-
ляншштЪ мшагъ ла се и ви ват ъ въ канцелари
ята въ присАТСтвея. днн^нчасоез за наллавапс.

Гр. Добрвчь 17 Юивй 1902 год. ,5‘* |1а Ьосталннъ Кира Илневъ. 1. Нина
||чв. САдеб. Пристав-ь: 3. М< днвкаровъ ' „Узуи ь-бой* огь 17 дек. 3 ара. оцкн. 65*20 лена.

| Л1 1288—5Ю2 г. I “• **ина ,Киресь-сжртъ* огь 7 дек. оц|,о. 28 1.
„ „1 дек 4 ара. оцТ.и.

5-60 лева. 4. Нова „Квресъ-схрть* отъ 18 лек. 1 
арт. оцТ.и. 72-40 лева.

Наиаването щс почне от ь оцкиката. Желаю-

[ 3. „окшикниЕ
.%и 7308

ичоти

Иа основание нсиълиотелняй лястъ АЙ 4915 
яздалсиь оть II Добрнчскяй Мяроний Сддяя на 
12 Сентсвврип 1898 г., въ полза на Българската
Народна Панка иротпвъ Костадниъ Нваиовъ отъ ! иРИ,’ДТ«*Т11е|1Ит1. дмп и часове за наддаване, 
с. Богданлд-чавурлвп за 720 лева н др., обнннканг, ГР" Д^йрнч ь. У Юлнй 11*02 гол.
че отъ 17 Августъ до 18 Ссптеяврнй т. г. часа ":в- * *1- Нристявъ: •$. М1;дннкаров-ь
до 5 с.тЬдъ обЬдъ и мос.тЬ иравоналлаванне 5 на 
••то въ 24 часа па сл-Ъдукицая девь вь кан »ела- 
рвнта сн въ гр. Добрнчъ ще нроланамъ слЪлующитЬ 
длъжинковн недвпжамп нхотн, иахо.шщн се въ зе- 
ялпщсто на <-. Богдайлд-чахурдий, а пменно: на 
Костадявъ Нваиовъ, 1. иива „Ннляловъ-траиъ“ 6 
дек. 4 ара он1»и. 12 80 лева, 2. пипа „Лозята* I 
12 декара оцки. 24 лев», 3 нпва „срЪип селото“
48 дек. оц-ки. 96 лева. 4. нпва „ср-кшу-Лрнутл. 
кулакъ“ 12 дек. сц-Ьн. 24 лева. 5. нпва ,Гоода- 
лвйска могила“ 12 лек. оцГн. 24 лева, 6. вика 
„Бвлнлокъ-грапъ“ 16 /ек. оцкн. 32 лева 7. нива 
„Дъриарска могила* 32 *- -ара оцкн. Г4 лева, 8. , 
нива „Куванлдкъ" 24 де. , оцкн. 48 лева 9. нпва 
„Дърваргка хогила“ 16 дек. оцкн. 32 лева, 10. 
нива „Сркшу'-Корията“ 16 ;ек. ецки. 32 лева, 11. 
нвгв „Юрдекъ-ьута" 8 дек. оцкн. 16 лева. 12. 
вина „Юрдеьъ-кула“ 16 деквра сцкнена 3.2 лева.
13. иива „Прк. ъ-друма * 12 дек. оцкн. 24 лева.
14. нива „Нара-яеше“ 12 дек. оики. 24 лева, 15. 
нива „Кюмюрлюкъ“ 12 декара оцкн. 24 лева. 10. 
нпва „Кюм|ор.1юкъ“ 16 декара оцкн. 32 лева. 17. 
нива „Дава.пшсга“ 10 дег. <>цкв. 32 лева. 18. нима 
„нр-кзъ друма" 12 дек. оцкн. 24 дева. 19. нива 
„Арму 1.1. пъть“ 32 тек. оцкн. Г4 лена. 20.
„Турени Iробияцн" 24 дек. оцкн. 4н леви. -д!.
,Е|ч-тлвйскн-) иворъ" 1^ и;, оцкн. 2-1 лева 22.
нива „Гюста ни ща“ 0 дек. 4 ара оцкн. 12*90 лева.
23. I ратна оп, 3 дек. 2 ара. ,-ъ клалепецъ оцкн.
6 лена 40 ет.

щптк иогатъ ла се евянатъ вт. канцеларията въ

■

Д. Но 1220-902 г.
ОБЯВЛЕНИЕ 

Но 7306
На основание ознълнитслнип лпеть Но 5<» 9

ла Кашата 11«>ПГ|Н>(*ИЪ “П* КС|»И11Ч ( 1|ОКр111Ъ п.
гллмл. II 1К.ъщ.ч |ци*т*»осн:1 отъ кори и'п. покри г.*& «*ъ

и*кара ОИ^и. йо л»*ип.
Над :аиаи|]«*то ше почне оп. оценката. Ж«*лгн*щитЬ 

мога.1Ъ (а е • иняпптъ нъ каши-ллршгта въ прис.ьгегвенргЪ 
ши и >асоц«* .;а мадананис.

• I* Добричъ *.» |плоР год.
II пи С.1. I- ‘м*нъ Прнстап.: II. М I. (ммкпронъ 

Д Ло. 12;*» УГ2 г.

Пръст». <Ъ - 11111 II двор». .1
нииитК чигатъ ла явянагь рь кашимарвмта 
въ ирпс^тггвсиаг! яни и чаг«»к< .;а ня «ланан»-. 

гр. Донрпчъ. 0 VII 1902 г.
Па«. <Чл. Ц{1Ц«*тань: 1. М».лнш:а| *вь

и и на 
нпва .•мииг.иш:Д И.*. 1224-9(12 г.

По. 7:и*4.
Ил о«*ьоьаниг XI4* 1ЪЛ1Ш1(*.1мий лиси. II»». 41#** ил.и

ДоЛричоки» МлроьпИ 1'л.дпа иа 2* \"111 !Н{ж
п|;;!И.|КНИ1. 

Но 7310 К'1П. огь
г<».1.. нъ иолла на Добричеката •1»*чл«»дКл. Каса, противъ 
Георги I гс«*ановъ и др. отъ I До^ричъ, .«я^оОлсна и др., 
оГ-лилиамъ. *|с оц. 17 Дшчпь ю 1« Гоигтирий г. г. часа 
д.» Г» гл1»д |. оГ.|,дъ и иосл1> ирлшюаддчнамис *• V нъ 24 чай 
иа слИдуюлш:» д«*нь къ к.-1инилария1а с*п въ гр. Добрнчъ, 
ню иродллач I» <м1. |\к.шитЪ длъжпикони иодвижими имо
ти. находиш!» гг* къ гр Добрнчъ. д именно: Една клща

На основание изпълниго.ший лнсть Но 2“0*»
из шлецъ отъ I Ннриенсквй Мир Галия на/4 \в- 
|\са. *.*7 гол. нъ 11*,л.1а на Бт.лпроката Народна 
Банка.

Н.чд1анаиието ще почне отъ оцЪньата. 5Ке- 
лаюшнгк могътъ ла се явяватъ иъ канцеларията 
въ нрнсАтстненнпгЬ лик в часове за иалливанис. 

Гр. Добрячъ. 9 Ь 1.1 и н 1902 гол.
Изв. 1 ъ I» бент. Пристав*.: 3. Мклиикаровъ

нрогниъ Аб.-.ураумань (1сманонъ огь »-е.|о 
Бшнъ-иунаръ. за /«»Г»
/| Августъ До /8 ГсПГеХВрНЙ 
обкл ь II ПОС.Т I.

.1' I с н <р. • бявниачт,, че огъ 
г. г. ча»-а л>» 5 сл 

прав,,на аванс 5 иа сто нъ 24 ч.
сдиогтажна. построена ььрхт около .**«» ц... метра, огь дьр 
н» |п. и ц|п»« г**н пягервалч. покрита съ керемиди, състоя 
ща •*•- огт. три отпи п кплсрь п. диоръ отъ ми* кк. метра, 
находя та с«* нъ гр. Добрячъ, I ри « ъсЪдн Дпму Гсмср- 
джнеьъ. Димитръ 4'гав‘ нъ. пхгь и Стсч-аиъ Дняовъ, оцИ 
немя 2«н» лепя.

Нз.ця вам пето що почне отъ оиНикягя. Жедявндягк
МОГАТЪ ДЛ СС ИШШЯТЪ ЯЪ КЯМЦеШрВЯТЯ »Ь ПрИСАГСКГН* 

.л елддякямпе.

Д. .V 1Гт*Ш 902 г<» 1. на «мъ пющвн день нъ калцол.-рвмта « и в ь гр.
Добрвч ь. *ц«* прм «акаиь « м ь »\н*титТ. длъживкоаи 
НО 1ИИЖИ1И 111»>ТИ. ИаХ«» •НШП гс ВЪ Дс.Ч ТИШсТО на г*
Г.ашъ-нунар'.. а н*,-шю: /. Ние,, „Дерменъ-нолу“
20*/ л»-к. оцкн. 50 25 лева 2. Нпва , Иьллъ-ятдж- 
>Ш1.“ 14 дек. 3 ара опка. 3/-Й0 лева. 3. Нива »»тн д..'. ■■-.асове 
„Ан (Анчоиекн епноиъ- 17 .ек. 4 ара. оцкн. 43*50 

4. Иива . МлчилЛкКЬ-нолу, 19 1 скира, оцк- 
иена 37 75 лева.

"Б111.1КШ11;
И*’ 7351

На «сноваине иепъ.мшгелнпн лнсть .V 3561 
нздаленъ отъ I Добричсквй Маровин Гл. тя на 12 
Г» итемврин 15о>1 гол., въ полза па Добричекига 
:1с*лелк.1Ческа 1’асса. иротпвъ Дончо Кара Ж.-ленъ 
отъ 1р. Добрнчъ. за 21,11 лева ср-Ьбро, обявяваяъ, 
че отъ 17 Ашустъ ,о 18 Гептенврий т. г. часа

гр. ДоАрпчъ, У VII 11*02 г.I
И.т. СлъДебень Нрвстякъ: Я. Меднвкароаъ



Г.рой 47 „ ДОБРУДЖАНЕЦЪ * Стр. 5
Д. Но. 33-902 г. лед*аческа Каса орот:юъ Кадпръ КаГмудооъ Та- Доругь Исшшловъ. 1. Едип. 1МЯП въ м-вга

хироиъ и др. оть е. Мата *»®, «а 240 лева и иолусрутеиъ, иокригъ съ керемиди аовечето
др. обяиивямь, че отъ 17 Аьгусп. до 17 Сей- счупени, до анилина дамъ
тсмврвй т. г. часа до 5 слЬдъ об*дъ в поел* асмата иолусрггаи-ь съ.диороио м*ето 1000 вв
вравоваддявавве 5 ва сто пъ 24 часа на са*- метра, оц*и. 50 дева. 2. Нвва Кава-Апмл-п.“

ащ»отъ 1 Добричски Мировий Съдия на 22-VII лующия левь въ канцеларията се пъ гр. До- оп 7 ■ пол. декара оц*и 16 ” лева ^ Нвва
' гвд въ полза на Българската Народна брячъ ще иродавамъ сд*дуи,щят* длъжникоии ие- .Сейтлерь* огь Ю дек оц*венж <« ,«. л

»ика н;огнвъ Дамитръ ■Келъзсковъ я др. огь лвяжимм имоти находища се въ землището ва Нива .Чеиель-Пуяяръ* огь 10 п„ --- 
ун.тчукъ за 60С» лева в др. обявяаамъ, че , с. Мътдъиоао а вменно: на Иван,. Хрвстовъ 5. Нвва „Ксллвгь* огь 15 де. о\в Ж ^ 

г. 1^ Август» до 16 Септември» т. г. часа 1) Нива Едябейски Свяоръ 24 дек. 3 »ра оп*в. 6. Нина „Кокарджа-торусу* отъ 10 де он У»
I •» сл*дъгй*дъ в поел* прааонаддаваине 5 48 60 дева 2) Нвва Харманскв пъть 10 дева;,а лена. 7. Нивя „ Бостанлък ь-ери* отъ 3 ■« пп

:го вь 24 часа на сл*»ующии день въ ван- I аръ оцЬи. 2020 л. 3) Нвва Каралезъ ('ннорь б лева.-И. На Хюсеииъ Алвевъ • 1 Или \!«
ларията сн вь гр. Добричь що щ.гмавамъ сл*- 24 д«к. 3 ара оц. 48-20 лее» 4; Нина Кован;ъ ра« отъ 24 дек. о«. 48 лева. 2- Нива
мцг* ддьжнккови недвнжича имоти находи- ка 32 деч. 4 ара 6480 лева 5) Ннва Елибейскя с.п. 18 дек. оц. 36 лева 3. Нива Кооу-Атъ*
I се вь землището на с. Суюгчуиъ, а именно пъть 40 дев. 4 ара 80*80 л. 6, Нива Харманскя „гь 24 дек. оц*н. 48 дева. 4 Нива Аомстду-
II '‘•ел^ко.8ъ 1 ' *|-|,а Ьахчата огь пжть 32 дев. 4 ара .ни 64-80 л. 7) Нива Хар- йолу" огь 12 дев. оцЬи. 24 лева 5 Нивя' Кп-
.1^. 2 ара (Ш*н. 1»>;>0 леиа 2) Нива Улунъ манскя пъп. 16 дек- 1 аоъ оц*в. 32-20 левя 8) джч Йллу“ огь 18 дек. ов. 36 лев» ’
„ отъ У декара 2 араоц*а. 1840 лева )_Ни- Нвва Клнбейски иъть 10 дек. 1 аръ 20-20 лева Имотигит* се намиратъ в,, землището на
оар. Сулука огь й декара 7 ара <>ц*и. 17 40 У) Нвва Балчик--** пъть 20 дег 2 ара оц. 40*40 л. с. Омуръ-кьой.

•1, Нвва ърта* огь 7 дек. 8 ара ои*и. | Наддам, наето ще и .чие огь оц*нкатя. Хе- I Наддавание го ще нечие оть онЬнкзт» Ж*
ь““ н„ “У1 "*>ТЬ °ГЬ ^/еК*Р3 ляи,и»:,г1‘ ',ога1Ь да се вд- канцелариига лак,щит* могатъ да се инявагь вь канцеларията

1 1 лвва> П,,ва Клижллкка о.ь 1:> дека- въ нрисътственниг* дни и часове за наддавание. ми вь присътствен. дни и часове за
, ар, оц. 31 лева 7) Нива Кирельолу отъ 10 Гр. Добрнчъ, 9 VII 1902 год. гр. Добричъ. 9 |Олий 1902 г

‘2.74. “,ЧГнГ?”. Г 1 ' *д'°- “ъ • *•"»■ *•«■». а
к .въ

ОБЯВЛЕНИЕ 
Но. 7361 изкоианъ гь

сововаиие ,зиьдни гелиий лист,. Но. 1514 из-

I) I

Д. Но 292-902 г.1 Нива Куру Кашв оть 26 декара I аръ
ьи. 52-20 л-ва 2 II ,ва Кара .Мурашки пл.ть 01>ЯН.1КИНЬ I ОБЯВЛЕНИЕ
;. 17 дсьара 8 ара оц)>н. 35.6(1 лева 3) Нива " #-*42 I
. .аць 11ол> огь 9 декара 2 ара оцЬи. 1840 л. На основание изпълнител, лшеп. Но 4673 Н* о.-нование вапьлиителиий листь Но 2197
,, игь 15 лек. 2 ара оц*и. „з ,адеиъ отъ II Добричсгай Мир. С*дии на 1 «Д»Де«* огь II Добрич. Мвр. Сждии на 13 май

,7 ,ИВа 4'У“ •»■*»■-» декари 7 ара | Сеат. 1898 г. вь полза па Добрнчската Землед. 1нУ7 >»*• «т* "олза на Добричската Ззмл. каса
’ Й1 ЛГ,с' ^.!1х',а1'а "ГЬ II дека- каез, противъ Стоинъ Къневъ и др. отъ. с. иротивъ Тахиръ Бк,риевь и др. оть е. Мжтлж-

^ ’ ",'-ЛиВа -'ЛУИЪ огь Ези-БьЙ, за 200 лева обявивамь, че отъ 17 Ав- 4,080 3,4 ^ц" левя ■ А|'- обививами, че отъ 16
*. ' ’ лева- * н:‘ Сг«»1ИЪ Димовь гуеть Д-> /7 Сентемврий т. г. часа до 5 елт.дь Авгуогь до 16 Сешември т. г часа до Б сл.

. 1 а °‘ь Декара 2 ара оцЬн. обт.дъ и поел* нраионадллвзнпе 5 на сто въ 24 °б*дъ я поел* нравонаддаване 5 на сто въ 24
4‘! 7. 11 ш 'Л1Л‘Л*К!| отъ ^ "*1. часа на сл*дующяи день въ канцеларията ся вь ча(>а ва сл*1ующаа дени въ канпеля|.ияга

' / нна (ар.чиь Поло огь 7 дек. 8 ара г. Цпбрвчъ ще продавамь сл*зук.щигЪ длъжни- ГР- Добричь ще иродавамъ сл*дующят*
- ’ ло“* ' Н-п1а Ьжмлвт* огь 10 Дека- I коки недвижими имоти находити се въ аемли- "■кови недвижими имоти, именно . 1 на Тахиоъ
... *•* 1 ^ ?‘ "ива ',1еРата огь 1у Щето па с. Еш-Вей. а именно: на Сголнь К. \ Ьюрненъ: 1. Нива „Даа-йолу“ 16 д. 5 а.„ 0|,
III ' ..Г Ц* / ловя Нина Ми изата Кжнеш. I. Е ща къща съ три отд*денин. но- лева- й* |,ива «Дерменъ-иолу 64 д. 4 ара

ар оцЬнена 10 лева п Нива Мерата строена оть ирость дьрвень матсряалъ, покрита оц- л- Нива „ДоЛрнч. пъть“ 12 декара 6 
! 6 "“ЬН' Л0Ва 8) Н,,ва съ керемиди съ дворъ 2000 кв. м., въ двора аРа оц- л 4. Нива .Калчик. п*ть“ 16 д
Щ 1С1 иъ огь ♦, 1-;.ра опЬнена 12 лена, 1\' д„мъ оц*и. /00 лева. 2. Нива „Ташлъ-чукуру 4 »Р» ов 32 80 дева. 5. Нива .Карале». свноръ“ 7 дек».ж * ‘-*1 "“Ва Л: ^ 24 лева. 3. Нива .Калориен.'„1К- ' **• * аРа оц. 32-80 л. 6. Едноока "1ща
\ -ра 0Ц -1’ лева 21 Иаил ,я- ДОК- ОЦ. 18 лева. 4. Нива „Нсхдиван. трапъ“ построена върху 40 кв. метра отъ аростъ дър-
мезаръ огь / декара ., ара оц*в. 1., лева 6 дек. оц*и. 9 лева. венъ и пръстень материалъ, покрита еъ керо-

•. л н*‘Г г'-Улука огь Докара оц*я. 24 Няддяванието ще почне отъ он*вката. Псе- миди състояща се отъ три отд*леньн съ дв.!ръ
‘ |1ян‘ ||?"араТа„0Ги Ь Докара оиЬн. 32 да»,щит* могатъ да се ивать въ кянцелариита , отъ Зй*0 кв- ■ въ него едииь дамт находя-
.. .... п'ШЪ '* “17" 12 А1К‘ 0 а|,А въ ириелтетвевит* дни и часове за ндддавлне. ,ц" се въ с- Мжтламово, оц*нена 40 лева
12 докщ.» . “ щ |,Л *'тио** «?• Добричъ. У 'Олий .902 г. I »• На Махиудие Хасаиовъ: 1. Нива .Де-

. Г1 , Ь 7 7®Ва ии‘Н1"ъ «ав. Съд Нрисгавь: 3. М*дникаровь *«'гъ-йолу -18 дек. 4 ара оц. 96-80 л. 2. Нвва
- “и* 14 дек оцЬя- 48 лова -Куру-аркасж* 56 дек. 112 лева. -. Нива Вал

Наддаваиието ще почно огь оц*нкага Жо- Д. Но 166—902 г. чнкъ йолу“ 8 дек. 2 ара оц. 16-40 л Нсвчки на
щяг* могатъ да со ивнть въ канцеларняга ш иить-ннь- ходящи се въ землището ча с. Мътлъмово
ирисьтствениит* дни и часово за наддавание. ОБЯВЛЕНИЕ Наддаването ще почне

I р. Варна, 9 VII 1902 год. Цо 7346
Изв. Съд. Нрвставт.: 3. М*1ннчаровь |

Д. Уо 4-1 902 г.

си вь
ДЛЪЖ-

отъ оц*нката Же- 
лаичциг* могатъ да се явияатъ въ канцеларията 
въ присътственит* дни и часове за наддаване, 

гр. Добричъ, 9 Юлнй 1902 г.
. Изв. Съд. Нрисгавь: 3. М*дннкаровъ

На основание изпълнители, листь Но 4370 
издаденъ отъ И Добрич. Мир. Съдия на 22 Ав- 
густь /89.8 ГОЛ., въ полза на Добрич. Землед. 
каса, противъ Георги Ангелов ь и лр. огь е. Сер-

На основание изпълнятели и й лясп. .И 3455 : дммеиъ’ 1г 1*0 лева, обявянамь, че огь 17 Ав
гуеть до 17 Септември» т. г. часа до 5 сл*дь

Д. Но. 1242-902 год.
ОБЯВЛЕНИЕ 

М 7357 Д. Но 1241- 902 г.
ОБЯВЛЕНИЕ 

Но 7337I Добричски Мировпй Същи ва
Августь 1898 год. въ полза па Добричската | оЛ*дъ “ "осл* правовадлазаяс 5 на сто въ 24 На основЖ11Ив ИЗн ьлингел» н„
юд*лчегка Каса противъ Христо Дчмивъ чя'а "а слЬдунчцин день въ капцелар-ята си ИЗДаденъ оть II '1„боич Мно Съаи/1 ^
гр. Добричъ. за 300 лева ср. и др. обявя- въ г1»- -обричъ, ще иродавамъ сл*дующит* д.,ъ- Ав| Усть 18р Лви ' "олаж ЛоСиГ-Г

•, чо огь 16 Авгусгь до 16 Сеигемврнй ж,шковв недвм*в*,и “мотв "«од""«« си въ зс- ; КЯ(.а, |ф0Гйиъ Солимь И1мсж,нъ |'1Л Д‘ 
читилио т. г. часа до 5 сз*дъ обЬдъ и по- “лищего на с. Сер.имснь а именно: 1 на Ге- за *260 лева обявявамь че оп 17 тГ"1'
правонаддавание на сл*дун,,ция день 5 ,.а В|;Гй.,.^'ГеЛОВ^ *• ",вв Л< I7 Сетсмврий т. 4.,’,-а до 5 сл. об*дь?
це иродавамъ вь канцеларията си въ гр. 1! л “ “ „Банара-юетн» Зг> о дек. , сл11 нравонаддаване 5 на гго вь оД,,... ц

ц«чь сл*дующит* недвижими имоти ярина ^ лвва- ^ '««■* „Самк.кла.къ * 14 декара сл^ужщяя ден,, вь канцеларията си в1 .„ Ь,
!»щв на длъжника Христо Димовъ, находи- лев.,. 11. На. 1одоръ Ьалу довь . /.Нива бричь, що иродавамъ слЬдуичшпъ Р‘ ''
е въ землището иа гр. Добричъ а именно: -.««димир. „ъть" 3 3 дек. оц*и. 14 лева. .

1ява огь 15 декара 2 , ара вь мКсгностьта "в* „Аумутлукъ“ /7-6 дик. ОЦ*И. /8 дева. 3. ка« огъ р,.; дек. оц*иена 50*50 л 2 Нива *\А*
Мур. иъть при със*ди: Кумаиь Христовъ. вва «Армуглукъ- 12 (,^ лек. он*н. /3 лева. 4. малъка“ огь 10- д. 0ц. 50-5(> л 3. Нива дV
Аигеловт. и Съби Игнагпвъ, ои*н. 76 л. " * авакмаръ-съргъ“ 22-3 дек. оц*н. 23 л. „млм<* „Г1> 07 1ек '

1зва отъ 4 декара м*етн Бадаза при със*- Наддаването ще но.... . отъ ,,ц*нкатъ Же- „Алмалъка- огъ 3 лек омЬн ' 5 ,,Т1“ и Н !
лумань Христовъ и Христо Стоииовъ Чи,,- ! лаю1,,'П |; могагь ла се евяват1* въ ''*»П'-д*Р«я- се вамирагь въ землището на Чобоичъ'""'“ 
(Йени оц*н. 20 лева 3) Нива огь 5 декара ,а иь ирисътетвеи. дни и часове за наддаване. Наддаването ‘ Д *

Куяанлъкъ при със*ли Кумянь Христовъ ,1|- /1обричь, 9 И 1дий 1902 гол.
Ииановъ и д*до Еню Чирнаилийски оцГ.н. Изв. Съд. Пристав!.: 3. Мидннь-аров!..

•:ва и 4) Пипа отъ 9 декара м*сгн. Кара 
гь при съсгЬди: Георги Христовъ, Пегръ 
евъ, Толоръ Ямуковъ и пъп.: оц*н. 45 л.
Наддаианието ще почно отъ оц*нката. Же- !

1 ат* могъгь да со иоатъ

(енъ огь I

но.I

ще почне огъ оцКнкага. Жо-
лаг.щягЬ могагь да се свиван» въ канцеларията 

за наддаване.вь нрисътсгвснигЬ дни я часово 
гр» Добрич ь. 9 Юлий 1!Ю2 I.

Изв. Съд. Пристав,.: 3. ММникаровъ
Д М /48 1Ю2 гол.

ОБЯКЛЕШ1Е 
Но 7356 Д. Но 291 902 г.

ОБНК.1ЕП11Евъ канцеларията
,исъгственнит* дни и часове за налданание. Ча основание нзпванителний листь Но 11(17

*'■ ГР- Довр.1» »» ирошаа». сл»»}......г» д»,.. ,»,» ». .»»....,“Л!*0.^*^*”
I «««■*■»■ ■»«>, » »»«.»: I «. с»л. г. Доб,,.,» вд ."л»"^7лц".Д "

7314

Д. Но. 200-902 г.
ПБЯВ.1ЕНИЕ 

Ль 7345
На основание изпълнителни» лисгь|Л1 4316 
нъ отъ II Добричски Мирови» Съдия на 

II 1898 год. въ полза на Добричската Зем-
аъ 24
си въ 

длъжни-
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■' нара“ в I кара 3 ара. оцкнена !4 л.; 13) нивя „Лрмутлукь* 1 леи в др. обикявявъ, че отъ 17 Авгуетъ до 17 Сеятеянр. 
15 декар» 1 ар-ц онкчена .43 лн.; 13) нивя „Лрмутлукь* 3 ! г. г. чага до & елкдъ обкдъ а послк прамваддаимве 5 н» 
д-кару 2 ар», оцкчена И лева, 14) 111111а „Тюлкюбаба“, , сто нъ 34 часа на слкдунбцня ден1. вь канцеларната I 
15 декара, никнещ Зо лева; 15) нива „Еквсче-йолу, 13 1 ю. рр. Добричъ, ще нродавамъ елкдувнцва длглввк'щ 
декара, оцкнена 26 леи. недвпжнмъ имотъ находища, се в-в аемлвщето на с. ,,

|1а аавамие.о ще почне огъ оцкнката. Желавцци гк • салъ кьон нненно: I) Инва „Юртлугв* 16 д. 2 ара оп 
могат». да се ивяв1гв на. канцеларвнга на, ириел-гсвен ' 20.40 лена. 3' Нива .Кара Армудъ* 1- дек. 7 ара, оцкн. на 
и и г 1-. дни и часове аа напя напие.

гр. Добра чц 9 VII 1903 г.

И лв. Глид -бенъ Нригтанъ: 3. М е д н в к а р о ■ а.

Д. Но 1244—903 год. I

кови недпажими имоти, изходящи г.е вь лети
щето па с. Матдл.мово, а именно: На Поримь 
Хзсгаовъ: 1. Каня гл.та сь дама., съ двора, от а. 
11500 кв. ме I ря сь лик ог.гйлення, построви* оть 
ирос; ь дьрцшгь материал ь, оцкн. 100 зона. 2 
Писа .Мора йлюи“ 50 дек. оц. ,'■'4 лова. 3. Нчса 
.Держнь-йол) • 14 дог. (5 пра 01,Ьи. 21*00 лова 
•1. Пива „Валчикъ поду* 8 дек. оц1ш. 12 лева.

Иа иавагето щч повие огч оценката. Жс- 
лзнчцвтЬ могагь да <•<» нв.твагь въ качцедяряягч 
■и. приел.гственвт!. дни и часове за наддаване, 

гр. ДоГ.рвчд , !) |ОдиЛ 1002 год.
Изв. С&л. Нроегавъ : Н. Мкдникпрот.

Д. Но. 115 903 год.

■

37.40 лева; 3) Нпва „Юртлукъ* 9 дек. 5 ара. оикн. 19 л.
Г, Нива .Арвутлу иолу- 88 деж оцкн. 44 леи; 5) Нгщ 

\ Гьолджувъ* 17 дек. оикн. 34 лена: В) Кащх.пс. М>р. 
; «-ала. кьой са. двор-в оть около ЗОоо кв. в. оикивжа 100 л»
I Ткаи имоти с* собстгениость иа Али Хрюстгмовъ оп. е 

Мурсалъ кьой. 7) Нивг, „Юртлука“ 3 дек 7 ара, оикн, па 
: 7.40 лева : В) Нива .Кара Ачк* 14 дец. 3 ара, оцкн. 2г. л 

леи: 9) Нина .1,'ошу швъ* 5 дек. 8 ара оцкнена П.вОЛе ■•» 
10) Нива Даа иола. бею' 1о дек. 6 ара. опкн. 31.2о л<- * 
11/ Нина „Кялга Тарла* 5 дек Г» кря. оц. 1120 л.; 13) Нея 
„Кору.гьолджукъ* 15 дек. V ара оцкн. 31.вО лева; 13| Н : 
.Чкра бон.“ 16 дек 3 ара оцкн. ЗЗ.вОлева,- 14 Каша н - 

. Мурсчлъ кьоЙ съ двор* оп. около Ю.50 кв. х. чпТ.нен.ч .1 
100 лева. Ткчн иноги с* собстм-нность на Ари-ьъ \и. - 
ловъ огь с. Мурсалъ кьой

Надавянвего ще почне сгъ оцкнката. Желанчш I 
I цпгжтъ да ее аинвап. п-ь канцеларията ав гь прие-, 1 

егвеинч Ь дни п чаеоне аа иа.ианиние.
Гр. Добри‘П. а Юлий 1903 го V

Пан. Садебень Нрнставъ: 3. Мкшнкар .

.

О Г. II КД Е II II К 
|1о. 7343I

На огмоваиие напълнигелнии лиеть Но 4111 пада- 
П‘ИВ отъ II Добрнчекий Мириши Сд.»ии па 17 Авгуетъ 
1 НУУ гид., въ нолаа иа Добричека 1 а ЗенледТичеека Кап а, 
цротпнъ 1||-ха1|.гв Керимовъ и др. отъ е. Мусу бей. а» Н О 
лена ер, обявяващ., че >ть 17 Авгуетъ до 17 Сеигечнрий 
т г. часа до 5 елкдъ обкдъ и поелк правова |авание 5 па 
сто вь 34 часа на глкдующн» деяъ вь кчнцеллрпнта си вь 

денъ отъ 11-И ДобркчекиЙ МировиЦ 1'.ь.шв иа Зб п впий Гр Добррчъ ще нро [авямч. гзкдуиицатк длъжни,.овя не- 
|еун г„ иь пол аа на Добри чевлта З.чллд. Каоеч, нпогивъ : д>.п:кпнл иноги. а именно: || На Нечаилъ Керимовъ.
Нсчапдъ Челиевъ и др . оть е. К“диево, аа НЮ лева, о-.п - |; к,ьща съ обпръ, едноетажна, построена отъ и ре, -т ь ма-
вььачъ. че оп, 17 авгуетъ до 17 ееиге.мврнй т. г.. часа гериалъ, покрита ст слама а нръетъ. раенр-дклена на от-
до 5 елГ.дъ оЯТ,.1Ъ и поелГ. нра1нш.аддавание 5 , ит, 34 чаеа тЬленнн, построен-* на 10 кв. метра съ лноръ оть &оп кв.
на елкдуюшан деиь вь к шп-лирелга е и вь 131. Добричъ. метра, опкченл Лалева; 8| Нива .Марланъ пкгь“ отъ 3«
ще продавамI, е.|Ъ(увмцнгГ. длъжникови нетнжиял ияогн декара 4 ара. оикнена 26 40 лева: 3) Нива .Гънсий н.ьть“ 
а именно: 1) къща паградена еъ пръти, илха.1аиа с. каль, отк 17 3 декара, оцкн. 17.30 л ; 4;' Нива .Палчикъ иолу“
построена върху Зн кв. ч. на единъ етлжъ, •; ,:нщ ее огь «и н декара, оцкн. Ю.во левх; 5| Нива „Дурбада иолу“
отъ гри отдкленин, съ дворъ отъ 14 «о кв. метра и вт. него оп, декара, оикн.
аичиикч, оикнена .10 лева: 8 нива „Нрекъ* отъ Зч- и-кара, 11. На Хюееинъ Иемавловъ I) Егн.ч нивя .Марка
оикнена 3 *<> лева; 3) ньва .Чегхяи-цаа“ оп, -'> 7 декара, полу“ огь 44 дек. : ара. оцкн. 44.2 » лева ; 3 !1ии „До- денъ ОГЪ II Добри н-кий Мировнй Сади на 4 ПоехВ| :1
оцкнена 3-7" лева; 4/ внва „Кареакь“ о:ъ'.»*7 декара, оцк* р.*.тъ полу* огь 16 декара он.кн. 16 лева. , 1н98 г., въ нолаа на Добрвчеката Зевлед1к1Ческа Кае а
йена 9.7о лева; 5 нова ,Киреадикъ“ сгь 141 декар!., оцк- Имотнгк ее нампрагъ въаехлнщето иа е Мусе бей. прегивъ Пнапь Нановъ отъ с. Деведжи кьой. аа 550 ле,*%
йена 1410 лева; 6; нивл „Кирсалпкъ* огь 3 4 декара,оцк Нлиавани -го ща почне отъ оцкнката. жела|пщигк ^„нвяимъ, че оп. 16 Авгуетъ до 16 Ге.птехврнй т. г. ч;.
цена 3 4о лева; 7) нпва „Кьобъ бостанъ' оп. 8 7 декара,„ хогатч. да ее авявагъ иь каннерларпнга вт. ирисагствеи- до 5 елкдъ обкдъ ■■ поедк правонадаваине 5 ма сто въ I 
оикнена 8-70 лева; нива -Кулуртжа* огъ 38 декара, нигк див и чяеове, аа наддаваIIНе. чаеа на елкдумшан деиь вь канцеларията ев въ гр. До
оцкнена 8 80 лева; У : инва „КорнВтк“ отъ Ш декара ок6 |0Лрнчъ У-П В>Л1|П !'д.г> г брачъ ш- ирадавахъ сл НукицнтК длъжннковй ихогп
цена 10 лева; 10) нива „Лахбуржа“ отъ в-4 т,к. оикнена " __ __ ______ _____ их-нио. 1) Нива .Кудала Ами* оп. 6.3 юкара. оцкн.,
6 46 лева; II. нии „Метели кула* огъ 10-3 дек., оцкиена Пан. Скдебонъ Нрвсгавъ 3. Мкдиикаровт. ц.вилсва; 8 Иви .Богдан.»л. Самара“ отъ 8.4 Декар;
14-86 лева; 12) нива „Тере.ш коюсу* отъ 108 декара, оцк дц,0 ц0 ,313 .щ г. оцкиеяа 17.60 л -иа; 3) Нива „Голкмъ кьорь кув.“ отъ 24
н.-на 16.81» Лева; 13) нии „Кайракъ* огъ 38* декара, оцк декара, оцкнена 4нбп лева ; 4, Нива .Голкмъ кьоръ к\ . '
цена ЗУ6 лева ; 14) мина „Г.к.ль.клеръ“ отъ 21 4 декара, О Г> X II .1 Е II II Е огъ 36 декара, оикнена 7.30 лева; 51 Нпва „Каидръ Ьо
оцкнена 84Ю лева: 15) нива .Алтънлх“ отъ 3.4 декара, етанъ“ отъ 8.2 декара; оцкн. 16.40 лева; «' Нива „Дтра.
оцкнена 310 лева; 16, нива „Ламбурджа- оп. 14 декара. Но. 7341 плтъ* огъ 6.4 декара; оцкн. 12x0 лева: 7; Нива .Кама .
оцкнена 1-40 леш.; . , I На оепованпе всълнителний лч ть Но 6688, „ада | РУ_нт * отъ 8.6 декара, оцкнена 17 36 лева; 8/ Нива, . ,

Наддаването ще почне отъоцкнкат». Желан.,«в,к ^Гна .Й^ката “"'лд^-скаКае,’ нХрот^'п - оА*«0* ^*з ^рГо^на^в , леТ; ’1*|нвь
\алъ Тодорова, и др. огъ е Г.е, ма аа 34» лева. обавя 1 »«•* .от1' **•! Декаръ: оцкн. 54.36 лена : Щ Н«х
ванъ. че оть 17 ангч-сп. до 17 е, -геивр:.# т. с.. чаеа ,о 5 : .««терсалм.ъ* отъ 8 декара, оцкн. 16 лена; 13| I нвя „Ме
елкдъ обкдъ в ноелк правомл иаатние 5 . въ 34 ча-а на ■'Тсиикь огь .1 декара оцкпена б лева ; 131 Инва ..I
с.,к|уьбцц„ Дечьяь кянцелярвятЧ си ,п. гр Добричъ. ще »гь Л> декара оцкиема 36 лсва. 41 Нива „Уау.п
продчваяъ елкт) вбцитк длъжнвк-.М недввжввв пхотн, »"з. «гь 8 деира. оцкнена лева; 15 Нива „Чаталъ к
находии|в се въ аехлишего в.т с. „Мусу бей“, а „нейно: 1 •*** отъ 5 «“»««"» I" ■><•"»• Ивотнтк се намиран
на На-нлъ Юрданогь. I. нива .Панаир ери* 16 декара 4 • "* 'Д1"ц-Т0 «'•«»
ара. оцкнена .7 5 лева: з. инва .Нанаирт ери“ 16 декара ; ....................то ще „очне отъ оцкнката. Желаю.ц.п«
оикнена 56 лена; 3. нима „4’рк щя могила“ 33 декара 3 
ара, оцкн. 118-7 л.; 4. нпва „Голкма могила* 16 дек , оцк 
нена .56 л: 5 нива .Кжадлъ-кула съ* :з дек., оцкн. 4*2 л ,

18у8 . . 01. нолаа на Г.ългарскат» Народна Капка, и)ютвиъ в нпва „Сркдипя бей“ 8 декара 6 арь, оикнена 39.7 л иа;
4'лави Димитров-ц отъ „Кара куртъ*, аа 640 лева ;иагин 7 нива „Чал.ь колакъ* Зя декара, оцкнена 98 л.; 8. нива
обинягъмъ, че отъ 17 авгуетъ до I. с. ттегврлй т. г; часа .Метели к.къ* II декара & ара, оцкнеца 46-3 л ; У. нивя
до 5 елкдъ обкдъ н ноелк нраванеддаванне 5 въ 34 ч:са 
на ел ктув.щия день въ кане- -арията еп въ гр. До'ро .ъ, 
ще продаииъ с.|1: |« вбцпгк

I

п Г. II 14.1 Е II II К
Но. 7333

На сенонание иапъдингелкня лиегь Но 3146 11.1.1».

Д, По 1360-903 го.;

• I Г. >1 11 Л Е II II Е 
Но 7359

II-» основание 1|.11|ьлнигелиия дн-тъ Но 5938, н., 1
:

могъл* да се иинвагь п>. канцеллрняга нъ ирнедтетвен- 
нит I- днн и часов.- иа наддаванне.

Гр. Добрин., 9 Юлий 1963 год.

Нзв. г.ьдебенъ Нрнставъ: 3. Ме дн н ка ро в ь
Д. По. 1269,962 год.

• * Г. II II .1 Е И II Е 
Но. 7340 лог.ь■ т. да ее ивяватъ вт. каинелярията ми въ присад 

ственнгк днн н ччеове аа на.иаиание.
Гр. Добричъ, 0 НмиК |Уп2 гот.

Пан. ( ждебгпъ Ирнсгавъ: 3. Мкдиикаро»'

Па оеаование пепълннтелний лнегъ Но. 6576, пада 
дена. отъ II й Добрнчекий Мнроьнй Скдии на 7 декемяр.

Д кло Но. 39 !Н12 г.
И I’. Н II .1 Е II И Е 

По 7362„Милиерлика* 16декара, оикнена 56 лева: 16. нбва.Када- 
кая* ХЗ декара, оцкнена 115-56 лева: II. нива „Гркшу-

■Ж.1ИКО||и иногекнрани не- еедо 8 декара, оцкнена *28 лева: 12. нивя „Къмъ Дорбалий* ! На оенонанн" напълннп-лния лнстъ Но. 293/. с
движими имоги, изходящи въ землището иа е. „Кара- декара, оцкнена 56 лева. I дадена- отъ II Добрич. Ми|ювнП Сждня на 13 Май 1897 г
Куртъ“, пнедро; I инва „Мих-тарла 2‘* декара I аръ, оцк Нахтаиннето ще почне отъ оцкнката. Желавоцитк въ нолаа на До6рнч> ката Земдедкл. Каса, нротнвъ Янав
цена 87-36 лева; 2. нива „К.тмалд.“ II декара, оцкнена могагь да ее явявал въ крнцелирнлтл нъ пригагстнеи Тодоровъ и др е. Каралеаъ, аа 366 лева н др., обявяван 
33 лена: 3. нива „Хасърджв-Башд.* 5 декара, оцкнена 15 нит!, дий п часове ла надтаванне | че огъ ,6 Авгуетъ до 16 Сеитсмврий г г. часа до 5 елкт
леи; 4. ннма „Край Добрич, пат, - 1о декара 4 ар:ц оцк обкдъ иоглк иранона иаваоне 5 па сго въ 21 часа на с ;’
йена 46 26 лена: 5. инва „\асл*рджжкъ“ 23 декара, оцк- гр. Дп..рпчъ, У юлий 1962 г. дувчния деиь въ канцеларията си нъ гр. Добричъ ще пю
нена 69 лева: 6 нива „Метарл.ькь баш,ь* 17 д -кяра 3 ара, _ „ я .... лавамъ елкдувнцитк длъжниковп недвижими нмога, вм- «
оцкнена 51*90 лева: 7. нива „Ара-чсшмеджъ, Ь дек. 3 ара. 1| |В* С лкДе Н!ИЪ :!|,п‘ гавъ* 8 Икдввкаровъ. )10 . ,, „а }|НЯК1, Годоровъ: ЦНнва Дерменъ иолу- 32 д ,
оцкнена 18“Л» лева: 8. нива „I .ккъ юклеръ. * дек. I ара, д 11п |;,.|д .пи г0„ оцкнена 198 лева. II На Тодоръ Ннакевъ- 1 Нива „Тек
оикнена 2Г36 леи: 9. пива „Залъ армаиъ* Ц декара 2 ара, грача“ 86 дек. оикнена 486 лева. Имота ее намира въ а. *
оикнена 27-би лева: Н>. „Оп. тарлал*“ 19 Дек У ара. оцк ! лшцето на е. Каралеаъ
неоь 59 46 лева II. нии „К.кса-тарла'* 6 декара У ара. . <• Наддаинвето ще почне отъ оцкнката. желатин-,
оцкнена 20-70 лена: 12. нива „Сжрть-тарла* За дек. 4 ара. 
онкнона 163 26 лева; 13. нива „Ншн-асмз* У декара У ара, 
оцке-.-иа 30 лева: 14. нива ВслцФакл. н.ъгь* 3 дек. 3 ара. 1

■

1

могагь да ее явяяатъ вь кяниелярията ми въ прие.-- 
етненннтк дни и часове аа наддаванне.

Гр. Добричъ У И*тий 1 *.м>3 го».

На основание нвпълнителннн лиеть Но 3543 нала- 
; Д.-НЪ отъ 1 Добрнчекий МпровиН 1'л.дня па 12 СептемврнЙ 

961 г., въ нолаа ма Добричсклта Исмлед Касса. нротвяъ 
Костадннъ Лиостоловъ и др отъ гр. Добричъ аа 4оч лена 
еркбри обяиявамъ, че отъ 16 Авгусгъ до 16 Геитемврий 
т. г. часа до 5 елкдъ обкдъ и ноелк нроионадаванне 5 ма 

. сго въ 24 часа •» елклующвй день въ канцеларията еп въ 
! гр. Добричъ ще нродавамъ елкдувмцнтк длъжнвкони ие- 

1ВНЖННИ ичогц иходящн се нъ лемлището на гр. До- 
бричь, а имен»: а! Имота на Костадпнъ Лиостоловъ: 1) 
Едноетажна кална иостроен* върху около 80 кв. метра огь 
иросгъ дървенъ н враетенъ чагериаль съ гри сгаи, до нея , 
и кндеръ покрига съ керемиди, съ днорь и градина отт. 
около яЗО кв метра, находища се въ гр. Добричъ, ирп съ- 
екди- Костадииъ Имуковъ, Наятйотъ Нстровъ, Георги 
Николонъ п и.ьть. онкш па 2<>0 л-на; б) Имота на Дочо 
Негровъ: 1) Едва едноетажна кльита носгро -на върху 40 
кв. метра отъ ||рость, дървенъ И прл*етекъ материал, еъ 

| дьк стан, покрита съ керемиди еъ дворъ отъ46бкв. метра;
находища се иь гр. Добричъ улица Еилиотренека при съ- 

I екди: Силистреисви плп. Глаиъ Тодоровъ огъ двкгк сгря- 
нн п.ьг|„ оцкмена 150 лева: 2> Лоае отт. I декаръ въ До- 
брцчекого аемлшце мЬегноетьта „Кемеръ* при съскди: 
Ннанъ Кжнчеаъ Гол.трь Георгиевъ, К.ънв.випа служителка 
въ баията и чанръ, нцкдена 15 лева,

Наддаканието ще почне отъ оцкнката. Желавчиитк 
хпг.ьтъ да се явявать иь канцеларията ми въ нриг.ътствгн- 
нн гкдни и часове аа наддаванне.

Гр. Добричъ У Нини 1962 1-од.
Иди. 1‘ждебенъ И]б1гтанъ: 3. Мкдника|10ьч.

.оикнена У5Л лева: 15 нива „Пелинлнкь е.ьргд.“ 0 декара
4 ара. оцкнена ‘26 лена: 16. нова „Мера тарла* 34 декара 2 
ара. оцкнена 16*2'66 лена; 17. нива „Неввлж-пневъ“ 17 де
кара 2 ара, оцкнена 51 -6». лева; 18 „Задь бацръ* 5 дек. 
I аръ. оцкнена 15 Зч лена: 19. нива „Бостанал*т.„ 5 дек. 
I аръ. оцкнена 15-30 лева: 26. нпва „Чевте-пнеиъ* 12 д.
5 ара, оикнена 37-50 л.; 21. Харнаиъ 3 дек. оцкнена У лв.

Наддаиаиието им почне отъ оцкнката. Желаюитигк 
ногл-тъ да ее нншепъ въ канцеларията въ нрпсагствен- 
нитк днн и часове ча иадтипише. 

гр. Добричъ, 9 К1.1.1П 1968 г.
11.18. < д дебеп >. Нрнставъ- 3. Медникаровъ.

На:-. СЛчДебенъ Нрнставъ - 3 Мкдвнкарог >

Дкло Но. 639 902 I
• > Г> Н И Л Е II II Е

Но. 7363
На основание вспълнагелнин лиеть. Но. 5490 ин и 

! денъ огъ II Добрнчекий Мировнй (.'адвя па 18 VIII 1 
год., вь молла на Добричеката Зенл. Касса. нротнвъ 1<-л 
чо Минчевъ и »р. отъ с Гюйчукъ. аа 760 лева. обавявач' 
че отъ 16 Авгуетъ до 76 Геитемврий т. г. часа до & сл* I 
обкдъ и ноел к иравона.иаванне 5 на сто «ъ 24 часа ■ 
елкдуибцг.м день въ канцеларията си въ гр. Добричъ. и 
нродавамъ елкдующитк длъжинкопи недвижими им 
находище се яъ аемлвщето ма Гюйчукъ, а именно: I Н 
Петко Колеяч.: 1| Нива „Задъ еелото“ 7 дек. 4 ара. 01 н 
22 20 лена; 2' Нива -„Чак ърчен. ильть“ 8_дек. 4 ара, 01 к 
25.20 лева; 3| Нива „Могилата“ 12 дев. У ара оцкн. 3- • 
лева; 4; Нина тКрушака* 9 дев. 9 ар», оикнена 29.70 л>
5 Ини:» „Малкпя крушака. 6 дек 3 ара. оцкн. 18.96 VВ
6 Нпва „Лягалъ юкл.-рн* 4 д 6 ара, оцкн. 13.80 л.; 7) Ш 
ва „Удувъ бою* 9 д. 6 ара. оцкн. 28.86 лева. II] На Нч *’ 
Минчевъ: 1| Нива „Могилата* 12 дюс. 5 ара. оцкн. 3

; лева; 2] Нива „До кладенеца* 26 дек. 2 ара. оикн. 66.61! ■> 
3] Инва „Гютлюджата* 23 дек. 7 ара. оцкв. 71.10 лева 

Иалдаванвето и»е почне отъ оцкивата. Желатин' 
чожагъ да се янмватъ вч. канцеларията въ приеллчгтвен и 
днн в часове ла наддаванне.

Гр. Добричъ, 9 Юлий 1902 год.

Дкло Но 159 902 г. « ;
I* 1. II И Л Е II 11 Е 

Но 7358.

На основание иенълиителняй лиегъ Но. 5659,- изда
деш. «тъ И й Добричскк Мир. Галия на 12 сеитемврвй 
ум г. въ полза на Добрич. Зкмл. Касса, нрпгппъ Хаеанъ 
Лзпсовъ н др. огъ с. Сердвмеитъ, за 25о л.-иа и др., обя 
шшаяъ. че отъ 16 авгуетъ до 16 СептемврнЙ т. г, чаеа 
до 5 елкдъ оркдъ и ноелк иранонаддавание 5 нь 24 часа 
ча слкду|шция день вч. канцелнриита си въ гр. Добричъ, 
ще нродиимъ елкдуюшпя длъжинковъ недвижнмъ ичогь 
находя пи. се въ землището н въ самото село Сердиментъ. 
именно: I Клип едноетажна е.ъ |ри отдклення въ дворъ 
отъ около 1566 кв. м и въ иего зимникъ. иок|1ита с-ьезам 
оцкпена *“ лева. 2 Нива „Меше-тарла, 6 дек 8 ара. оцк- 
неиа 14 лв. 3' Нива „К.ънтра-Полу* 8 дек. 3 ара, оцкнена 
1н гена. 4 Нина „Каваклль-ежрга“ |ч дек. 1 аоъ, оцкнена 
21 лева. и) Ппнч „ЮрглуКа* 6 дек. оикнеиа |и лева. 6) 
нива „Канаклл. е.ьрт«* 3 декара, оцкнена 6 лева: 7. нит 
„Сюлвжлюкъ* 14 декара. 6 ара оикнена 36 л.; 8) нинз 
„Тт.въ Аиаръ" 1 декаръ 8 ара, оикн I л.: 9| нцвд „Акча- 
Аол.ъкъ* л .е кара, оцкнена I» лева: 16) нива „Карталъ- 
Т. Сартж“ 3 декара 2 ара, оикнена а лева; II) нава „Ка-

/!

(
Д. Но. 63 962 г.

О Г> М Н .1 Е >1 И Е 
Но. 7339

На основание язиълннтелиий лиеть ||о 4669 нада- 
; денъ отъ I Добричскн Мировнй /'.ь»-!н иа 8 Авгуетъ 1897 

го.!., вь нолаа на Добричската Земледклчеека Каса. нро- 
I тннъ Арвоъ Хали ювъ в др. отъ с. Мурсадъ КЬОЙ, аа 769

Ила. Гждебенъ Приета въ: 3. Мкдвнквро, ь

Отговореиъ редавторъ С. И. Дянкогь 
Ппчатнаца иа Хр. Н. Война поп—Варна.


