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НАРОДНАТА ПАРТИЯОРГАНЪ НА
♦ ц

деаг 40} оходял
41 -аг .

*7%ГГОДИШНИЯ ЛГ.ОНЛ МЕНЯТ, 
ма Пешака е: С л.. чолугвдмшло Я1 , л. 

За п странство гпднимо 10 дева
Вепчао що сс отнася до вестнико» 

се адрссирч до [>•• дивнияга му, вт. гр. 
ДоЛрич-в, улица „Тотова“.

ТАКСИ ЗЛ ПУЦЛИЦЛЦНН: 
яя ввяд. с/м нд I стр. . .
- - . .IV .

Зя приставекя обявления 
1 . ст. на дума

*■

ДКоммраяяе «сат, прМдялята и*ма • ИЗЛИЗА ГяДНАЖЬ I I, СЕДМИЦАТА.
• 10 ст.

• . Л ст.та*
.Нгил.гтш иисяя ни са првенмтъ,

рАкоиисв ме се врдщагь. 18 тт. т Еа«иъ вра* IX ст.
ъ-'т

ДИРИ СЕ:ВАЖНО .11 «ЩЩ1Т. удоволствие замества ддьжннка и липсва 
доиърпето н бонзань отъ цялото

Нг. сегашно време обаче доста е. 
сач<* за една форма, да си сложи чонЪкт. под
писа на н-Ькол иолнца и тоЯ 
тн целата сума, за що го закона нозиолаиа 
кредитора да обръща пзпсканпето си.

а. ! 1|е-
плаша н но. 

катоПряАк ви.ц аа хармонии н сезонп, до- ! 14 майския дезертьо »ь Днчнтрт. Гацевъ 
апавн.п ехмх воя,ни. конта пречистват* ! 21 годишна възраетъ оц. е. Кавакларъ (Май- 
М)Мояю отт, -ламата и то,ат,, които неми казанско). Има 64л*гь ||одъ носъть ся. 
гмпрщеио вмпрь. Работите чисто и > КоЯто му покаже ^^стожятолството, що
така, че с* талка гдимп веямфррцр очи- , падмчМ Мрилпч о АзнаГ]»аж,|.‘нце.
П-ва харман» си т мпот малко работи* ) Съобщен* иъ РеДЯК ПЯТА
ряц*. не и и ри- тса зърната се не пилих 
из* слЛмата, които това става се тъй наре
чените мремен.

С'л.щ<> стмо ,1пп№вп.1Я и свестих леки 
и мтмо усъвъриолгтечни машини за тро
шене нунурузе.

Цени твврдгъ износни.
___ гр. Лобричк 26_ Юли* /002 104.

Съ почитание:

рискува да та
па

към ъ
които норъчитело види за нуждното I! плп 
же кьмя. готова. квчъ когото има н1;коЯ от-
мъщецио, само н сам • Д* го скомпромигяра.

Другъ е въпроса, както уговорихме, ако 
всички средства, кредитора изчории, 
да си събере даденото си, отт, премия длъж- 
никъ, заедно ст. огромната лихва ц станалите

.ч

11’|.Ь!иГШ АК1ГН1
И не може

отъ дружествата: Параходното Г», Гирдапя 
20, Гроздъ 8 н Шумя

Споразумение въ редакцията.

то Търговско I. разноски . . .
I дФто и да идещь, вя. село или градъ, 

все оплакване ще чудещ ь ; .едн кейсн ме за
пали

’

-еди КОЙСН че ИЗГОрИ*,
, лева, оФхъ му гараягиралъ 

нарит Ь". ,Т,.Я се разхожда, имота м\ е сво- 
бодеиъ.

съ толкова 
ОТЪ Мепь пскатъШ. МВЛДШИЕВЪ2—3 гр. Добрине, •» Авиртх 1!Ю2 ю.рща.

- - а -
Пезспорна истина е, че отъ нЪколко го

дини у иаеъ кредита на всекиму се намалява. 
ВсФкой сега се нита. коя демонска сила влияе

а юнь нрфелфднлтт. за взетите м\ 
пари. мои имен. нродаватъ

Спорф.дъ търговския закоцъ, дД.Пствател- 
Двп, машини _карманнии-америнанена «ърху кредита и на такива хора—търговци но. това е така и кредигоритЬ <•*. свободни 

система, употребяване една година. земледФлцн, които иматъ прфдостатъчно д, обръщзт1. взискапияга си къмъ солидарния
Едната 12,-другата 16 нонени сили имоти, още по вече, като заемътъ е склипенъ поржчитедь, нь дали

н плодородието т. г. е изобилно. Такъпъ вь-

Првдавам - I ■
■

:

,
. законодателите . . . 

тъй гх мислили при съ стани пето ч\.> Кто въ
проса, КЬМТ, Ког.оте Ще се ИоСИреМЬ. Да ИрЬд- 
НОЛеЖИЧ В. че г-нъ II. V.
Н. II. за 1000 лева.

Условия много износни.
прост, си зададохме и ний сега. за които цЬль 
гае позанпмаемъ нашите читатели по него, н 
изкажемъ ИЗГЛЯДОВете си. До колкото можпхче 
да ИЗУЧИМ'!, въпроса за недоверието, което е 
въведено отъ неколко година 
точеяъ край. се състои 
тора, или кредитното учреждение, иска все-

Слш,о продаваме една карманна — аме
ринанена система нова отъ 6 нонени сили, 
ноято повьркаьа дневно 150 яент шито, а 200 
хент. ечминъ. Цгьна умгърена.

Слщо продаваме една нова 6 нонена I 
сила за 7500 лева. Находяш,а се Варна, 

гр. Добрине 29 Юлии /902 год.

гарлнтилалъ на г-нъ:
пре.ТЪ еуяо Кредитно 

дружество. Кго че срока за изигащеието до- 
вт. нашин из* | телъ и г-нь II. II. н • променя гь полничга. 

въ тона, че кр**ди- ; Осжждатъ го солщарзо (1)3“магь нанраво из- 
I пьлингел. листь по иротестираизта

ммз солидни поръчители, като за разните Кредитното Д-во оГ|рт.щз изаекзниего сн на- 
зделки пскатъ поръчителя да бъде солидарно | ираво къмъ II. Д.. 
отговоренъ съ за-матела.

Сиоредг* по-раните закони, косато заи- 
; модавеца пемдше право да се обръща къмъ 
I поръчителите, ак-, I/ ,1»Х.НГНЧКЧ 

чителствата ставаха па драго сърлце, нъ сега
ЩОМ’

;

полица).
'А. II. ГУИКНЪ секвисгира н продава къ

щата му, оставать го н>' улицата н сетне чу 
капната. ,осъдя го н сн вземи варите ‘. Ако 
има В1.1Можность II А..
II. и нему ир «дава 
КОеГО

— I къщата

2—3

!
осъжда на ново II.ЯР“ Да се прочете НМП, ПОрЪ- къ!щга и взема това. за 

е гарангнралъ. нк нали чу *• отишла
■е практикува, иримч зикчнч биваПоканваме вепчкн правителствени и 1 

обществени учртш-денин, частни лица и 
тхрювеки фирми, кои то имат* ,\п обяви- 
вагп н>ъщо на населението, да дават намт, 
обявленията ся, понеже щ°, се и наемат*
,1а се печатат за напрах)* СЪ СЪвС^ИЪ
ИЗНОСИМ цъии: При това в,шиника пи г, Г,‘К!“КТ[Чк1 "" а пияна практика.

поръчители, и1и поръчителите му, които обнк-
I новено бпиать но състоятелни. Известно е, че 

поръчителя ставатомтва поръчитель; когото отъ плащане „ неприятности, ако само първо
знае, че иаа имотх, колкото да посрещне..... е се обърне изисканото къмъ длъжника и ако
заемата сума, или въ краенъ случай, тошва у него иФма. само то.ава га диритъ нещо у 
само да отговаря, косато у прямия длъжни л. поръчителите; иначе ще наднемъ низко п ще 
не се намира да се удовлетвори кредитора,; бъдемъ принудени да „ерваме напълно въ 
въ такъпъ случай поръчителя но неволя съ] турската поговорка, коя го казва: ишинъ

и як нослегссви> и оная
отклончивъ, защото, ако единъ длъжиикч. не нпка ! ! Като е вече вс,.пзвестл«. 
уреди въ срока полицата си, тя бива проте
стирай» и въ последствие, напрано гл1;дъ про

пи дзья:-
Че това

става така в щомг. имаме сг. хиляди вече при
мери, подобни на тия. ний бихме желали на
шите управници та НоразченкатI. т<»я к г.и] <>.-1. 
и Дадзт1. едно правилно

като се и \ в ернтъ 
че крецита на чпогоча 

дигне Ч МНОГО Поръчители Ща Се ОСНобоДЯТТ.

теста, се взема изпълнителен!, листя., ся. ко
гото кредитора веднага налага запоря., или тьлковане с|, тая 

вя. пеяалната 
ще Се ВЯ.З-нстина.печати и разпространява в* значително ко

личество екземилири, не само в* >,00.1*1* ни 
и в* цякиш Варненски окрлле, но и на вся \ 
А‘.ь.гм> из* Их.пприн, м като 
нинта иубл и купа н и в* мотан втетникя щ*‘ 
бядате ,тстоннне на тнтлздн, много лица.

-■'ако. обивле-

!
ОГЬ РЕДАКЦИЯТА.
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йокеа—шахать одъ. Нарапъ парен — кефилъ | не могать .и се радвиягъ и често стават» <йм<>- 
*, Тогава когато пай възможности тая тур- ■ ”1М* ^ сгявать «днооти, защото само вь прано

ска поговорка да ся остане зи гЬхъ нзъ Мада- ■ гЬло "ма алр*8Ь ЛУ*Ъ’ ВДРВВВ *"сл*' °,ъ 800 
. 1 | психически болни дТ цл, за сЪмейиото положение
Азия, а нахъ да се дадеуъ заколи, капиите , „а коаго е имзло точни гвЪ дънни, 145 съ про
вя съотвЪтствуватъ. Остане ли п за въ йд- излизали оть наиници родители, 
дише да се малтретира поетото поръчители, Иъ втората ;к лувопа на мвналото и въ

едно отрооенъ брать да пор& ттвдетву на, а т1*хъ на 709 точно се знае съдбата, а именно: 
това е едно зло, не само за звЖЛедЪлцигЬ- | 1<Х) били н-законио родени, 181 публични жени. 1

1Н8 бъдно. 70 пикстъпницв (7 убийце): изобщо леаь и*ть нап-почтятелво гв умоляваме ла благо- 
чаен1ПетЬ на това сЪнейсгво прекарали 110 го* волятъ в яя се язялатнтъ. още повече, като вгЬкя

' знае, че в Печатницата а пощата пе дават. нищо

МЪСТ Н Иолъ

Съ настоящия си двоенъ брой вривгртвме 
първата година отъ съществуването си, обаче мио- 

; гома отъ г. г. абеиатптТ. ви не съ внесло още або-

е прълостатъчяо, като вмъ изпратихме ц-Ьдо го- 
дяшно тсчепис отъ вЬстяика са. затова, за поелТ,-

селяпп, н’ь п за всички граждани търговци- 
зехлед1лци.

На и какво дини въ затвора и въ четвъртия почет, всички 
лъже били ирЪстъиници.

Дягоблръ т пър.ш, че отъ 11 дТ.иа. ма опи
паш.? Ще нма да иогоиорияъ въ едпнъ отъ 1 нвци, 9 умръли вь рани години. ! 11ПЯ е'- умвожавагь да на се аз1ължавагь чрЬзъ
гл1>дуЮ1Цит’Ь си броеве за това. Д-рь Легреиь наблюдава 1Ъ 215 «Ьмсйства I Ц,|Щ' бонове, или жс въ нощ нлв гербова «арки.

Сега ще апелирано къмъ всички креди- ' "а ‘•вяя,т" " въ продължение нл четиро иоко- ! а Т,|Я огь странство, чрЬзъ международна пощ.
тори п кредитни учреждения, да оставятъ тая *Г* огъ '1Г,Р^,ая 42 лу,пн «нш члковолици, | 

г 1 : г I 60 пмлли 1шизнлци нл израждани»*, 13 сгрядчди
си практика и пипкагъ направо тоюва, ко- \ огь нравствено умопобърквамс, 22 отъ конвул- 1
*уто СЪ броили сухата, или предали стоката, | сия, 10 се умоиобърквалм. 93 страдали огь ту- ! лале тая ючеръ яла на 15 того градинско уве-

селсиае.

може да изгуби кредитора. \ ва креаить.
ако първоначални екзекутира премия длъж- АбонатитТ. нп озь вътрЬшиостьта на Къ.лга-

■<ааос*.
Градинско увеселение. Както се паучаваае 

тукан1яия клонь отъ Д-вото „Червеиь кръсти“ ще

берколо.да—съ една дума 305 я.т сто били жъртва и к.

гж?■>--ш.рК^
нека ск мярнати към* порл.чнгглнть. То- едв„ дъГ|% отколкото да има баща или майка веч.-ръ биле откраднати 2-та коня на томкамивя 
гава, вярвах», вмЬето да се продаватъ диФ. мцнницч, тъй като то горкого. безъ яя шй-иалка люгенлжяя Али. ПослТ. ;ивя уга тилх кртжбата в 
къщи (на длъжника II на поръчителя) ще се вина що тръбза да изплаща грЬхонЪ на спои гЪ ярвслЬлвалъ разбойивцигВ-кечокралцв до селския

~

г г • А ' | нична точка зрение, но може да бъде разследзиъ лляата иолициятз.
Т“ на неизправности, па въ другъ, ако отп- тон вънросъ и отвъмъ нравствена страна. Зящото избирателнятТ. секции, иа брои негъ,
ва, все тъй практиката ичъ, съ голяха поло- Той (алкохолът.) парализира всички благо- игь околията нп, стоятъ ва тнър. I; значително

иростравство огь грагътъ. ло сега не «<>жах«е да

та като гичерияп жички гри^ичива и сг

хителность заявяваме, че отъ думата само ! родий порции у чсловЪва и лош жда неговото 
„поръчитель* ще пастръхватъ человЪка ко- | ‘«еловЪшко достойнство до нула. И, дЪйетвит.л-

но, кой зачита пнапнцата за н Ьщо! Не гледа 
1 ли псЪкой съ првекърбие на него, когато пада 

и сгава но пъти, особенио когато се случи нЪ- ; ПрЬзъ врЪяе на избора нс е вдало ввг.гЬ сериозни
крзяолв.

яаучихъ точвая резултатъ отъ ичераа|нн:1 изборъ, 
нъ се орЬ.шолага за по-вече отъ сигурно, че пе
чели листата: ваша. прогресивна и демократическа.смит?., а тока и зло, както за частния ни 

кридитъ, тъй и за обществения въобще. :
, кой млядежъ?

Пиянството е причина за мпого и врЪиною 
• криминални орЪстъилення. Спорезъ Д-ръ Нает 

нрЪзъ 1876 гол. въ Германия въ 120 затвора е ! ‘ ‘"лъ, яо обикновено «у стана юлебеаъ, сдВзъ
имало 32837 затворника, оть конто 13700, т. е. к,,йг" лифвзнраха кавалерпстптЬ отъ тукашнат!;
41.7 на сто били пияници. Огь прЪстлииоивят, Д*а гявнзиона. Нечерьта ямаше влючцпзция, пъ
които тоя хора извършили нодъ влиянието н.х осветление но часгнптЬ долове, както псКкога, пТ.-
алкохода, 46 на сто били нрогинъ дичвосп.та, I ■аи|е* Молебена стана съ казаряеиня дворь 

! 63 на сто убийства, 77 на сто нротипъ нрав- > ВъпрОСХ за построяване иа нова топла баня,
.. .. . ствсносгьта. 54 на сто за нарушение на сЪмсЙ- I |гь градъгь яя, интересува много съграхшнвтБ яя.
ЗабъгЬвано о, че този бичъ на челов+.че- нцто спокойствие. 4.л»п съ яа мнЬняе; по скономически ирнчяии, да

ството, намЪсто да со спре, взема се иО-широки ц)|И това ,ШЯНствого принася и друга врЪ- . ,ч“ застрои тамь, ггЬго 61. срутената, кат-съ тона
шмроки разм ри. ) да па |,елов^к>1 като му. изпразня кссийката и 1 11 *ла Д“ ,ч' -»пшн общ. управлевие
. а 1 и всеразрушающъ норокъ ото що ни- | го ХН1арЛЯ въ крайна бЪдиотия, поради което ииемъ, който ирпбвра от;. развалниитЪ сега гр.

ше прооесоръ Ьрисманъ: | пияницата .тава причина да страдатъ съ него л»г«и — гашь ма-.а. Други съ яа мнЪнп . че
ямного мъчно, дори и ие възможно о да „ неговмтъ близки, които никакI. ие съ вино- банята трЪбва да бъде на мЬсгото, гдЬто сега с. 

схваиемъ съ иашего въображение миожеств.по ваТ(| въ случая. Сиоредъ сгатисгически данна, поаНщава гр. библиотека въ иолусрутеното град.
“ъс"’ И!1П0 причинява на челоиЬчеството упо- [ въ Двглия "въ 1865 г. отъ едииь милионъ бЬдни, лдвнис, заедно съ къщата на г. Замфяроза. която
трЪблеиието на алкохола или напитки, които го 
съдържатъ. СтатическигЬ гвЪдения на нсичкп ! 
държави по единъ безсиоренъ начинъ твърдят.,

ра:;р-''"1В'‘ ЗДраВ,,еТО’ -УВеЛИЧаПа друго, освъиъ да иоводемъ и ние отчаяна бо„ба 
" 7 М•V,,а,,’ СВ*СЯВ-П Ч,1Л0“*' «ро™ш. тона зло, както съ направили и много

^ от. злоупогргкбли- Д|1УГИ просветени държави, вть «пит по най- 
СР*ДИЬ° числоуми- рацноиадеяъ начинъ се води Форбдга вь Фрчи- такт.въ отъ глтН» •“■'«ение вънросъ не трЬбва 

’ охИ1мтпЯ . ^и ВЪ|Л1?5,1,,,,**И^00' ц,,я* *{ъ училищата съ иакачени картини|Ъ на ла ‘‘е рГопавз сашо огь ••ъгЬта, а е иужтно едно
0|ЩПУ . V „ • въ Ьел,|,я -»,хю и въ Франция д.рЪ Галтке Буасера. Въ тЪхъ еъ изобразени внушително събрание огь гражшнп, които ла об- 

, , души), спира оизическото развитие, при- чов-Ьшк.1 орглин ирд.ди и слЪдь пиянство го (его- «слятъ и рЬшатъ тоя вънросъ. тъй като кяег-
тънява умственитЬ способности става причина мяхъ> дробъ, сьрдце, бъбречи и мозъ(гь). Огь I гтв.ио ще строи, а Iраждаият1. ви ще плащат..
“ ;ПадЪв>’ Ув«а"члва ирЪггъпяе- ХУК1, детето вижда най-нагледно, качва с врЪ- Неможзмъ отъ ла не заб 1;лЬжямъ, че ирЬ-
иввга, внася раздоръ въ сТ.мсйния животъ, йод- Д11Та отъ пиянството и огь малко почне да со 1 иебркгнатото огь всТ.кию тйничг, 
копава економическото и обществено ноложекие 
на чедовбка п т. и. Алкохолът, довежда 
вЪва до болницата, лудницата и затвора. Алко- 
холътъ съдЪйствува за разпространението на 
бХднотията, увеличава числото на нуждаичцитТ. 
се отъ обществена благотворителность хора 
благоирнятствувя за постепенната дегенерация 
(нзражданме) на человЪческата раса.

а бл1!^”®ГГ^ЗНИТ*,,,т,вТа),0а'0 "«нега, конто особено както се пра-
" Вредр"“’ Г ™ а(ЛЯ*ВЯ 0ТЬ 1'0Д*телитИ вигь днсс-ц. еъвеЪчъ малко се различаватъ оть 

Т«.‘ 7 7 ,,е' Т0 ГГаВа <‘ам*та отрова. Гакьвь обичай трЪбвд да се ир1.-
.^ИИ Д Л° “ЛСТН0 0,,‘° на ! «лиа, зя.цото съ тона нЪщо се убива срамът.
И^ъ .«1Ъ иТбГ1«,,а,ЮДП Св И0ТВ1,р",М 0т1* У лЬцата. прЪчи се на развитието на душевни Ш 

1 "рЬЗЪ ВС“,,К,, врЬ>,е"а- имъ и «изичеекч сили и имъ се готви отрано 
Пияницит 1: родител. «свЪнъ влечението къмъ 1ф0насть . нещастие. '
—П Л*цата СИ ■ р!,;,н,, въ И чтй въ конна коицовъ. искаме ли да си

уволичеиъ видъ болезнени състояния, които съ запазимъ имогя, чесгьга и живота и да не ста-
холипита°лопи1 "Ц™*™ па пиянството. > алко- вамс „рвчина д.» нв ироклвватъ и.-нцятК потом-

0Г,> 3‘фаЧ,, «■* то ,,екя сс пазимъ огь пиянството, кагоогъ
стооена ’ «атоам ■ лЪпчт-. С РИЛН0 раз* ЧУ*Я. защото но наиразно иоговорката казва:
О^ иеовни боле.м. ^ ^ Т° СТ|>аДЯТЬ "всичко « по вр*ме, до инянегвого е до г,юбъ.*

иервии оодепI. пч^юличъ, мпимисня, н€- 1
иралгня ■ нр., не могатъ да со развия гь «изи-
чоскш като другарнтЪ си, умствено така съ що

■

На 2 ТОГО. но случай н ьшествпето иа //. 
Ц. Вигочггт*» Фгрлинаилт. I на българския прТ.-ВРЪДАТА «ГЬ (■НИШИ ШЕТА

Кдна огь здииггЬ, едиа отъ нзовгЪ, които 
ч е съсипала душевно и Физическа мнего ннакъ } 

може би доста пояезни членове па об|цегтвото,
е ииннапвото.

отъ «ЯОГоТо

може да се отчуж ш за обществена полза, а библио
теката да бъде яд «Ьстото, гдЬто е гашъ-маза, 

Слйдъ всичко това памь не остава нищо | която сега кметството събаря.
Ний в Имаме никакви положителни ев1; ления, 

за кътЬ мисли кметството ла строи банята я ла 
това нХма да кажемь мякнясто си. още но-вече.

която н|Н>сили милостиня, 800,(Ш дулия со ока
зали пияници.

почна да се
яосТ.щ лва огь миогома и то огь както се е отво- 

Да, трЪбва да ноир1>гвамо за разпростра- ! Р1Л Ь бюфета. Особено се ожявлява това кътле вл, 
нението на тоя пор».гь, особено между лТолага ! иегЬляигй и официални иралляпци. общ яиУяра- 
и млаюжигЬ въобще, ла ги съвЪгвлме дасгра- | вл.что освЬнъ. че яс* се е заинтересувало поне ла 

11 вять от ь пиянството, защото, вой го поникне на поправи идтеката, която водя за това кайначе и, 
" | нЬщо оть малъкъ, и.-късно мъчно може да от- | ио която, като първи човккъ, неволно с* запитва 

викне отъ него и ори най-добрата водя. У насъ, ; Ла-1И не кърпи ио иккоя горска пътека; и ь и яя 
за жялость, има обвчгЛ да давагъ иа дТ.цата иай-иадко се е замисляло, чс п тукъ, както нсько

друго за увеселение якето, могатъ ла ставатъ разна 
скаила-ла и крамоли, на каквито бкхяе свидЪтсли 
110-ммяа.сита яедкля, та да се погрижи и изоратц 
своигЬ пазителя на тпжяиата.

Ни 31 -й жиналий врЬяето се прохлалп, с.гЬдъ 
■алкпя тплъ есеисиъ дъждець.

Уволнения и иизничения. Доеегашнпя ка
сиер ь на Зеиле.гЬл. Каса г. Е’. Нв. Радевъ 
зяаченъ нрп същата за коитрольоръ, а контрольора 
г-аъ Шоиовъ е вркмЬстеиь иа същата .иьжпость 
въ Варна, :1а касвсрь е иазначевъ досегашвня 
Вараен. г. Максимовь. Ва »кол. Учил. Наспекгоръ 
е иазначевъ г. Васолевъ. II Г.ълеб. Прястанъ Т. 
Минчснъ е уволиеиь, вмЬсго когото е ирТ.мЬстснъ 
Свлястр. г-нъ Полиискя. Полип. Нрцстаяъ г-нъ 
Мяцовъ е иркмЬстеиъ вь Вариа за восаортсаъ,

отпръщана отъ него.
чело-

е на-
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■ягЬгто когото е пркяФстеаъ Вари. г. Гт. Рувевъ. китното македонско друякс > во ■ го все за у сив- ; прогния закоиоироектъ още пъ таи сесия на е>

Говоря се, че досегашни нн Сждебни;* СхЬдов. ря вяно на македонското движение. ! Лрянивто, и като иапоелЪдъкъ, особенно отказа
г-нъ Петрови, кой го е кован двровапъ вт. Русе но Учимъ С6, че пиинсл рс-гво го на Проси*- на болшинството да г псува снЬтноо.ть *т зг-
разс.гЬлвяппо злоупотребленията на бвкпяя таи щението е имало яачЪрсние да отвори едно учи- | коиопроекз.ч мъ вчерашното заседание, ние се
зъ радосла".'то вр-Ьяс гр. квегь Желтонъ, щ-клъ , ли ще вт. Офия но музиката, за която ц*.и. ав- | ув-крихме, че обЪщаниого яоди честна дума е
да остане за вннагн тд.чъ, а тукъ зп ежлебиъ гажвраю нЬк-лцчна чужденци лч учители. %/<- било само но играния надъ зяпанIчин<1; нь Къл-
С.1Т, |,,в. щЬлъ 1я пет но-аавЬствика *у, сзършявш1 ! нули тъма, шш1н мека. кална една с тара носле- гарин п мотъиквянве наново ча пнтересатЬ и*.

Пешкигь работи се нар*тиха чо ш-фия , 1. Да Н| огсстареио най-оиергично противь
нахалната подигравка на правителството по 
адрест. на н.чшнтТ. интереси, на нашата зана
ятчийска пеете-, и на нашето чедон-Ьтеско до
стойнство ;

нраняпт! пиука г-иъ Хирбокь.
Много НИ Местото СИ. Ит.колко гражтивп | и върза и а дуем рият* и з.-наягинта, та остана 

ип заяолпха да покапихъ т-нъ гр. К1еть да но- сама за музиката.
приви улицата, която кипяла край Ив. ('лавопата „Землед. Защита“,
ккша за къхъ училището „Отецъ Папсяйзащото ПримЪстеиъ. Говори ес като ча положи-
звано ар!.че за иалолГ.гнитЬ дЬца боло оионака- телио. че окр. управители Пегръ Сганавъ, болъ ‘2. Цсказвяме пълно недоверие на прогре-
зание, като газела до ■ колене калъ за да итатъ ирамДю гьнъ въ Русее. Това ставам по иовпдъ сивно-лпбералного нрави теле гво, което но гънка
къ училището. Ако ие разполага Общ. Управление необмислеянигТ, ц*тн работи н.ч Станчева з.ч чл. 14 оеъ позигичессата <и
с|. кродпгь по поправката пауляиятЬ, най зяелвяъ, разцеплението н.ч и тъй малкото прегрееш* ги ; си служи еъ лъжата и измамата;
че ще бх де добрК да се урегулира тая улица а ! игь окржг.ч на два враждебни лагери. II нането ; 3. Апелираме къмд. всички наши другари
за сега стане ноие съ третуаря, по ковго дЬцата на Д ръ Дчнена въ Парна на 26 м. м. било свър- | занаятчии да направигь сжщчгЬ иосг.кнки и

свободно ла отпнттъ на училище. Пра зяно съ помиряването и.ч разцЬпенптЬ ирогре- ■ протести нь всичквгЬ градове на отечеството н>;
сисги. 4. Д>и ьлиомощ н..чче бк1рнго да поднесе па-

Положението иа робския нашъ братъ пъ ] с гоя щата рез-омцим на II. II,. Н Княза, на ирЪ I-
седятеля на Нар. Събрание, на министригЬи ич 
всички вЪедннци и сипсзния вь сгранатя.

виця.

програма и което

да вогап.
това ввслаяъ, че па т. Квота е нзвИстяо т-на а най 
не се съхняваяе че ще а.шъляа тазп наш 4 цокана.

Игпа СЪ подписъ. Тукашния гьрггвець на Мдкедочни и Одринско о вь II>ачевно състояние.
Ие стига гдЪт» се тр-Ьиагь, бвягь, пе+.-.гЬдватъ 
огь вТ.ч-оаипн неиризгозъ. ями и нТ.какво из>реб- 
лгние по между иккакзи пжтркшна и външна 
организации, ставало зя емЪгка на бъзгарпд-Ь.

Чудно на иегана! иамъ*е стчзно да про- | 
цтгпраме рабоги отъ едната н друга организа- ! 
цня, сь които ваиос.;Ъ(ькъ се иьлнягъ с>фий-

:
'

жпга г-нъ М. Кургазлппиъ се ннилъ случайно вь 
едяиъ лп\ нарека дюгенъ п бал ь поканенъ да стане 
поръчитель ай е таят. длъжяпкъ за 70 лева. Той 
отъ вЬжлавосп. стаиалъ и вь срока длъжника са 
заплатилъ супата, а полицията оставилъ да ирТ. 1а- 
датъ Вургазлияву, обаче тя попаднала въ рхцЬтЬ 
па едво „гевезе“, което ходпло да права въпроса

I

Д. .1/ 133И-902 г.I
обжшшк

Но. 7321

Н.ч оси >вяипе изньлнагелииб лисгI. Н>.252» 
издадевъ оп II Днбричски Мироштй Сждви н.» 
4 Май />ЧЮ го I. въ полза на Добрнчскагя Нся- 
дедЬзчссл'1 Каса иротааъ Шзмзиль Мусг.чФовъ

лева обявявам!, 
т. г. чг-

с»: ггВ вЬсгипця: нЬмали снЬстяпаняе и и.юста-съ колнцата азч гращ .. .
Пъ случая вниоизтъ е лихвар;!, за гдЬто не 

назн тайната и мь:кш:я. за тгЬто е оставилъ вз- тая бьц арски пиагъ?! Г да, свЬсгсге са, за да 
платената полпца. ; се не червнмь нрЬль историята поне!

Отъ много мЪста ни занятвагь ьь какво

вииае за винчгд или ноно та общото благо, об-

! и др. огъ с. Кара ач ь за о<.: I
, Негово Цзрско Височество Квап.1 ь ни,се ,,,. с.-гъ го Гомсм шяй; —*««•«'г™... . !«.»

нл г. Геена .. ..... . дка >то е привършено «*Ч*»'* '!'• »У-е, „ри «гкривпиис н.ч ново- втов,.-24ч. н.ч сдМунмции леи,, въ к.чн.пл.чрпата
оп. г. Но. щипя 1’з.д* < лт, довя гол ь .„.Вдадено е вт‘Га,,и“ ,в "я “ ‘ м "1Д,,а1,,1'Ь *>рлш въ вь Добричъ що продавамъ слЬдукнцигК 
и.ч г. прокурора при Шуми. Иоеиовъ С*дъ Ирл- | "0Ява ’• длъжйвковв и. движими вмоги а именно:
взечеви с.ъ за наказание но чл. ч'. 51 „263отъ | ЖедЬзницитй ВЪ Мирно И военно врЬме. * ,,:1 1К маилъ Мусга>» ш-ь.
общия -1.43. яаконъ. ч за обозтрежюнне врЪди | Когат • д« се ирЬдме на орнснгялнитЪ повопо- ** "л и1Я " хармаиджкь вь селото отъ двЪ
и загуби, сжгебн. елК юнаголь но енлаг.ч па чл. стрознаг.ч държанна жсл-Ьзиица Иона-Магоря— оглЬления сь дължииг < мегра шв^пчин.ч 5 м<- 
7'1 01Ъ Уставното С.ъ оцроизводство съ писмото Чириянъ, иравителегвот», коото извършваше гоя I гра и височина I .4 метра « цЬч. -2'» леаа -) Ип- 
ев огь 25 май г. подъ >• 805 е ирчгилъ вь ирЪдатглски акть, заяви въ камарата, че бьл- !*:| 0,1 И||нн оть М д -каря <ш1ш. Г5.>
Кярнсн. Окр. Г.К1Ь мотивирано нос.гановление гарскв|1; желЪзиинч нКчали никакво стратег и- ! , вя Карадурм. и.ъи. огь Р.-З декара оц(я.

40 лева 4. Нива Кявл.ч<;ь оп. 2К*2 декара

■

1

за шиагаио нъ<брчи,ч н.ч зяилатигЬ и др. имоти чдско аидчение, защото нашата земя била м.гзк.ч .
ич обвинителигЪ. Гов.ря го, чо дЬдог.) ще бждо ■ могла да се «рьс.го-а иь иЬколко сам.» дни опЪнсна .41 лева о) Нина Мяхмуд. и.ъть оть
иасрсчепн прЪзъ идущия мЬсень счггечнрий ! Огъ тогава се изминаха 2* . топни. Пз мЪсецъ ! *”’* Лвваръ, оцЬнен.ч <п.» леаа ». Нива Дг-

Прн всичката обаче, съдебна сгрого.-ть, Ога- | сепгемярнй що етавагъ гозЪми маневри около д,,к' *'УЛ:* отъ '' -,,снард оцьн. 18.85 лева 7\
затову >• разрЬшснъ лну-гЬсечсиъ опускъ. вижда - Ь|иачеиеяоа проходь, въ конто ще вземан, уча- Нивя Мелекл. р. ижп. олъ "7 докара оцЪн. 8*3.»
се за .отличието“, и той сега сс ползува огь него. | бгшзт 50 х »л. дугит войска. По гоя слоай ою л<;"л ^ ^ъь‘ча '°кь “,ъ „ декара опт .

Но яего Д+..Ю, нЬха да пашечъ нащо, до като какво мишо „В. Т. ВЬсгникь“, на когото воен- 1(> ,и Л,;В:| 8) 11в_ва 1.чт.члъ И»к-ь Iярда отъ 2Г4
сс ас разглези огь военния ехть. Това за знавае нигЪ новини се лавагь напран , отъ Военното I ДРКаГа. оцъ». П•«<» леи.ч Ю) Нина Ч.чдалъ Юкь 
аа всачкп, която съ па запитали. ; Минисгерсгло: ! * ;4>ла оть II*. декара оцЬн. о 8-. лева 11) Пи

Докторско отмъщение. Дчстчйяз I ни Око- „Кикго е извВс гно, мдяепригК. които ще се вл 1“>1Ть1|Ку1" И"лд,;1, .‘а :{1 ^
лийски .ТЬкаръ (пе) Д-ръ Товчевъ, като разбралъ, произведат!, но случай на шипченски гЪ тържества, Л,:В;< ... Ивч 'Ч.41-',1.1-4 Д8ЛЛ °'.ь Декара
че крЪслого що си лиши отъ пцтмчпга заплата, ще бадагь едниь видь повторение и.ч минзлигЬ ^цЬн в*1° л’ “:1 1>* |,|>"Г|* *'*>и> Чанрь огъ
коаго получава, на 19 тото въ кръчмата на г. ! еьбпгчя. т. е. на д-Ъбегиагедии гЬ боев I, станали а" дикаГ3 «й^йеиа Ь> лева 14> Нива Д-_ро Полу
Ст. Ляфчигвь. но едииъ хамалски в нпк.чкь не- около Шипка меж чу руси гт., оцълчепцпК и гур- Чпва оп, Н декара оцЬнсн.ч 21 леча 1.») Нива
ириегоеиъ за одинь Докгоръ ешкь, се е хвър шпЪ. Вь сдицото врЪме. тпи маиезра що иматъ ! Харчаиь 1»унч-ки Гииорь оп. > декара ми. I .%
лшлъ къмъ Сжи-бния ни Цриставз. г. Иипиевъ, в обучиголиа цЬлг за напита армии Зч гаи . '* "п '4>ат*,в ''ухмупща
когото мислел ь за едииъ огъ гл.чвнитЬ нниппа- цЬль, направен» е разпорежда ние. щого. вой 1) ’,л1ия и дз*,ь’ «ос троена огъ ирлегь дървенъ
гори за прВмяхв >ието му. Като но се Задовдлнлъ скигЬ, която ще взема гь участие нъ тия ма магерояль сь дворъ И еа.ара оцн.ч. 50 лева 2)
само съ всувингЬ и руганиягл, нрибЬсналъ и иечри. да се прЪнесатъ п» иашнгТ. жслЬшицп Нввя Кчрядурм.^иж1ь оп. *>7 Декара оцВн. .435
кьмь б.пмостоищдн столъ, (ами ако »и имчль ! тъй. вякто биха бали нрКьесени въ врЬме па •"в:' !,,“а '‘'‘,еклерс..и пъп. огь 211 дека-
шашка? Боже, упази). война, т.е. вь най кратковъ1м»жяо врЪмч. Така 1,а ,),1Ь" ,п лсва.4) И‘»р4щ1кя

Право да си кажемъ, насъ е иесьв-Ьстио въ разетоннип на 21 час» ще замии.чгь десеть | !“ декара ецХн, 2 ».и0 л- ва •>) Идна .Мелснлср. 
вече да отбЬлЬзв.чмо подобни бру гал кости и то трева отъ Русе за Търново, конте ще прг.че- 1ара*ь“ оп, 11 декарь енГ.неиа 25.Г.Ч л-шт •;»
оп. хора, храни, Боже. съ всички претенции. . . сатъ войскитЬ отъ сЪвервия отрндъ, а вь сд.- : **,,ва ‘I.1 *>11* * *|,|‘* *гь ‘‘"Км.
До колкото можахме ла узн.чемь г. Пишеви се щото врТ.чс, други 8 трепа -I огъ Бургазь и 4 ,ч‘° •и>:н:‘ п ,,1,ва -Днкъ 1'арла' огь 48.4 декара
е ошесалъ до еждилището да лири иравоеждио отъ Т.чгаръ Пазарджик!., ще ирЬиж-ятъ ония отъ "цЬи. 21.7'» лев. 
удовлетворение. южния отрндъ. Тия грехове въ нищо ие ще по- ! **я •М|1с “уста*овя.

I прЪч.чгь па движението на обикновениятЬ нд.г- ^ Б*идя в ламь посгроень оп. простъ дьрпенъ 
| кипи и товарни влакове, защото разписание го е 

направен! така, че иедиитЬ и другигЬ. безъ за
труднение, да се движатъ едиоврЪмбнно“.

,,Миръ‘.

'

IIД. II. О П-

материип, сь дворъ 8 ара оиЬи. 20 лева. 2. Нива 
„Хакр. Пл.п.* огь 15 декара оцЬнена 7.50 лев.ч 
3) Нтвд .Чешми Ччирь“ отъ 20.3 декара оцЬн. 
10.15 дева. 4) Нива .Барадуо. И.ъп,“ огь 8 8 д. 
оцЬи. 1.90 лена 5/ Нина .Инис.ъргд.“ огъ 21.1 

Въ СОФИЯ, се е със гои грама день митинг I. ; декара опЬн. 1055 лева. Б Пиза ,:Лигьчь Б'й- 
отъ всички еснафи, на койго еж е взимала сдЪ- ски нд.-п.'- огь 25.8 декара оцЬн. I 2.80 лепя. 7.

Бива .Мелсклер. 1'д.ргд.“ ог ь 34.3 декара оцЬн. 
.Диесъ 27 н.зпй 1!102 г.. софий-китГ. за- 1 17.1.5 леп.ч 8. Нива „Мелекл. Тарчвъ“ огъ *11.1 

наятчии. събрани ва многолюденъ мигиигь. за декаръ оцкн. 5.55 лева !*> Нива .Чуеу Беиски 
обс.кждание положението на иървигЬси съюшп нд.тьи отъ 18.1 дек. опки. 8.55 лена 10 Нива 
искания, нрокарвяни огь досегашните сесии на .Чпталь К)къ* огь 25.11 декара епГ.н. 12.80дсв 
Нар. Събрание, израбогении отъ нашия съюзъ 
законоироектъ за замаягтийството и ссняфско 
сдружванис, койго огъ мЪсець нясамъе внесенъ оцЬиен.ч 21 лева 13) Нива .Дере Иолу* отъ 32 
въ Събранието; I декара онЬи. 10 лева.

Като имаме мрЪдь вид» честната дума. ‘ ПмоттггЬ се намиран, нъ землището
дадена оть името из сегашното правителство и Кара Ачз, 
огь вмего на мин. нръ дгВдателя. сь вея го г-нъ 
Даисвь гарантира нрТ.дь 25 членната денугация лак.щяг1; хоглтъ да се явявагь въ каяцедарияга 
и.ч вглряя промишлено занаятчийска кон грес-ь и въ ирвсжтстисннвтГ. двя н часове ла наддакание. 
ирЪдъ 5 членната депутация отъслщяа конгресъ, гр. Добричъ У-УН 1902 гот.
че правителство!о нонрЬменио ще прокара въ- Изв. С.уд. Ириставъ; 3. МЪдпякаровъ

Ооща хроника.
Нови казарми. Прогресивното правителство 

е разпоредило да се построи едно ново здание, 
близо до лЬтния дворень на Негово Ц рско Бл- 

-Чамъ-корал“, въ коого дс се мо- 
мЪщапз княжеския капнеш, косато ще со н.чмг.ри 
нЬкой отъ княжеското сКмейсгп -.

Иинистрътъ Абрашевъ щч бжде уволш-нъ 
вм-Ьсто когото щТ.дъ билъ да бжде назначень 
Д-ръ Ходжовъ, Ст. Загорень. Казвало се 
София, че това сс искало огь прогресивните, за
щото ие можеш да гледатъ Абряшева миннетеръ.

Начадничътъ на генералния щабь е бчлъ 
изирагалъ на турската граница за вземане мЬркн 
|ротивь лакедпнсквгЬ чеги, койго мина гали отъ 
България за Турция. Полнцннга нъкъ въ ИлЪ- 
веиъ с конфяск) вала вснчки-гЬ облнг.Ч'1ии 
н ат ри о гическия заемъ, които се намирал! въ там-

дун'шата р1\зп!|оца;г

, очест во въ

11) Нива „Армудъ Гярля* огь 68 дек. пцЬисна 
-I лев.ч 12; Нива „Д-ре Иолу* огъ 4М декара

изъ

нч г.

Напаваня-то ще почне отъ оц!,яката. Же-

оп.



Брой 48—49 . |,Д БРУДЖАНЕЦЪ“Стр. 4

Д. Но. 450- !М«! гох I сто вт. -_4 часа на «'лЬдУЮщин деяь въ кая цола- ! **! Пяна „Днрмопъ Ваши“ 2 дек в 7 ара. 011*11,.на а. 4«‘ ля.
О Г. Я В л Е II II Е ; ринта ги ВЪ Гр. Добри»Ие Продава» СЛ Ь .ующяя *** ** ""

||о. .4о4 ; ЛДЪЖНИПоВЪ НС 1Кн:К!1*Ъ Н*ОТЪ ИРХО.ХЯЩЪ Се ВЪ ДС- На (даканпртп що почне отч. оцЬчкага. ж** лавици'3*
На осиоваиир ипгклиигрании ацгт-ь По. иада клвщето Иа г. АЙДХИЪ бей. ИЧеНИо: 1. ИПВа „Ка- могат. да рр миаватъ вь кчиц-рд фнягд в., арисхтетвсц*

денъ отъ II ДоЛричскиЙ Моровий ( а. дни на вч. полая ...... . ....
па ДоЛричскага Землсд-Ъдческа Каса. нротинч. НндЪлчо раичъ ЙОЛХ 4 дгклра 0Ц1.пена >0 лева; 2. ННВа
Георсгнъ ■ (в оп. с. Бояна, аа .'00 лева и др. оЛявявамъ п11ор|-.щеКИ ИХТЬ“ 32 ДеК. ОЦТ.И. 48 лова; 3 пива

.Добрич, ихть“ 28 дек. оц1ш. 42 лева; 'Годи плота, 
е на Мехит. \ шопа.. 4. нива „Добрич, ихть*
Ни /скара оцГ.нена 12<1 .-ена. Г>. нива .М**хок 
гпворъ* 48 лек. оцЬн. 72 лова; 1>. нива „|{араач.

■

нвтТ. ши и часов-. аа на |даяанпс. 
гр. Добрича., В-Й пана 19н2 г

11.Н1. ('*д.-4»емъ ||р1Тотава.- Л ЧТ.х»нкарат.че «гь 23 аагуегь до 28 септемврий т. гол, час* до 5 еа 
о»1ин. и веел* иравонадданание 5 на гго ьь .4 чвса не 
слВдтют I ден 1. въ ванцедарвята ри вь гр. ДоСрим. ще 
продавам*. слЬдуюшитЬ длч.жникоии не. ши личи имоти 
нахоцящн ее вч- :н*и.1Н111ета иа е. Бояна, а именно: на Ни- 
дЪлч* Ггнргиеич. I, нива „Курт-ь дере- 12 хек. в ара. «и. нл,т1.‘ 64 докара оцкя. 96 лона. Тодя няотч. о на
25.20'а 2) нина „Курп. дере* 7 демаря, оцЬн. 14 ае. .:3, М КсЯаЛОВЪ ЯДЪ г. ЛЙ ииь-бой.
нива „Дирменч. карти 3 декара I аръ. оиТ.чена ь :о аева.
41 нива „Тил камини.* 3 декара 4 апн. оиКнена Л.яо аева:
5) нива „До Вратника* 3 декара 4 ара, оиЪнема «.Ноаева лаищптЬ ЧОГаГЬ Да 00 ПВПВЬГЬ ВЧ. КаниодарШПа ЛИ
6) нива „Семегь-сартх* 17 декара I арч.. онЪненл 34. :'>дн, ц'|. НрПеХТеТИеПНВГТ. 1ИН П ЧаооВО ДН На ХДаВДНПО.
7) нива „Ометъ сл.рт.ь“ 21 декара I .чрь. оиЪв-ма 4 -..Олв.: _ ТобрИЧЪ У Ю.1ПИ 1902 ГОЛ.
в. нива „Сигнснаеръ-И декара I а) ., гчТ.нена 1.’.2оаева. 1 *’ '

Наддаванвето ще почне оп. ои11«к»*’Л. /К‘ааноцигВ , Нлв. (-ХА. Нриетавъ: 3. М Г.днпнаров 1,

1
Д Но 4«1 'Н| ' о I

ОБЯВЛЕНИЕ 
Но. 7НЧ

На основание игпч,лннтгдни11 апел. Но 2205 вада- 
денч. отъ II ДоЛрнчекиЙ .ппроний Сл.дпн на 2 VI 900 год, 

ичааа на Дойрвчекат* ЗемлгдЬд. Каега, противъ Ади 
Оемамъ Цеманаовч. оп. е. Коркутъ аа 150 лепя. о««вявамъ. 
че отъ 23 Лвгуеп. до 23 Геитемнрай т. г. часа до 5 еаедъ 
оГ.Ъдъ п поел* мравонапавание а на сто въ 24 часа на 
следувмция деиь въ каннеаарпига ев въ гр ДоЛрпчъ ще 
продавача, елслуюитг* ма/жннкови недкажвмв имота, 
нахощщп се въ аемаището на с. Корктгь. а ивенио:

Ма Дан Осмянъ Помнило въ. 1] Една каии построе
на ота дърнейъ н ир.ъетена. материялъ, състояща оп. дн* 
огдйлснпя, мократа съ кпр-мвди. <*ъ двора, отъ 2 ара. он. 

: 20 лева. 2 нива „Кунакъ аараа* 3 дек. онКнена В лев*: 3)

..... . »т м м«
„Манд*лл.къ‘ 3 дек 1 арь. онКнсна В.20 лева.

Нахдавшцесо щ* почне отъ оцйчкага. ЖсаающитГ.

Пи ивнаниего цг почне отъ оц1.чкита. ‘|Ке-

моглтъ да се янявага, на. канцеларията въ нриежтетнен- 
нпт! ши в часове .|.ч надданан ие.

Гр. Доирнчъ 9 \'|I 190.' год.
Пан. С.ъдеВенъ Нрцстава.: 3. МТ.данкаронъ

Д. Л» 550—902 год.
оПППЛКНПК 

М 7374
'
■
I

Д. ЛЗ. 520—902 гох. и.иидсич. отъ Н Добрнчгкий Мяревяй Г* дни на 
, 21 Лнряль 1902 год., въ полза па Добрпчгката 
; Делле уЬЛЧОГКа Кига. !ПЮГПВЪ Нгхаялъ ХюгеЯ1ЮВ'Ь ■ ч'“' д* г,‘ я»я*»тъ ш. канцеларияга ми В-Ь нрисат-

стрийте дии и шом’ .1» иаддаиание.
Гр, ДоЛрпчт,, И ИIл иЙ И»о2 год.

11лв С'&д<*(*виъ Присгаиъ, .? МГ.дникярош.

овявлкнт;
.VI 7330

На огяоваияг игиълиителний лпгтч. V 1820 ! (>п> ( > Хагхяъ- те -е, да 9-Ю лева. обявнназ ь. ч,:
?!.г«Т,т^ 11 Д*м*1*и-к кай Мирови! < * шн на <т> 2, лвтть д.г 2! Септеявряй т г. чаеа до
1Ь Май 1900 год.. въ полза па Доорячгката Де- - (.л1,дъ оМдъ „ аоел й 11рш„.над 1ав.анЦ(. 5 „а сто '
ялелЬлчгската Каега, протпвъ . »х*г 1Ь . мта|>въ въ ,шси 1(а ..лр, цннцпн деаь въ канцеларията пгянлгппк

?” — л...........
° с^**лъ И^>*»ДЬ и имел Ь пра и» . ТаТ а . ]а НИВЛ яГ1Ч1»нгь юстю* с*тъ в 8 декара* оиЬнгиа юнч. оп. п Дог.рпчский Мировий Гждия нд 1в Юиий 19«и
въ 1.4 часа иа слЪяующий день въ канцеларията ^ Д(,в;1. о нива Тагаръ бостанъ“ отъ 30 декара, год. «ъ вола* на ДоЛрВ |ската ЗсмледКачсгка к*»сеа. нр.,
ся въ гр. Доорячъ. ще предава*.. с.тЬлующптЬ оц1;|1 и4 1ева; ИИВа л ,1ГЬ 9 декара. ^„^"'^'о^Пнгус^*Ч гХГ.рвй'т г" 1*0*
длъжняковн недвижияи и.отя. нахо шиш сс въ ле- ,т1;„ ;1(.ва; нвв, „В.жаяскулаа“ огь 2.Т2 ! д^Телъдъ ^и?в иоЛъ н^.он^авГннГГн* сго въ з.
ялящето иа с. Настралниь, а ияеню. ■ - О декара. ецГ.и. 105 лева; 5. пива „Аршхтлукъ“ огь ч»са и.ч саьдук.щий денъ. въ каниеазрвят* ев въ гр. До
лхкъ въ селото огь 4 дек. 8 ара. оцТ.н. .ИО дева; 21.;! д,.к 0ц|;и. н7 лева; 0. нива 'Ияечъ“ огь «ричч„ ще иродявлмъ слИдук.щвт* недвижими имоти нрп-

^:гГо -?-- 4» ...... . е.-- ь «■■■ иггг
' ' " 1л и , ОТЪ 14 ДОК. оцЬн оЬ Лева; 8. нова ^Ккисчоиски 15-ЗОлгва; ниня в.1амбурджа“ огь Ю д/*к ара. оийм.
44 лева; 4. нива „Юьъ аркасх огь . де . 1 ИЛ>ТЬ* огь 7 Д1.к. с>цЪи. 28 лева; 9. нива ,П*счъ ] 32.7о лева: з) нивя ,Н1ртлукъ- огь ю декар* г, *ра, еит..
0Ц'ЬИ. 98'80 дева; О. иива „Г.ЛП бей иоду огь -I Щ,.^» от.ь ‘171 Д,.к оц%в 890 1сва 1 49.80 лев*; 4| :ш*» „Ственаикъ* отъ 3 дек. аар*. оиЬн. ня
дек. оц-Ьп. 48 лева; 6. нява ч«>р*анъ алтх- огь ТЬзи .„„тя се начнратъ въ летището на е. ! ^"‘"'Д''оК;..«Гпд'".‘.'хТа^ма
20 дек. оцЪн. 40 дева. «. нива „Алт* армугь отъ V0 6 “ Л,|ЛЖ*Ъ лрдс^ огь 10 д***рд* п,1Ъ4,ги*1
1. дек. оц1;н. -4 лева. . иива ъ хргь >о« га . Надааваияето ще почне огь оцЬиката. Же-
отъ 10 декара оцЪиеиа 32 л.

Надлавапяето ще почне огь оцЬнката. Же- | 
лак)Щятк яогатч. да се явяватъ въ канцеларията 
въ нрясхтетвеи-гЬ дии и часове за иалдавание. I 

гр. Добричъ, 9 Юли! 1902 год.
Цзв. Схл. Нриетавъ: 3. Мкдипкаровь

$

Д. Но. 4 002 год.

ъ«.

:

5-^

у
I
VПаддаванвств ще почне отъ оиЬнкатн. ЖелавнинтЬ 

мотать да ее явяватъ въ канцелярията вч. прнсатствеи- 
I нит* дни н часове ла надхаяанне 

гр. ДоГ.рачч.. 9 тлий 1902 г.
11.01. С.ъдеоеич. "рнставъ: 3. >1Т.1никаронъ 

Д. Но 1332 902 год.

'.7I лавщигЬ яогатъ да се явявагь въ канцеларията 
въ нрнслтствеиннтЪ лни и часове ла наддаванве. ! 

гр. Добричъ 9 Н 1.тнй 1902 гоо.
Н.-.в. Схл. Присгавъ: 3. МЪлвикарокъ II

ИГ.ННЛЕНИЕ 
Но. 73НЧ

01)ШиКНИ11 II* основание псп ъл и и те.|нн II лиетъ Яо. 1912 илда-
’ денч. огь II ДоЛрпчский Мировпй Гльдин н.ч 12 Ачрилъ

I •<•40 149.1 10,1. въ полая на ДпСричеката ЗсмледЬл. Каееа. нро
На осковайяе иси-мнителнай лиетъ .» 3931 ТИКЪ Мено |Ъ Елсмиенъ «тъ с. Лйдънъ Пей. вя 2&0 лв II др, 

нзда 1сЯЪ огь II Добрич. Мяровий Ох 1ПИ на 29 оЛянявдмч., че отъ 21 Августъ до и Свнгеч т. год. часа до 
„ _ . „ .. , Авгу .гь 1901 Г0.1.. въ юлза и а Добрич. Зеялед-Ьл. ® «Лл олугь и поел* нравонаиднанве 5 наето въ24

"ЖХЛ 11 ДЙрИС" Т ; Ь“, противъ Хасань Ал. Карагьозовъ оп. е. ^ "ШаГ
дяя на 16/У1 1900 год. въ полза на Добра чека- х .1а Ш лева. обявява», .  21 ми^Гхо^“.^ае"^^о н" с лвдннъ
та ЗсмдвдЪд. Ьасеа, „ротввъ Пвавь Русев» Л(11\,.ть до 21 Геитеяяряй т. г. часа до 5 иосдЬ

Корвугъ, за 100 лв. и лр. обн- • „ цосл1. ||раВ0паг4аваиис 5 на сто въ 24
отъ 23 Авгу-сгь до 23 Сенгсмврай | ,,а(,а „ ,.лг1у„т^ ,,вь въ ки„цслар.яга си въ

т. г. часа до :> сл*дъ обЬдъ и но' л В иравонад- Добричъ ще продава» елклующин д гь книковь 
даваняо о °/„ в. 24 часа на слЪдукмц.я денъ ивгь,' „ахпнщъ се вь зенящето на
въ канцеларията си въ гр. Добричъ, ще ирола- Хардаяй, ияеино: 1. нива „К* п. бою‘ 5 дек.
■ат. следукш.ать даъжниковп недвижими имоги * -,.10 „.ва ± иат „дср1РНЪ ор.ка*
иаходнщи ео въ землището на с Ьоркугь а | ' ,. аш1Ьн. 12.,ю леВа; 3. вина „Юртлукъ“ |
именно; из Ичзнъ Русеевъ. Ь Нина Кара Пелнт 27 лева. 4. ..... .. „Каях биегань“
ликъ 9 дек. У ара оцЬнена 19 80 лева. 2' Нива (> г> Ьи> О Г,и ЛРВа; 1П1ва .Крс«
5,К“Ч» ‘!.- Ь-ПГ-6 Г1;* 2п '•> «• « ....... . **>»т С ИГ.НЮБШ1К
3) Нвва „Кассага о Д« к- * В| оиъневя .в. кула„ ^ д,,кара 9 ара 0П|-,„. 13-90 лева; ». нива Но. 7371
41 Нива „1»оджа Ьостанъ < декара а ара оцьч. '||ВТалъ тарла“ 14 дек 5 ара оцГ.н. 14 50 лева; На оеиоиание игамиителний лиетъ Но 2-<4.> илда
11.00 лева; 5) Нивя Кама Гарла •» дек. I. ара • „Дауляжп баиш* 4 дек. оцЬн. 4 лева; 9. оп. II ДоЛричекий Миронн» г.ъЛии че .«Вший
оц*н. 13.20 лева; 6) Иива „Юклеръ“ 23 декара | ; - , , . ь и-Ю ' |,1е'г°д.,въ .юл.а нч ДоЛ|,цчеката ЗемшгЬшоскл Каееа,
г • Ш14Ш1ПЧ 17 л«»ят Ниш Мяк нива ^пЛИрь оаш11 1* Дек. 1 арь оцьи. и д иротчть Мусглфя Ах л гааьи др.огьс. Кги^ено, аа 1^«» ле
5 ара оцкнена 4< Л*в®- ‘' “ив* ^ | лева; Ю. нива „Хаеаръ* 7 дек. оцкк. < лева; 11. I срьгцю. оПянямчмъ. че оп. 21 Авгусгъ д« ■' Санг-нврийг.
и дек. 4 ара опън. 1 >■• и лева, . ) н » „ рт- ||Ц||Л у|аВдра бчша" 2 дек. 2 ара оцкн. 2 20 лева: щ часа хч 5 елт.|ъ о«тцъ и поел* нрлалнаддананае г» на
лукъ Тарла* 4 дек. опЪнсна 8 лева; з- пива „пу- д .._* л ,..к..... ааа ,,иЬн, ии | сто »ъ -4 часа иа лмунниий деш. въ к»нцеДар|шга еИ нь
ванлАпЧ.* 9 докара 9 ара оцЪн. 19.80 лева: 10) .Л '"Д Л 1 Р 5 | гр. Дойричъ, щ- .родавамь слъдуноцит» дгьжникова ,<-
II.п. Уча-ич. Тчила“ 4 лек. 3 яна онкнпиа 8 1>0 ка> ... движими имоти, находище ее нч. 1емлищего на е. КадиеНива зунъ 1лрла 1 дек. .» ара оцвненав.ои Наддавай пето ще почне огь . цЬнката. Же- |
лева: И) Нива е Канара Гарла 1 декар-ь 8 ара ла!0Щ||т15 вогагь да ,е анявагь въ каицеларинга ! 
оцЪневяЗ.ЬО лева: 12) Нива *Д‘‘Л“ • ллаЬанр.к въ ириехтетвеннптк пи п чо-ове ла папана и не.
1 дек. 6 ара оиЬи. 3.20 лева: 13) Нива Чхюлюкъ, Добричъ, 9 ИлпЙ 1902 год.
3 декара •> ара оцЪн. • лева: Цзв. Схд. Иряставъ: 3. МЬдникаровъ

Наддаваниего ще почне отьоцЪчкага. .Ке- г Д1ип „0 4;| ^ г

IД. ЛЗ 1560-902 г.

Д. ЛЗ 466-902 ГОД.
обнвленш:

Ай 7402
На основание ис1гьднителн*|1 лисп. V.

а имлхно: 1) Една тлц.ч ч дала въ селото съ двчрд огьЩ 
I иръ построен!, ни метра, построена отъ просто дьрвеиъ 
материал-ь. покрита съ иръетъ нч. дължина в метра широ
чина 3 метра и височина I мегръ. опЪнсна 2-> ли.; 2) нива 
„Караачъ полу- оп. 144 декара. оцТ.н:иа 21« лена: Я/ пипа 
„Джали Дркаск* оп. 1« дек.. оцЬн. 24 лена.

Пацананието ще почне отъ оцНик 1та. ЖелающигЬ 
могап. да ее нюшатъ нч. канцеларинта вь нрисатетеиигЬ

и др. ОГЬ с.
вивамъ че I

I:
дни II чаеош- аа нч па»анис.

гр. Дч'ричъ. 9 10.1 иII 1902 год.
Пак. Г.»деТ...цъ Нриетавъ: II. Медникарокъ

Д. Но. 447 902 год

-

.V-но, а имен»:
I на Муега.а Ахм'* шнч.. I] нива .Нунарджнкъ* ,.гч 

! 23.5 декара, опЬн. 70 50 лева. 2! нива „Г.|оЛ1н1Слеръ* отъ 7.?
декара, ..цЬнена 22.50 лева: 3! мина „Ьнаи.клера.* отъ : 

| декар-.. оцЬнена в лева.
II на Пееинъ Ахмедовъ. 4) писа „Гладните* отъ : 

, декара. оцТ.нема 6 лева: 2 мина „КорийгЬ* оп. 10 дею.рл 
I пцЪиеиа 30 лена; 3| вина .Кору-Лркае.ъ“ огъ 1.1 декара 
! пцТ.нонл 3 30 дека: 4 нива „Б.иеклерч.“ оп. 2.2 Декар»

оцГ.нпм ь.Го лена: 5) Нина „Метели Кула“ огъ « декар»

•ч

! 1ланчцигЪ могх гь да се евиват ь вь ьаннеларлнга 
въ приел.*ственигъ дни и часове за наддавание. 

гр. Добричъ, У-М1 1902 год.
Пзн. С&д. Нриетавъ; 3. МЪдннкаровъ

11 г, н н л Е м и Е
По. 739«

На основание испълнителний листь Но. 222.' пада 
денъ отъ II ДоГ.рпчеки > ировпй Са лин н* 29 ЮннИ 9«0 I оиЬнена |Н лева. 

нъ по.1.:а на Доорич ЗемледЪл. Каега. IIротинъ Гд- \

I

Надх-нанието ще почне огъ оцЬнката. Желлтщит* 
шидъ Хаеанонч. и друга, оп. Чаигарч., аа 50 лева, I могхтъ ха ее яинватъ въ канцеларията въ прпектетвен 
оЛавянлмъ, че отъ 23 Лвгуеп. до 23 Геитемнрпй т. г. часа [ „итЬ дни и часове аа наддавание.

5 елЬдъ оГ.Ьдч. и поел 1. нравонаддандние 5 на ето въ 24 
на олЪдующпн дгнь въ канцеларията еи вч. гр. До

ГОХ,
■

Д. Ай 1331—902 г.
ОВЯаШНИК ; до

ЛЗ 7367 1 часа
,, ................ ......... ......а ... кь чт.|ь: Кррчъ Ш" нродавамч. слМуинпитЬ длъасникотп, недвижн
На ОСНОВ11ИПС иеп Ь.пште 1ВИИ ,1И1ТЬ -• чл имоти, находящи се въ аеялиир-го на е. Чанларч. а

издаден Ь ОГЬ II Добричский Мвронин Схдоя па пиене: на Гаос.дъ Хасановъ. 1) нива „Накаджикъ* 10 ь
4 Май 1899 год., ВЪ полза иа Добричската Зсчлс- онЪнена 2о лева: 2) нива „Кору Бон.* 2 дек. II 7 ара: оцЬн. !
дЬЛЧесКа Касса. противъ Мсхяодъ АлиеВЪ П др.. 5.4олева; 3] Мша „Коджа Буаалхкъ- 25 дек. и 2 ара,

, I- ч ... 1,1.1 . .. ... оц-Ьп. 50.40 дева; 4| Нива .Чгшме Кулаа“ 1 декара, «пТ.н.
отъ С, Акдхаъ Бей, за 44 и * дева И др., 0>явлва*ь, Л(.|1Л. Л| нип;1 „Коджа Мете“ 13 дек. и & ара, оцЬнена
Чи «ТЪ Авгуетъ до 21 Оч1Темн}И111 Т. Г чц«*а ^7 дека; I»! иива .АргьАии* 12д<*к. и 3 аря, оц^нсиа^Ш 
ДО 5 ед кдъ ООиД Ь, поед к ираионадданаипе 5 на 1 лева; 7] нива „Кьоклюкъ“ 3 дек. я 1 ара; оцЪн. «..'О лека.

гр. Дооричъ, 9 В.ЛИЙ 190» г.
II1Н. СждеТ.енъ Нриетавъ 3. МЬдиикаровч.

ДЬло Но. 1319 902 г.
II Б >1 14 .1 Е II II Е .

Но 73в» -
На основание нсиълнот-лний листь |1о. 5751 и ч*| 

денъ оп. I ДоЛрн 1СКНЙ Мироиий Са. щя на 1» Дек-чврии 
• Н99 г. въ полая на Българската Пара ща Банка, противя 
Инаки Колет, оть е. Денеджи кьой. за Зоо л. и др., о5я«я| 
начъ, чс отъ 24 Авгусгъ до 21 Сеиг.-мвриЙ т. год., час* д)

I



Двбротъ, 13 Двгусгк 1902 г.Годим II

*
I

г.

/ЛI?
« . V- '. ’’•

V-'"

~ ’■ АЯР I.
»«■ ,,.

^ ^ Всичко що сс отнася дп ■■Летики, 
<■•• ядрссирч до редакцията.*)', «а тр- 

ДпЛрячъ, улхма „Тотем“.

I• . ?.» т
ОРГАНЪ НА НАРОДНАТА ПАРТИЯ

ГТ *
ЯО8У.ОЧСхд ОКОЛИЯ ?

«я/ ■ —
"ШГ

ГОДИШНИК АГ.ОПАМЕ1ГП.
на ВТ.ГГНИН1 е. *> л.. полугодишно 3' , л. 

Да ит. странство тодичто 1 О лена
ДКопирани» «са» предплата н1.на 

да е» уважава.

!.
■

1Ш1Ш КДНАЖЪ НЪ СЕДМИЦАТА. ТАКСИ ЗА НУКЛИКАЦНИ-
пЛ Ки.'*Д. С/М НА I СТр. . .

IV*я я 1 * я • •

!
: , Ю ет. 

. •% ет.
На нриггяврки оЛннлгния 11 « ет. иа 

думя. »а \алюнит I» и оннм. к«иг» нг «е
/!

>1|рилит1‘Н11 писма и** «*и присмАГЬ, 
р а. копнем не е* «г»А1Д*п«.

I » •: Енянъ брой 13 ет.Едняъ бра ) 15 ет. аанлащагь поне 3 деня отъ публикува 
V»' него е ч ь V ет. на дума.

общината. н.чй-кжгт д - II часа ц»*-. *и обт. гь | н.'6 'ри но еж оть ГолЪча ПажноЪть за ОКОЛИЯ- 
нп 2‘! тото, на гп сжше»:}, именно се оридрузсап.: Т;1 ш, щ, н.,
<1ТЬ 1'МИДйТ1-Д01ВО за Ч* е Г1ЮСИ. II 11|>аНО<‘ !п (>'- |,... ..... Иамъ о .-тилно да унонЬетаваме, но отьноси и (.‘ЮШ-пъ агп- е-ь к»иго да удичокт- - .

, \ кний 5 пл иго 1и! ду около 1 НМО-тЪ н.ннратели вь околната ни
еж го явили и гласували едни 2**5** гласило*

•Ь прегд-ь по Г.КЧШЙ дни. елЪлг р.чше- данатолп п то нъ 7-тГ.хъ избирателни секции,
чатваио н<»ерги|Т. що < •бани нротор.-жня. въ които общата ни листа сполучи съ 1052

ПляньтЬ, ОЧИ.-:.... за нос Тройка, л, „.ом- | протИ|,,. и1П„1111т1; , Ти«6оЛ(1СТ1| .. р,1-
досланистн. на които листата получи 1050 

вади ь виЬки н, иелт- гласа н единъ И.Iвожде ткхъ—1053, който и
се провъзгласи да избрант.—Чудимь се защо 
е таи апат1ППост1. особено V селското „аселе-

*1 | но ступанството свършила 
д <’.»|»иПското Ступапско учи

лище „Марии Луиза“ и до
вършила 1.1. Швейцарци, приема да обучава 
ученички нъ калната си.

Ла споразумение нъ редакцилта. 
г. Добричъ. 13 Ангусть 1902 гоо.

У
рння, -.1! •• 51 • е П.
11;. 1". 1111 члг.Ло н;« югь.

нятЬ условни, смЪпг-.тл и другитД. книжа н«» 
нр1Ш1|1И!1Т1|1С|о сл. нъ глнполприага на община
та. гдЪто могътъ да •. *■ПРОДАВА СЕ едшгь нолосииедъ 

почти иовъ, съ 
много износна цТ.иа Изплащането може да 
стана и вь срокове.

Споразумение нъ редакцилта.

ОГВЧИТ. ДС III. II •1.101.

||. бяс 1ъ : С. Игнатонъ 
• 'екрегар!.: А. Коларовъ

I
ние. оп. коего нъ 5-тЬхъ. секции дадоха едва 
! 1<>о гласа за кпмкитЬ листа!?

!,а ли не сд. разбрали, че огь единъ 
ОКр.ьЖеНЪ ГЬН+.ТЬ СЪ |Щ д1,ЛТе.1НИ ОКрЖЖНЛ
сънЬтпнци зависи да има но културно земле- 
дЬлне. културна иромишленость, добри и агни 
СТ.обЩ. НИЛ, добърч. Контрол I, IIа общ. бюд
жет!. л всичко общинско, добро здраве съ 
подобрение санигариитЬ служители пзъ селата 
и пр. и вр ! . . .

Нто въиросътъ. който занимави вь гра- 
дьть ни всички политически групи, иа в насъ. 
Ли да бждемъ по леви счетохме за нуждно да 
дадечъ една подробна таблица за пзбярате- 
лнт1. нзъ цТ.лата и и околна но секции, за да 
се види наглЬдпо каква е нронорцвита иа 
гласуването нрв изборит!; на 4 того.

ВАЖНО ;М ЗЕЩ1Ц1П Продавамт»
НI ".Лб «"./е, ни иирминнин гс.нтт,, <)<>- Двгь машини .харманнии-америнансни

С1111ПН1.17, гг,.нг. игъялни. китни Г1рн.чнпнвн1ни система, употргъбрвани една година 
./ь/шишп игг, г.шмишн н НЮ1НФ1, каюти нн>мн Едната 12,~другата 10 нонени
съвършени ви.трь. РаСютнтъ чисти и йт,ржсу 
тнкч, че съ вшилка сгршъ .1емлег1жи-н1т, ичн- 
егич

'

сили
Условия много износни.
Сяш.о продавам?> една харманна - аме

риканска система нова отъ 6 нонени сили, 
която повьрхава дневно 15С хент шито. а 200 
хент. ечминъ. Цп.на /500 лева

гр,- Добричъ 29 Юлии 1902 год.

.1. II. ГУИНПЪ

;

•ГИ/гНицн ен еъ МНию МЧЛКч ричпГН" 
р.ьцн^ нъ н IIри това зърнати се не нпмъе | 
нзъ сламата, както тишг стани ет, тън нари,- ’ 
чецатн> МрИЖН.

1'ллцо СоМЪ ,(иС11111вПЛЪ II сънен,.»-, леки 1
ч ниши 1/ет,върна нсшнчцч машини 30 тро- •»__ч
швне нунурузъ. \ ___

Цн,11н 111нт,/м1н, износна.
>р. ДичрнчЪ 2~> Юлнн 1402 >ч (.

11..С* н|1пт.*4|| г.|;к". и:и и
гр. Добричъ. 13 Августъ 1902 г. I и II секции, състонща се огь 

I р. Добричъ II Гелецджиш- 
ка община .

III секции общ. Ай орман. и
Гютевска..............................

IV секц общ. Кадцевска и 
Платим. .

V секц. общ. Ср.-Чачор.. Кзи-
Г»ейска в Ккисч. . .' . 2100

VI секц. общ. АрмутлиПека в
Кинджецска . .

VII секц. общ. Каран., Ичел.
п Хардалайска .... 2300

Съ почитание:
Ш. АБАДМИЕВЪ

Лналтъ читатели! к ни каке.а доводи да
дохме за значението на окр. съпктннцн. кон
то требваше да с- нзбиратъ на 1 того, и 
кат. апелирахме т.чъ всички избиратели за 
се нритакьтъ т.мь урнпгЬ к пустнатъ бюле- 
тината си за тил лица, къчз- които нмитъ

. . 3100 8.Ч8
2—3 ■

.
|*Л*0 188

ДОКРПЧОКН ГРАД. отщш. УИРАПЛКППК
. . 1904 208ОБЯВЛЕНИЕ

Но 5132 доверие. 213
Иъ миналнл си б| ой съобщихме, че из

бора спечели листата, която б 1.xче уповЬств- 
Добричското Градско Общинско Л нрщиенас ла въ бр. 17 на вестника си н за които ка- 

Н1.п. основание решението на об ннпскип сьв1нъ пихме ирнлтелнтк в п нартизаипт!-. ен да гла- 
оп. вчера, иодъ М 12 ст. 1\, об,шава за зна- суватъ> Но ОТЬ ГЛасоногЬ, КОИТО получихме,
на ежиюТо управление ше се произведе, иубли- НПЙ заключаваме, че избирателиг* съвсЬмъ 1->Ь.зО -НЬ )
чг н ь мадона пана геленъ гьрг ь, но тайно воику- | хладнокръвно е* се отнесли кч.чъ тия избори иакто |:11ад‘ огь тая таблица Пада се
рв]>аиие, за построява ние една сра 1-а баня като не сж се и нозанитересува.ш да идатъ приблизително на 100 избиратели, записани 

Приблизителна стойност;, на мрг.шрянгнето къч'ь изборното мЪсто. Кдни отъ иричинит’!; пъ пзбирателния спистькъ и на които сж врж- 
< .111110(1 Л1‘в-'- за тона нехайство пЪкои избиратели отдаван., ' ,|01Ш избирателни карти, едва 14 гласували,
за 11Ублпчн,и1^.1чърговеРОИЗВ<'ДО 'ь,л ‘сно аак',,,я че въ сегашното най-работно за земледЬдци- I 11 това е «Дснь ущьрбъ, едно зло за коиети- 

Желанцип тТ, да взема п. участие а>. тьр- ^ » «СКафИТ* врЬме. но можелн да си на- |
1-ьгь, трьбва о+ертитТ, си да нрТ.дсгавигъ вь | иущатъ работата, а други мислели, че тця !

1-й Лигусн. 1902 г. гр. Добричъ . . 185*» 230

310
ние

Нг деиуггскмтЬ Н4«м>|ш г. г. гласува*:* Л7’/1 нв*
; оиратеди.



Стр. 2 ДОВРУДЖАНЕДЪ* Брой 1
^ * 5,»

ТГЦХОННПТ* ни нрава. Отъ тоя резултатъ I! Балчинска )| Добричска сводни ни се оизакватъ, ! п ьвеленъ въ училищата, пво предварително не 
НИЙ, СЪ хногого нн съграждани ще се съгла- ,,е «влеко-пбщиисввт* куриера, не ииъ записали е удпбрснъ смъ М. на Народното Просвещение 
смъ, че избирателите нн отинатъ на избо- “ ■***’■** »“• а “*““*• никякъ ,,е *ял С* С“ввл‘ » учевмвдгг* по вкроучеияе,
рит*, защото еабиле наситени отъ 3 - 4 | "" 5'иГ.Теш мъгь <*.,» Обръщаш вявма- ир^жГ",^™”. "Гбр"“ието «“гчвбнипаД“ 
ГОД. Да пракятъвс*|Щ година НО Н*КОЛК<) наето на тип общчн. служаща, че трЬбва да ся |1д. 6 се нзчЪаяна така:
избори П НЪ коитосе е вилкнало уб*жднипето, че нзнъанкчатъ длъжвестьта д-броеве* гяо. ощо а: Дч се нрощва код кого се м.»жн Н;1 но-
ЯКО Н да е сиечвленъ избора НрИ най-Г0Л*>0 бол- "'»вече, като знчнгъ. че сампг-Ь ни аб-наш имь ечгина цЬча: печатната кола не тръбна дч го
ШИЯСТВО, при пълна тишина и редовность, СЪ |,ла|,‘ауь заплати-к. продава но скъпо огь 7 стотинки. за нър-

г , Нека прочее общинскнчТ» гнет.те обърнати п«начални1Ъ училища и Ю ст. за
(■ДИНЪ даяахъ На ИИНИСТерското Перо оика унич- | сериозното е * внимание кьрчу таи безанония на с.ово на сркц(и гЬ училища, 
т-жаванъ или както официално назовават’!. тона ; полведомсгневи Iь еи куриери, и ш*н« за вьбъ- П-ммпгшпа но хогатайството на
д*6етвие разтурване; за това не си считали | лъщо иркгтанчгь оплакванията. 11е но малко т иагг. можи дч донущ» встъпление 
труда да панушатъ работата си нанраздно ; | 
още но-вечв, като с* на лице действията па

гъстани-
огь горня- 

нл.и ;ашн<’сг|.га и
.внимание па т.-п но бЬ 1Ькеч тркбчч да обър- 

иатъ и г. г. общннск чтк писари, като нощснскм 
„ , I агенти—прями началници на куркеригЬ.

сегашното болшинство, както и отъ «гЬколко ; Лични II., чаени работи бк ви градът и
ГОДИНИ ВЪ народното събрание, ГД*Т0, сало , пи нд 1 •» тото И отпътува за именията си въ Ч л. 7. Пи. между ул-бркиягЪ отъ .441111-
защото с* избрани Н*КОИ неприятели опози- ; Балчишко русенския ядвок.-иъ и бчнми Н'»1Н|>Г.л- егерегвоп» учебници вьньраоиччллннтп учщи- 
ционери на Правителството, биватъ касирани. ! екдатель нч народното е боаине гни Губя- та се въх-жип. ви и Ька община, онии които

! лклимковъ. Същ » го намира въ срадътъ ни г-иъ удобриватъ у чиелигЬ 
Сокеровь членъ ОГЬ Гусен. а гола г. съгь, конто на съШиъ

та и Нил за печатна юда, ако 
илюстрациягЪ на учебника ичдминавагь обикно
веният* условия, турени иь основа 
внлнякъ.

)

иа тон вра

на гии училища, събра||н 
и >лч. ирт, гст.дан-лствог- 

Ми ■■бщчнв
\ 1ИП1Л1., с.чмь н н илбира учебницитЪ. 1!ь срг«д- 
ногЪ у чилища, учсеннщУ» се ИЛбирЯ1Ь 
лищнигЪ СЬПТ.ГИ 1||1И ь.бГ. о м,,..го.

Чл. 8. Г.дич

а това населението сл*ди . . .
на елного 

огь глинъ
Голкхцат* обаче, нхЬсто да възпитаван» произвежда ар*1. сп.догони, проливи елши» отъ . огь гласнигТ. учители, 

пзбирателат* въ пътя на прогреса, вършатъ бавшить ни мярони с.ь1ии. 
обратното и за това е такава апатичностьтп При една срЬща на едн»го отъ ( игруднн
цЪЗГЬ пзборит*. ЦКТЪ Ни сь Гр, ЬЧеП» «I» Лб,ч1жиевь, тон II»

Ще се ноправниъ ли, и има ли въззюж- С'М"‘,И «"■«?««та о.-ь къ.Ъ ще се ио-
иость да се гарантира свободната воля на из
бирателят*, ето въпроса, който тр*бва да за
нимава нашит* държавни м*же, до като е

огь учн-

и пъп. Н1. че 0 1;. нь е що счи- 
лищо едшги у чибникь нч нТ.коЛ срЪдметт-.

да се нром1»ни си другъ но рало отъ .4 г.1(иин. 
Ни нродълж» ние на гон срок». зч иКнннаинего на

Крипти ралхошгЬ ла нчвага баин. щ к. гаг.ч и лр.
Зае и и щ»- се дара ла и очи гдЬ, си г.»лТ.чд но- же 
ложиI«.»ноеть оггоио)»члъ : , «асми н(.мамо и.чмЬ- 
рсиио д.ч нравнми. нсичзо щ« ц ч-рЬщиемь сч. гол срокъ ламЬнянанасго на счебннки 
сумитЬ, прВднчдени ни т. г. н тии. конто ще коренно нрЪработето щ пние 
се 11])1»лн 1днгь ни н и щил бк»джеть, защото като , позволиш .

не мо-

съ ново 
огъ същил не сеоще рано.

има гот илодо|е»дие. на гЬнаме е«* да нзамеми 
огь държаната за ок троя около 70 -сИЮЮ лена.

Ако кмегетното изпърши всичка нрт.лнрзл- 
тия ио начина, какин го г. кмета декларира, ми- 

Както уповйстихяе ни мниплмн си брой, , слимь, че нЬма да има кой да негодува огь се- 
прмпъртмхме първата година ня съществуваш-- | 
то си. Да ли сме ирЪиесля полза ма тукашното I -4 ргорм, не е злЬ кмотствчт»* да прибере 
общество, както ■ на онова, което жинЪе въ 1 часъ по-скоро отъ битова кмегь Т-ипо IIнжноп 1- 
вътрЪшностьта на княжеството, за гдЪто огь . злоуаотрЬбената еу \п: още ич-вччн. ката има 
малко-малко то запознахме еъ българската До
бруджа, намъ не нрЪдстои да со произнасяме, 
обаче за единъ нровинциалонъ листи, какъвто е 
нашия, който нзлЪава редовно вече цЬла година, 
мяслимъ е достатъчна гаранцпл иа абонатнтЬ нн 
да нматъ н за въ бълъще пь насъ същото до-

МЪСТ НИ
Д. М 1476 902 г.

опннлкши:
М 7.111глшннн сьетмп».

На ошовампе щ-нълпятелний листи Ио. 24М» 
илдаь-пи огь II Добрнчскай Мяровий Съ »ин па 26 
май 1ЧЩ гот., къ подла па Добрпчската ПсмдедТ.д. 

толкова годЪма нужда обиттна га ни от и о-.ри. Кас»-а, прогавь Гсио Нстковъ н дт>.. огь с. Кеча
1Цч слЪдимь за всичко. Дереси, ла ЛПО лова грЪбро, обявнвах ь, че отъ 26

Търгътъ за нов »СГ|1»Л1Т» га се ньгр.иьгь Августъ до 26 Сснгсхкрий т. г. часа до 5 слЬ.ъ
ни баня е насрочень за 26 топ», като е видно об1т «ъ и ноедт, правова танаиве 5 на сто въ 21 ч.
огь обявлението на общинското управление, и»- на е.лГ.луюитпй леи», въ каши-ларвата си г 
мЬсгено пъ върната страня1та нч иЬсгояла ни; I Добрвчъ ще нродапавъ слН |ующнт1; ис.шяжпхи 
об!»ъ11тчм<! върху му шшмангеп» н » чайсгорьтЪ тя нрика ии-жаитв яа длъжнаивтЬ. а ихсиио :

а) Имота иа Гево Петкови. I • К ша къща < ъ ’
Ц*ИИТ* на храннгЬ спаднаха сь 1 2 лева три стаи »• тноста.кна. ностроепа огь д ьрн.чги и нрь-

иа хекюлатрь. си» тащ» намь е нужлно да има- ; '-тевъ чап-риал ь. покрита съ керема ш, съ дн«>ръ 
ми ви странство, ако не търговски агенти, ново огь 2 дек. и 1 ара п въ него сан покрита съ кере-
кореснондгнги. конто да дьржатъ зе.чледЪлцигЪ мата: нахотяща се въ с. Кечи-Дереси, пъти н чЪра,
въ течение за нЬнитЬ иа храпитЬ изь гвропей ■ оцЬи. 3*> Дева; 2. Харчат» нъ с. К»*ча-Дереси.
екни. борси. II наистина сухо-чиста храна, коя- ' 1 декаръ •'» ара, оцкнгва .1 лева; .4» нива „Мкра-
то може да стои съ тодвнп изь жатноцитЬ кЬ- . Гарла* отъ 4 тек. 3 ара, оцЬиеяа 4..'10 лева; 4>
вата й, имЬсто да с,е повдигне, се понижава, нива „МЪра Тарла“ огь 2<» дек. 5 ара, онТ.всна

Дали нЪма нккоя оксилоагацин въ това, ' 2'».*»1) лева; 5> нива „МЬра Тарла* огь 15 декара,
се нитагь земтодЪлцлт* ? | мцГ.вена I » лева; *'.) пика ,МЬра Тарла* отъ 16

Сега ВЪ недкля на 1й г.го ще СО проял декара, оцЬиеяа 1Н лева; 7) нива -Мкра Тарла“
огь 20 докара. оцЪиева 20 лова ; К) нива _Мъра 
Тарла“ отъ 30 декара. оцЬи. 30 лева ; нива 
г-МЬра Тарла* огь 6 декара Н ара, оцЪиена 6.80 
л.-ва; 10) нива -Мкра Тарла“ огь 6 декара 5 ара, 
оцВи. 6.50 лева; И; нива гКчнръ Кула 
Декара 8 ара, оцЬи. 6.80 лева; 12) нива гКширъ
Кула* огь 6 дек. 8 ара, оцВн. 6.М0 ли.: 13)
«Кору Ар.ть“ огь 8 декара, оцВн. 8 лв.; 14 нива
„Кору Лрдъ“ »»гь 8 декара. оцВи. 8 лева.

б) иа Петръ Накоювъ. I) Гранит 
I лото огь 6 дек. 3 ара, оцВи. 15 лева: 2) нива 
| яКору Ардъ* отъ 13 декара 2 ара, оцВн. 13.20 
| лева: 3) нова „Кору Ардъ* отъ !» декара 8 а)иц

оц-Ви. 9.80 лена; 4) нива „Кчнрт. Кула* отъ 20 д.
4 ара, оцВп. 20.40 лева.

в> На Марешъ Ахказовь. Ь нива „МВра 
Тарла* отъ 3 дек. бара, оцВи. 2.)>0 лева; 21 нова 
-МВра Тарла“ отъ 6 декара, оцЬи 6 лева; 3) вика 
„МВра Тарла“ отъ 20 дек. 3 ара, оцВиена 20.30 
лева; 4) нива яКуру Ардъ* отъ 11 декара 3 ара, 
оц*и. 11.30 лева; 5» вана ,Кчирь Кула* огь 7 
дек. 9 ара, оц 7.90 лева; 61 пива .Кчнръ Кула* 
отъ 6 дек. 6 ара, оцЪн. 6.Ж) лв.; 7) нива „Кчпръ 
Кула* огь 3 дек. 6 ара, оцВи. 3.60 лева: 8) пика 
„Гчаръ Кула' огь 8 дек. 5 ара, оцВн. 8.50лева; 
9» явна „Кору Ардъ" огь 5 лек. 2 ара. оцВясва 
5.20 лева: 1") нява „Кору Ардъ* отъ 26 дек 8 
ара, ои< “ 8». лева; 11) впва „Кору Ардъ* 

-к. .» ара, оцВнеиа 5.30 лп. Пса-жв тВ.ш 
имоти съ иаяврагь въ землището на с. Кечн-Дереса. 

Мадлаванвето ще почне отъ оцЪнкат.т Жс-

■

въ ||г 
ичо-

вЪрие, както съ имали ю сега. на които заявя
ваме, че ■ за въ бъдъще пЬча да щалнмъ ня- 
кадвм мътеряалня н Физически грЬдствя за да 
бячувяме всичка неправди, вършени оть когото 
■ да бяло, ня даже я яко да нзлизать отъ лица, 
ирниадлЪжащи къмъ оная политическа среда, на 
която прннцнпитк съ тп.-ова свЪгп за насъ.—
При тока съобщаваме яа чига гелитЪ си, че вь 
вкстняка ни за въ бъдъще ще се срЪщагь по
вече яаучин статия, пнеавн огь добри наши 
сътрудници, конто ни дадоха тържествена обЪ- 
щаняя, че ще взематъ живо участие и като така 
съ втората си година вЬстиика ня ще се поло- | 
бря въ яг/Ько отношение. Нека прочие абонати- : ве»агъ избори за ч а-ново на селски гь общчн 
т* да нматъ добрата воля м пя се изплатять за тви съвЪти. изб -рнягЪ бюра на киит.» нч»е не 
изтеклата годния, защото, както ямъ напомнях- отстои далеп. огь солото, за които цЬзь ний 
ме нйколко пъта, всичко става съ пари, па молнмъ нрчпге.итЬ и п»ддържателят!» с« га об- 
освЪнъ това нрн повечко срЪдства вЪстиика мисляп. д-»б.-1> въпроса и сь общи сила » безь 
бива но разнообразени, но ннтересенъ, защото разпЪнлсння, ла взечатъ живо участие нч. ич«»о- 
като но се днрятъ ср-Ьдства за пздаваняото му, ригЬ, за да се не кангь отъ сетнь. 
всичките вр/ъме се упогр»би зн у/и-ж.ич!<н>

и нрЬзцриемачитЪ.

•>гъ

•>гъ 6

пяна

то му.
Умоляваме съиартяааикчТ» си изъ околията 

да ня счщбщягъ въ нонедЬлнякъ на 19 т. м. ре- 
.зултатитк отъ пзборит* за сс-л. общ. членове, 
като нвйтъ всЬка отч» листят* но колко билета ] 
е нолучнлв?

ВЪ »Ч*-Обща хроника.
Н Ц Височество, както уновь. гпхме въ 

! шнялня си брой се е завьрпчлъ вече, но не е 
Вркмето отъ нЪколко дена е съвършенно билъ вч. |*усе нрн <.гзривание на »ш гни са, а огь 

горЪщо, но вря все това сутрини, вечери я нощ- ! Търново ка 2-й топ» сл*ль I» »жественната слу
жба и молебена, заминали за ПЬип.а.

Поминели се. Нч 2 > Ю.»нй ВЬ Столицата
яо врЪчс е доста студено.

ДелегатитЬ на тукашния клонъ огь Мак>>- 
доно-Олранското Дружество г г. Пачевъ я II. : Д. Д. Кьчваровъ. бивши редактора, н;- в. „щас-
Васяловъ се върнаха оть София, конто и угвър- тие*, а на 28 същнн А. 11. ДЬлевъ, редактори
дяха ралцЪпленнего на Максд. комитегъ на два на в. Струма.
враждебни латер-ц одннъ нодъ нрЪдеЬдателствп- | Нашнть «-ъболезнованнп кьмъ ближни11; нмъ. 
то на Мнх&нловскя— Цончеви, а другия—но- | 
явя, еъ по-вочетн дружества, подъ нрЪдсЬлате.!- ни съчЪгницп, конто станаха на 4 тото, но биле
ството на ивжкнеря Сганишева. много благоприятни за просрЪсясгмг*. Също тъй

ПрЪзь миналата година нехтвп комигетъ не съ благоприятни п градска г* —която сгана-
бялъ язраеходвалъ 13ШЮ0 леаа. I \а ня 11 того: няди щемь сегя въ недЬля ссл-

Търгътъ за ежедневното пощенско съоб- 1 скит*, колко ще нмъ 6ъдъги и.1агоириигии.
Пуста няродъ съ магии и обЪщанип пи се

Общмт* резултати »ть избориг* за окръж-

щеяие номежду градъчъ ни н Парна, конто б* 
останалъ върху Р. С тон-о-вь за 896 лева не е 
угвърденъ, защото Нр, Анкови, огь Парна ма- 
лоиадчал.в 850 лова.

Новия гьргъ е на(-]Ючони за 16-л тото въ 
иетъгь съ първоначална цЪна 850 лева.

МийГймй ОТЪ абоматит* ии язъ селата па

ОП
управлява.

Въ брой 157-й на Държавеиъ ВЪстникъ
е публикуванъ указа, еъ който се гтвъждавятъ 
и.1М>ъН'■нппта ш прави..пика аа учкбннцитл. Нъ 
<1леновегЬ 8- 4 и 4 съ направени нзмЪненяя въ 
смясъдъ че някой учебиикъ но може да бъде

лающит* зогагь да се явявагь въ кавцеларвята 
въ врисъта-твскниг* дни ц часове за иаддаванпс. 

гр. Добрвчъ, 9 Юдвй 1902 год ,
Йзв Съд. Иршсгакъ: 3. МЬдиккаровг

. ФК
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7312

‘ оцкн. 33 л.; 2) ннва .Сила.г 1ЖНКъ-11уиаръ-Башж<4
| отъ 14.5 дек. оцЬв. 45 леви; 3) Харяанъ отг 3.2 , ОБЯВЛЕНИЕ
; декара. оцЬя. 12 дева; 4 ипва „Дояузъ-Кулаа“ л§ едвд

На основание нопълинтелив* листи Но. 3990 ! отъ 0.4 декара, оцЬя. 21 левъ; 5; аава „Ташджвъ На освоваияе асаьлнятелаай лаел. Ч 1821
издадени отъ И Добрпчси* Маровай Ождин ай 29 I Адтж“ отъ 0.7 декара, оц*нена 18 лева: 6) нява гздаденъ огт. II ДобричскиЙ Мяровяй Гадая аа 25
Авгуетъ 1901 г.. въ полза яа Добричската Зеале- „Баири* отъ 4 3 декара. оцЬя 15 лема: 7, нива шляй 1895 го1. въ полза на Хобрнчската Зенле*
дЬлческа Касса. протавъ Гаяаганъ Аляедовъ, отъ | -Орала икакъ“ огь 0 декара, оцЬя. 18 л.; Н вина лйлчесса Касса, а протавъ Ксдзияь Ходжовъ отъ
с. Харлалнй, за 00 лева ср., обявяваяъ, че отъ 20 ; На винт. Вашия ,а“ отъ 24 лекари, оценена 72 ■ с. Кеча-дереев за 417 лева, обявявай че отъ 97 
Авгуетъ до 20 Сеитеявря* т. г. чаеа до 5 сдЬдъ ! .юва; 9) нина „Аряутлугь“ отъ 8 гекара, оценена ! Авгуетъ до 27 Септеяврнй до 5 чаеа с.тЬдъ об*дъ
обЬ. I. и поел* иравоиаддаванве 5 яа сто въ 24 I 24 лева: 10) явва „Бвюкъ-Нолъ-Бою“ отъ 21 дек. н поел* иравонаиаванав 5 на «то въ24 часа яа ел*.
часа на слЬдумщин лень въ канцеларията ен въ | оц*я. 63 лева; Ц| нави .Ксарлжа-сниорж“ «н» думщня день въ канцеларията ея ьъ гр 1„бпнчъ"
гр. Добрачъ ще продапаяъ схЬлующагЬ тлъжна- | 7.2 дек., оц*н. 24 лева; 12: пива .Акча ачлжкъ“ ще иродавияъ сл-Юумщнт* лтъжашкозв* * ’
кова нешнжвян нютя. а вяеняо: 1) нива „Юкдюкъ "гь 28 декара, оцЬа. 84 лева; 13) нньа „Сарж- ияотп, находя щв се въ зеялащето ни е. Кеча 1е-
ТарлаГ огь 20.9 декара, оцЬнеИд 10.45 лева: 2) 1 Ирекъ-юстю“ отъ 10.4 декара. оцЬаеяа 33 лева; рееп, а аяеаао: II нави .Мера Тарда“ огь 0 7
нива „Чобаиъ Юалм Наша“ отъ 5.3 декара, оцЬн. 14) пики -Аджп Нуяаръ“ гъ 3.2 декара. оц*н. декара; 2) инвт „Мера Тарлъ“ огъ 10 1 декана-
2.65 лева; 3) нави „Чобаяъ Юв но Бави“ отъ 5.1 12 лева; /5) пана „Гявуръ Нуяаръ* отъ 4.8 дек. 3) пипа „Мера Тарла* отъ 8 1 дек.; 4) нява Ка-
декаръ, оц*н. 2.55 лева; 4! вина „Кжгьргжа“ огь оцЬа. 1Г* лева; 16) нпиа „Копекъ-Кулаа* отъ 8 рц-ачъ* <пь 3декара; Г») иава Кара-ачъ огь 14 Г
4.8 декара. оцЬя. 2.40 лева; 5 нива „Кювдюкъ- декара, оцкн. 24 лена; 17) ннва „Топраклккъ- декара; 6) ника „Кара-ачъ- огь 0 декара-7) вяна
Ангж* отъ 18.5 декара. оц*н. 9.25 лева; 6) пяна юетю“ отъ 1Н дек. оцЬн. .54 лева; 18) нпиа „Ме- „Кчпръ-кула* отт, 3 8 дек.: 8) вяна Каиръ-кма“
„Куялучъ“ отъ |.о декара. «щ*н. 0.80 лв.; 7 > явна ; зарлхкъ“ огь 12.5 декара. .ц*н. 39 лена; 19) нива отъ 13.7 декара; 9) нива Кяяръ-кута“ отт. 3 4
.Кору-Батя“ отт, 2.8 декара, оцЬяеиа 1.40 лева; ■ „Ди*яиклерь-ноду“ «тъ 15 №к. оц. 45 лева. I декара: 10 „Куру аркаеж“ огь 2 2 д,.к.- Ц) нява
8 ипва „Гакаръ-Теяе* огь 11.4 декара, оцкнена ; Надяиваяаето ще почне огь пцкнкита. Жв- „Кянръ-кгла* огь 3.3 декара; 12) нива Кара-ачъ“
5.70 лени; 9) ииня „Конж-Бостанъ* огь 3 декара, .им щат Т, ногатт, ла се явпвагь вт. кан црл ара ята огь 2.5 декара; 13) нява Кара-ачъ“ отъ 3 4 дек •
оцкнена 1.5 ).дева; 10 нива „Иданлъкъ-Алтж“ отъ въ ираежтетнеиивгк дни и часове за наддавакне. 14. нива „Кара-ачъ“ оп. 10.2 декара • 15) * '
9 декара, оцкнена 4.50 лева; 11) няма „Сакеань гр. Добрачъ 9 Юлии 1902 гол. „Кара-ачъ“ огь 11.4 декара. " 1 ’
Наша“ 35.8 декара, оценена 17.1Ю лева; 12) ннва | Изв. Гад. Пршгавъ: 3. М*двакаровь Наддаваааего
„Узуиъ-Бою“ 10 декара 8 ара, оцкнена 5.40 лева;
12) ипва „Харяанъ“ отъ 2 декара 8 ара, оцЬпена 
1.40 лева. Ияотп* се навнратъ въ зеалащето на 
с. Харлнлий.

Наиаваннето ще оочве огь оц-Г.иката. Же- 
ламщптк яо|атъ да се явянцтъ въ канцеларията 
въ нриежтетвенинт* дни и часове за наддавание. 

гр. Добричь 9-УИ 1902 гол.
11.1». Сжд. Пристави: 3. Мклинкаровъ

И Продажба Д. * 1278—902 г.

недвнжвяа

1. кана

Ф щс почне отъ пцквката. конто 
т.рчрц наддявччъ постави. Желамщвтк 

, се якянап. въ капце.тарпя1а ян въ 
I гЬ дни п часове

I яогагь да 
иряежтетвеяи-

Д. „V 1497—9*42 г.з.
ОН1ШЛ1ЦИК 

Да 73 «6
На основаиие всиълнсгелннй листь Ла 398Н 

отъ 11 Добрич. Мировия Сждпя на 29 
Авг. 1901 год., въ полза на Добрич. ЗваледЪлч.
Каса, ирогннъ ДЬсгафа X. *'алискъ оп. с. Харта- ог.явленик
лай, за .-)0 лева п лр . обякяаааъ, че отъ 26 Авг. , Но ,:и4.о» <-..„т..„ф„й ,, .•гй'1: гл
НОслЬ праноаад 1а.(а1ШС ;> па СТО ВЪ 24 часа яа **••*>« Г».Ь въ тмха аа ДцИрач.-ката .<с«.1едЪлч«ска‘ Касса 
СЛ-ЬлуЮЩШ! Девь съ канцеларията СИ ВЪ гр. До- ! “Г'ОТ“»ъ Адеаъ Дхмрдиаь огь с. Горнс Калаено, аа ГОЛИ.
брачь ще продававъ СЛ В.ПМЩИЯ ДЛЪЖДЯКОВЪ Не- . -®ГЪ л> Лш >','г' 10 -г* СеитеиприП т.

На основание псиьлнитсляяй листь Но. 729 движняь ияотъ иясано : 1) Нива „Нуяаръ Башн“ Г™ X^ 4 “*
издаденъ отъ I ДобричскиЙ Мяровяй Сжтия яа 6 12 дек. оцс.п. 6 лева; 2) нива „Хаюръ Г*р«“ 3 гр. .евгричц и,е
Февруарап 1Л.)« г., нь полза па Добричската Зе- дек. 6 ара пцЪц. 1.а0 тев;г 3. нива Чобапъ Ют- Д*и*н»и имогн. ».п»иал се
«ледюче-ка Касса, протавъ Хюсеяаъ Халвловъ. ду Долап- 13 дек.. «цЬп.. .50 лева; 4) нива „Дви- ‘‘"'“Т’
ОГЬ с. Аигаагь. за 2т» лева 30 обявяваяъ, че геръ Дола*- 10 дек. 2 ара, оцЬа. 5.10 лева; 5 -о.до ^Т-н«Т4Гв,^^Т„11 а1т* 0И%"е“*

2" -'вг>,ть до 1" ^“теяврин т. г часа до о ипва „Хальрънъ Корусу“ 3 дек. 2 ара, оцЬвена ..... .. !*.;«*з(
сл1.1Ъ оо!.дь и иослЬ иравонаганаиие ;т на сто въ 1.60 Лева; 6) иива „Хадърмпъ Чаирз;- 16 Декара ] 0,1 ь"°"* ;,-'*о лена. »| „Ги.ргнили 1;аи|>ь* отъЗдекара он*.'
-4 ч“1'а “а «•Ьлуювд* день въ канцеларията ен 6 ара, оцЬнена 8.30 лена: 7) нива „Терзалх-Гьо- "**!;’ аа“?;,5,1 “"“в’Г'ю,,гв,,ъ;0Гк •* Декара 6 ар»,
въ гр. Добрачъ ще прогаваяъ сдИдумщигЬ пноте- ч«“ 2 декара 4 ара. оценена 1.20 дена; 8 шша ',ГЬ 2 дг,са,"‘
карани недвнжпяи яаотя на длъжника, а шевно: „Кору Гоиш,- 4 дек. 7 ара. оцЬнена 2.35 лева; а„а, оаЬнон, “ о ^“а " Р' МЛарЪ‘

1. нива „Г араджаискн-н.кть“ огь 21 декара, 9) ннва „Сак.-авь Ваши- 11 дек. 8 ара, оц. 7.40 [ Наддаааиието щ« почне оп. опъчмга. Жела*,„.„ги 
оцПн. 4- лева; -. пива „Сараджанскв икть“ »гь 7.40 лева; 10) вана „Чаврь“ 6 дек. 1 аръ. оцЬв. «• «нцелащш. ,п. иРае*гетвеа-

декара, оЦДяена 22 лева; 8, ннва „Ме,«ела 3.05 лева; 11) „„«а „Кш.акт* 4’жртж“ 9 Л. 4 ара 1
1*«м. ..*! 1 е Л!Кар*’ ?-^.“еЯа ',й Я*пл\ 4- ,шва | "Ценена 4.70 лева; 12) нява „Капаклж Сдртж“ 11 |

,.Д\ра< и, , I ть огь ^.1-' дек., оц1.н. 31.20 л.; I дек. 6 ара. оцЬнена 5.80 лева. Всички иаходящи
1,ив,и. - В) >н-лчкъ-полу отъ 10 лек. 8 ара, оцЬ- ее въ зеялището „а Харталий.

ьЛ,Вч, ' “Ива -'ю^лвкъ-яолу- оп. 5 Наддавай пето ще „„чие отъ оц-Ьаката. Же- !
.I',. ’ 011 7’ ' л<’ка' ') чина „Конаил&къ-Кар- | дающнтЬ яогатъ да се яииватъ въ канцеларпнта ; Па осиовцние иепълншелний лиегь ц0. т:п ииа-

отъ ] з«к., оцЬн. 14 лева; 8) нива „Дура- I въ „рисжтсгненнитЬ дни и часове за йаддаиаиие. I л',с'1,ич'\к"" ........ .. ' мва ><а е Ф«ире*рНй
снйскц-ижть отъ 12 декара, оц-Ьи. 24 лева; 9) ипва Гр. Добрпчь 0 к>ии )<н)-» \ 1 2: и ДиЛ1*!,,,<м»Г» .Че*ледъ.,.,есва Кае». Про-
«Дурасийскн-пжт ь“ отъ 6 декара, оцЬн. 12 лева; ' Д |!в V*, ГаЛгГ- ..... . ' н" Му,>' Ввй’

1%гл;^:Га^а;оть ,й лок-«-ра- р ! - -13.-0 депа, Л) иняа аД)распискя-икть> отъ 2 дек. Д. Л1 1317 902 гол. 1 -'4 ,,м':1 «» слъдум.иия дев,. «ъ канш-ларият» еИ Н1. п,
3 ара, ОЦ-Ьа. 4.60 лева; 12) нява „Аиджи-Кулаа“ ОКЛВЛКИНК Добри чъ ще иродаяамъ слЪдующитК длъжнико. II им.,,:
отъ О декара, оц;.н. 10 л.; 13) нина „Сара.жаи- М 781н .*влЦа"««ъ^на вп> 64
I КИ-НЖТЬ ,3 декара, оц-Ьн. 10 лева; /4) нива „Ме- Ив Оеноваипе И с пълнител ВИЙ ЛИСТЬ По. 1582 леклрл, „иЪиеии I ' л.-яа; :!| 1Ш>1 1Сар^«,чеки,^ж1’| * 1п н
•ирлжкъ-Ннж“ отъ 19 декара. оцЬн. 38 лева; 15) издаденъ отъ II ДобричскиЙ Мир„вий Гж ,ш< на 21 т-карк .щь..е,.я ,в ле.а; д| „пил '«|уКуръ Нре«ъ-\
шиш „Мезарлжкъ-Ии.у.“ огь 12 декара, оц1;не„а 24 Апрвлъ 1901 год , въ полза па Добричската Зе- Д|-'ше:ц оиьж ил дн леи»; 5| нина „Кае.нил. п.„*рл.-
лена; /6) нива „Пунаръ-Каршасж“ отъ ИЛ дек., чледИлческа Касса, протон ь Георги Пей чевь отъ с. «^«^“."^«.'в/л.ил- *У, *^'!,'а,мт«к ГЛУ*
оц|;иева ‘•2.21 • лева ; „Кмвъ Каршисж* Каралнй, за 279 Лева 30 ет.. обявяваяъ. че ОГЬ огъ декара, оцЬнена да „е.:, * 4 - .р>м»еилв ,арла‘
птъ и дек. 7 ара. одКн. 2.(.40 лена; 18 < нина 2*5 Лнгуггь до 2^» Сеитсянрой т. г. часа ю Г> сл. ; Ииоп ииогбки|11нъ на мозпнтга 
„Ьахчс Кар ане*- огь 4 декара 8 ара. оцЪи. 9.Г»П ; оГгЬп, н иос гП правонаг пшниие 5 на сто въ 24 < ««‘Ч»» «ь п-м.ппцгто на с. Мугу Ьщ.
лева; 19, нива „Азаилареки-пжть- отъ 5 декара 5 I чае* на сл1.д\мщнй день, въ канцеларията си въ т,,1Г). 'лч еГя,^ Желаклимг,.
ара. ом ,н. П лева; 20> явна , Мешслп-Прекъ“ отъ гр. Добричъ ще продавняг. сл ЬдмощптЬ ллъжявковп маги дни и часоое лл надщ.анае. *
• Декара, оцЬя. 12 лева. Пяота се наяира въ зе- ипотекирани недвнжичп нч„ги. а няевяо: ! гр. Добричъ, а юлий юоз г.

члшцето иа с. Авгаагъ. 1) ццва „Доброчирскя-ижт,.“ 14 декара, оцТ.-
М ад даван пето ще „„чие оп, оцЬнката. Же- йена 49 лева; 2) нява „Д„броянрски-пжт,. II де- ! 

лиющнтБ яогатъ да сс янявагь въ канцеларията кара, оцГ.неиа 38.50 лева; 3) ннва „Доброяирскн 
въ нри* -тстпениг!; дпи и часове за вадданаине. | икть“ 7 декара, оцЬн. 24 <0 

гр. Добрачъ. 9 Юлии 1902 год.
Изв. Сжд. Нрнстанъ: 3. М Г.днш:ир„вт.

за наиаваиие. 
гр. Добрич ь 9 Юлнй 1902

Изв. Гжк Нрнстанъ: 3. М1;днякароиъ
го

издаденъ
I
! Д- По. 14:11/902 год.

Д. .V 1916-902 I. !
ОНЯ15ЛК1ШК 

Но. 7354

нъ зеилиеи го иа е. Гмрио-

отъ

год
, Иаи. С-ъдебенъ 11| аеташ.: а. МЬлинкаропъ

Д. По 10,4 — !РГЗ год.
О 11 II 11.1 Е II И Е 

II». Т.ЗЛй

■

отъ 34 
огъ

■Сасеа и ее „а

къ ириеагегнен.

Пщ Съдебемъ Ирисгал 3. МЬд,шка|юкъ

ДЬло Но. 1017'902 г 
*» 6 Л ».1 Е II II Е

4) ипва 1о- к® ,*•!"

6 иава „Коиллова Мопли" 8 декара, оцкнена 28 ; Муста.» И-риосхп. отъ е Доведжи к,.ов. аа 1аб л. сг 
лева; 7 пива „Кплликя*. 10 декара, оцкисяа 35 ог'' 28 *"'усгъ *6 гсат.а. т. г.. часадо
дева; 8) и„„а „Хисанчанскн-ижть“. 6 декара, оцЬн чаеа ,.а гл»'в!!.,1,Т'Г « гр1^*

На основание неиънад— ний шет, М '7 * “1 Л'В,'!', аива -'^яата I- декара, оцЬяеиа 42 лсччъ, ще нродаиачъ ельдуи.тит длъжникощ, иедвц-
изда 1*ч(т „п II 1п 4 м -’Яьть Но. .>7.10 лева: 10 ннва „Гувага“ Н> декара, оц*н. Здлока: живи имоти, ниотикиранп иа ДгбричскагавемаедЪлче^ка
Нося н"нн 18«ОТ гЛ 'Р * Ми|’,,вв®С*двя ча1« I И» >«ва „Чанря- 16 дек., оцГ.и. 56 лева; 12, нш,а ^ ^ »'*»«"'“ ««.« де**». о«ън.
н сяврпй 1899 год., въ полза нь Добричската Зе- \ „Орта-Буруиъ“ 12 декана оцЬнена 4* 13) нива V* Ь,"иъ‘ 4ГЬ '''• Д^кчи, оц

ПглЙГ“ -Г“ ю“,“‘ “ч*м‘ -»I
*М \вгусп .; 9- г 'И1‘ * ТгаГГ**1-' ,а,0ГЬ I "0Рта-Бурувь“ 7 декара, «цИн. 24Л) л.; 15) нива I «• »* >«»• лева ь) ,,«»» .Наднръ Хо.,«а «
5 стЛ, „61- ъ С?л. ‘ Р"в И* ’- го ь „,,а,,а ло 1 -Чалж-Кула“ 8 декара, оцкн. 28 лева. МяотнП сж ^а'П1?в?“!на,г «•,"ва: й| нн" Чукуру- в дек.

Л1.Д1. оок.ь и ИОСТЬ Пранонаддаванис о наето I яаяярагъ ВЪ ЗСЧШШето нч с Копачи# Ч ара, оцЪнеиш I и.бо лева; 7] нива „НеюУлча* 30 декара,~44 лй??- ; н-йгп *. зггглиг«-»
пикови ипотекирани н'('ч!ш^п1’Ц,щпт1; 'илшощигЬ яогагь да се нвязать въ канцеларията Няддаванпето ще цочие отъ оцПнката. Жвлмощ*г*
.... .,М1И * движвяи шоти ниходн1Ц11 се, въ ирас*т«ггвснп!1гЬ лин и часове за нашитите. ^огагь да се шшвдп. йп. Елишлариягя въ ирие*тст11г*»!1т11
вь ‘,с*Л1|щвТ0 Н11 с- лас*гь-1вле, а пхенно: гр. Хобрцчъ 9 Ютии 1902 гги дни и часош- аа шхтнание." “* ^ Ш з.

Лева :

Д. Л1 566—902 г.
• >131н.н:нм1: 

Л* 7393

ее намира въ чемлищ-то на село
СП ВЪ



Стр. 4 БРУДЖАЯЕЦЪ Брой 1

Д. Но. 1436 902 ГОД. На Ходжа Псеньь Екурловъ. 1] нива „Клйряка“ 7-1 
"БНКЛЕННЕ { декара. оцкмена 31 30 деаа; 3! нима „Чалъкъ“ 25.2 декара

Но. 7316 оценена 76.60 дека; 3] мааа „Куяаланъ* 16', декара оц*-
||а оснпааане мсиълнителний лиегь Но. 1692 илда- лена 49.60 леаа: 4) яика „Дурчнч.“ 7 декара, оценена 21 '

дек* от* II Добричсяий Мировий Съдия па 2| Април* деаа; 6) пика „Ючъ-армудлар*“ 17.6 декара, оц-кяена 52.84 (
1901 год. в* пола ма Добричеката Зсмледкл. Каеса, про : лева; 6! Каща еь двТ, «гдИл емна, пое грима ог* мроега, Д"И* от* II Добрич. Марчимй Съдия иа 16 Юикй 1900 год. 
тавьКервяъ Алнкоя* от* с. Кас.аолпй. :>а 406 ли 50 ет., дървена, материал ь, покрита съ керемиди, до къщчта п1' п°ллч ,,:1 Добрич. • I е м I* Д Г, 1 Каеса. прчтииь X А ли Ос, 
обявявам*, че огь 26 Аагуетъ до /6 Сеигем т. год. часа до ; едни* сайвант* ог* пръти, покри гь са. с1мо ва. двора, отъ ; мнп‘ ••«чамова, оп. е. Настрчгиич,. аа 2 ю лена, обиим- 
: ел*дъ об*,дъ и поел* ираноналдчнлчис 5 на его ва. .'4 1 декара, и ва. 1в>ра ещпа дама. построен* оп. пра ги. но- 1 1,14 ,в огь ** •'“•"уста. до Оп г. т г. часа до 6 слкд-
чвса ма слХдувпцин Д"нь ва. каиц.м.аринта си ва. гр. До . крип. са. сЬно оцЪн. Но и*ва. . ' иосл* иравоваддаманае ■> на .-го нь ‘4 часа на глГ,-
брмч*, ще продавам* елИдх ищи IЬ длъжнна-чш ичогеки- Нал(авлннето |Цс почне оп. оцЬнкдгъ Ж-лак.щит* Лунении аеш. : а. канц ларнлтл >-11 чт. го Д обрича, ш • •• -о-
рамм недвижима ичотп, находящи се нь землището 'ас. чогътт, да се пкнвага. нь канцеларии та въ ирисъг.-гяем- ' 1'в*»а. олГ. (уьиц. н длъжанкова. н.-днн кнчч. ич-отъ, а и че
КаеанлпП, а кмеяко: 1) нива .При Гробищата" огь 16 нигЬдни н часове аа иаддавание. : ИО' •/ н,,|,л .Пола. Атлчинч.“ огъ 22 8 декара, »н*и. 46.г,п
декара, оиЪнгиа 72 лева: 2, нива .При Гробищата“ оп. 20 гр До'.рача., 9 И»1 и Й 190.' год. : лева. 2; нива .Пода. Атлаяча.“ огь 16.1 декарь, оцЬн. 30.20
декара, оиЬнена 40 лева; 3] нива „Чопли 1, Киевски нъгь* Нав. < ъдебем* Припява.: 3. М Мникароич. ,,ив' „Ьаирь“ оп. И д -кара, оцЬн 36 л; 4) нива
от* 4* декара. оцХнена 96 лева; 4! нива .При Гробищата* Д. Но. 370 1902 г. ! -“■•окпика, алчал“ оп. 13.9 декара, <>ц*чена 27.6*» Лева;
от* 29 декара, оиДтеиа 39 лева; 5| нива .Кир-или ! арла“ II П !1 В .1 Е 11 II Е 111,11:1 -* ар.а. Мтше" от* 16.6 декара, оиТ.н. 37.90 лов»:
от* 64 декара, оцТщеиа 129 лева: 6| нива „Улларски нъть“ |0 -^,( | *’' |,В1,Л •* ьолджукъ алчал“ огь 16 1 Декар в. оц*и<-нл 32.20
от* 10 декара 4 ара. пц*исна 20.90 лева : 7| нива „Узлар- ., „ .. ! Лева; ■ нци.ч „Нолъ БоВ1“ чгк 29 декара. оиПлена 56 лена;
екм-нъть“ от* 14 декара, оцккена 29 лева. ||я °('"пил ли'-г*- «»• 2693 пада- ; 91 нива „Уаумъ Вой“ оп. 16 декара. ецИнена 30 лева.

Налдаванието ще почне от* оцЪнкага. ЖглаЮЩИТ* -1‘,",ь®т* II Добри чекии Мир < лдим на I май 1999 год., • *-'п н ч м н ее наннр т. н* а •манщего нас. Иа-
В1. подла на .(обричеклта .!ем.пмЬ.1чегк ■ Каста, против*
Иван* Игнатова. к 4Р. е;* е Каи ВеЙ. ва 2.60 лева, обиня

Д. Но. 502, 902 год.
О БИ ПЛЕН II Е 

Но. 7390
11а ое ювачиа исньлчигедчпН лиегь Но. 2969 па 1а-

1

:

оградим*.могатт, да е е нпавап. в* канцелврняга вт. прие*гени-и - 
нит* дни и часове та мадданамие. 

гр. Добрич^ 9 шлнй 1902 г.
Нлв СЛаДебен* Ярпетавч.-3. Чйдннкоровъ

Па.ддаванието ще почне от* онКнката. ".КеЛак.шнт*
вамт.. че 1>гь 21 Лкгуеп до 2а ■-«•нгемн. т. год. чаеа до 5 

| ед1,д* обТ,д* и поел* нравона иакапне 6 на сто в* 2» часа 
! на слЙдуилцин ден* вт. канцеларията ец ще лрч раван* 

сл+.дувоцит* д.1*жянкпнн недвижими имоти, находища се 
; лемлнщето на с. Елн-Гм й, а именно;

Но. 73п9 *• На Пиана, Игнатов*: I ннва .Добрич, нл.ть* оп
На основани» иснмннтелвнЯ лиеп. Н<>. 2136 пада ; -’1 Д1**»!»», оценена 1: лева: 2 вина .Омурекн пат.1 оп. 

ден* от* II ДобричекиЛ Ми(>овн|1 г.ьдия ма 16 ЩниВ 1900 10 лекаря, оцГ.нена 30 а. в ; 3 нива .Чвмиме полу* оп. 12 |
гох. въ нолаа ва Добри ч е ката Ле ч ле (Ъдчеека Каста, нро- Д‘*кара, оиЪнеча 3*1 лева: 4 Пива „Кара.аслекн 1 а|гп." оп. |

7 декара. 014*11. ,!а 4 аеиъ: -м Нина .Дикнаи Гагаъ” оп. |
•6 декара, оц*н. 49 аева; |-.) Пива “Юргаука* огь I декара ! декъ отъ II Добрмчский Миро вай С.ъдин на 21 Лнриль 

| онЛиеча 12 лева. 11МН гох, ва. нолаа на Добринската ДеяледИтчсска Каста,
и. На Фон»> Николовт. 1) Нива .Лсланъ Чукуру- против* Хвк-еннъ Длп >оь оп. е. Мусу Г.-й. ял 651 лева 

от* 9 (еклра. оцТч. 21 лева; 2) Нина .Уаунь Чукуру" оп. I 7о ет . обявявам*, те отъ 24 Август* до 26 Септември Л 
9 декара. он*и 27 лева; 31 Нива .Кюллнн;а* оп. 14 декара. т. г. часа до 5 ел*д*гб*д* и нравоняадаиапне 5 на по вь 
он*н. 42 лева; 4) Нива .Квалюшкия Трап*“ огь 32декара, | 24 часа въ слИдущщца д»н* ва. канцеларията си «а. гр 
оцКч.66 лева: 6 Нива .Голг.мата Могила“ оп. 6 декара, Добрич* ще нродавамъ сл*дуН1М4иг* ипотекирани дл*.к- 
оцЪн. 15 лева: 6) Пива .Мера Г.^пш“ оп. 12 декара, оцГ. 
цена 36 лева; 7) Пива .Сушчушки м.ъть“ отъ 7 декара, 
оцт.нена 21 лев*. 9) Нива .Кшайджи Чукуру* от . I I де
кара, 014*11. 42 лена. 91 Нива .Гол*мпта Могила“ огь 9 до
кара. о14*иена 21 лева.

III. Па Пиана. Коев*. 1 Нива „Чакърчанскл Моги
ла* ог* 19 декара. оц*нена 51 лова : 2) Нива „Мептеша“ 
огь 17 декара. оиЪненн 51 лена: 3) Нина .Н1ртлх"К.а* оп.

) М01.П1. да ее ввнват* въ каниеларимта вт. прнехтетвеннт* 
.ни и чатове аа палдавание.I

Гр. Добрмчъ, 9 Й 1лиЙ 1902 год.
Нос, Скдебен* Пристав*: 3. М*днпкаронъ

' Д*ло По. 1433 902 г.

Д. Но. 501 902 гох

Iог.}цик1111К I

*) Г. II II Л Е II II Е
Но. 7396

На основание непълниголипй лиегь Но. 1590 илда-тмв* Хаеан* Тпналъ Исманоит. от* е. Настрадин* аа >60 а., 
обявянаяъ, че ог* 24 Август* до 25 Септември!! т. г. чаеа 
до 5 ол*дъ об*д* и поел* иравонаддавание 6 на гто въ 21 
чаеа на слйдувнций Денъ, въ кчмцелзринга еи но гр. До
брич*. ще и|к|давамъ ел*дув>щпн длъжников* иедвижнмг 
имот* находят* се въ аемлището на с. Наеградиич..

I) нива .Уаунъ-Гшю отъ 17.3 декара, оц*и. 34.60 
лева; 2! „Хармана.ъкъ* въ селото отч. 16 декара, оа*нгиа
3.20 лена; 3] нива „Кал-ьа полу“ отъ 17.6 декара. онГ.нент
36.20 лева; 4; нива .Кьоклв.къ Яка“ от* 16 декара. оц*н.
32 лева: 6] нива „Копка ачъ-ш.олу • ог* 13.5 дек. оц*нена 
27 левя. 6] нива „Нинердпкъ“ огъ 14.5 декара. оц*нена .9 
лева; 7] нива „Умуръ-кюб иьолу“ от* 13 декара, оцЬиена 
26 лева; Я] нива „Ирн ач*“ от* 11.5 декара, оц*иеиа 23 ! 
лева : 9; нива „Зурнаджи аа*“ от* Ю декара. оцЪвеиа 20 ) 
лева; 101 Е4Ноетажна къща с* дв* стан, иоегроена от* 
прост* матергал* е* двор* от* 1.6 дек-чра в въ негодамъ ] «Динара. сц*и. 21 лева; I Нива „Юртлук** огъ 14 декара, 
п хамбара., оцТ.нена 50 лом. ; оц*н. 42 лева; 5) Нива „Балчик*-иолу“ от* 13 декара.

Надданаинето ще почне отъ оц*нкага. !Келлиши1ТЬ оп*мена .19 лева; о Пива „1%р>|иака“ 1 п ь 19.6 декара, он. 
могльт* да ее явввап. вт. канцеларията ми въ ирисът- | о9-м> лева; 7) Инча „Квмлкжл* огъ в 7 д.-кара, он*н:*иа 
стаениг« дни и часове аа наддавание. [ 36 10 лева; 8) Нива „Ара Нузу.пк*“ оп. 3 декара, оц*иеиа

Гр. Добрич*, 9 Н1лий 11Н>2 гох . 1 !> -,<‘ва-
Няв. Скдебен* Пристан*; 3. М*дника|мв*

!

--

пикови 111-1вижичи имоти, » им -нно :
1 ниня „Ч Ьра Ваши“, 40 дектпа, оцкчеиа Г20 лева: 

’2| нне-; „.(обричеки и.ьть“, 4о декара. оц*ч, 12*» л.; 3] нива 
„Х'.рчамл.ьк*-11олу“ 16 г-кара, оиИнсна 49 лева; 1| нива 
„■Чртлукт.“ 4ч декара. оцВпена 14 I лева; 5) нива „Меле 
слер* Синор*“ 24 д.-кара, оц*а. 72л-на; 6 опна „|1»клк> 

Тар.1.4“ 34 декара. оц*нсна 73 лева: 7; нива „Ма.1* Кумех-* 
от* 32 декара, оЦЪиена 96 лева: 9/ нива „Иорхшкн нхть* 
32 декара, оцЪнеиа 96 лена.

Нвотит* ел. намират* вь аемлището на е. Муеу Вей.
Над 4ап;м1Цето ще почне оп. оцТ.нката. <Ке.|амщит1.

I
.

моглхп. да е.- аинвап. ва. ктнцеляринга вт. и||||е.ьтеттеЩ|и 
т* дни и часове аа над щнлнне.

гр- Добрич*, 9 млиН 1902 год.
II. 1В Слдебеиа. Пристан* - 3. МНдниваров*IV. '1>аив1 Пиколо*. 1„ 1* Кжща (Вордей) 9 ч. дължи

на 4 м. широчина и 2 м. висока, построена ог* пръти по
крита е* кери.чи.<и. ет. 2 отдЬленин и двор* отъ 3 декара 
5 ара, сцкненл 5и .; в ъ

На Нвака. Коев* е\на къща построена и 9 м п.л.к. 
4 м. шпр. и 1 неточни 1 е* 3 отдИлеипн аледиа е* кн 
лгрн построена оп. нрьтг и кирпич* нокр. е* керимиди 

| съ 4Воръ 3 декара 6 ара, <тЦш 60 лена.
Над |6нан11ето ще точне отъ он Викат* Жслан.шнгВ 

\ могли* да се явяват в вт канцелариига в* ирисльтствен- 
нит* дни н часове та на ■ |авшие

гр. Добрич*. 9 М1лвП Г.м»2 год.
Нав. Съдебен* Пристав*: 3. М*|никлровт.

Д. По. 12.34 902 гол.

Д. Но. 390 902 год Д. Но. 1409 ‘.ч>2 го 4.
ОБЯВЛЕНИЕ 

Но. 7394
На основание исмълиптелипй лист* Но. 24-5 нада

ден* от* II Добрпчский .и и рови Й Съдия ма I V 999 гох, ) 
и* нолаа на Добричеката Землед*лчесва 1«аеса, нрогива. 
Злати Цонев* огъ с. Кай Бей, аа ЗоО лева. обявяпачъ. 
че огь 24 Август* до 25 Сеигемврий т. г. *1аеа до 5 след* 
обИд* н поел* нравона4даяамие 5 на сто и* 24 чаеа ИМ 
следувцнни деиъ в* канцеларнатч еи в* гр. Добрич* ще : 
продавам* еледувш|ит* длъжиикпип недвижими имоти. < 
маходящи се въ землището па е. Кан-Бей, а именно:

1/ Ннва „Калайджп Чукуру“ от* 32 декара, оц*и. I 
96 лева; 2} вина „Калайджи Чукуру“ отъ 4(1 декара, опъ
нем» 120 лева; 3] нива „Чакърчанеки ижть“ от* 56 декара. I 
оцЪмена 169 лева: 4| нива „Мептеша* отъ 36 декара, оцГ. 
мема 1И9 лева; 51. нива „Кара Скионеки Синор*“ от* ">6 I 
декара, оцЪяена 169 лева; 6] Нива „Кв>ллмшкин пъп.“ огъ 
160 декара, окЪиеиа 490 лева; 7| нива „Кмилмка“ огъ б.б 
декара. оцЪвена 769 леаа; 9) нива „Калайджия отъ 19 де
ка!^ оцЪнена 144 лева.

Налдаванието ще почне отт. оцТ.нката, желающнг*

П Г> II 11.1 К II II Е
По. 7396

На основание непълнигелний диета. По 2371 пада 
ден* от* II Добрпчский .Мириша Същи на 2.’. Май 1901 
год. въ иолш на Добричеката 3-чледЬл Каеса. нротивъ 
Хюееин* Менъ Хясаиов* оп. село Муеу Бей. аа 60 лева 
ср., обявявамъ, че отт. 21 Авгуегъ (» 25 СептемвриЙ т. г. 
часа до 5 I 'Кдъ об*|* п кравонаддавание 5 на сто
в* 24 чата м.1 слЩуноцга д-ш. ..ь канцеларияга с;х иъ гр 
Добричъ. ш*. иролавачъ елВдхвицигВ тлъжпикови недви
жими имоти, а 11X11-11110 :ОБ1ШЛЕН11Е 

Но. 8036 I) нива „Кара ачь-иолу“ оп. 9 р-к. 5 ара. оцЬнена 
4.75 лека: 2) иина „Кгванлъкт. Алча* отъ 7 декара I ар*. 
оцЪнена 3.55 лева: 3) нива „КараЯч-ки пъп* от* 49 дек. 
3 ара, оиЪиена 24.15 лева; 4 нива „Норалеки пъп.“ огь 
6 9 декара. оц*нена 3.45 лева: 5) 1111111 „Порт-ки пъп.“ 
оп. 6.9 декара, оцТ.леиа 3.45 л.: 6) Къща нь е. Муеу-Бей

Па основание исш,лнителний лнеть II» 39111 1114.4- 
ден* от* I Добрпчский Мировия Съдия па 26 Септември 
1998 год. в* поли на Добричеката ЗеидедЬдческа Ка<еа, 
пропил. 4 ’тоЙко Колен* от* гр Добргт* аа 56о лева. обя- 
вявамъ, че огь 27 Августъ до 27 Сеигемврий часа до 5 ел. 
об*дъ и поел* нравомадавание 5 па его въ 21 чаеа на ел 4. е* днпръ ог ь 3.6 декара и въ него обцръ при със*ди: Се-
дувнция денъ въ канцеларията еп въ гр. Добричъ ще иро- л ер* Немаиюиъ, иать и баир*, оцьи. 2о лева. Имота ее
.тавамъ ел*дук1ШИт* длъжнико,ш пиотскирани имоти, на- 1 намира иъ аемлището на е Муеу-Бей. 
чо |н 1(411 ее въ аемлището на гр. Добрич*, а именно: I. Една ; 
къща въ I участъкъ йод* Но. II.» оп, ш* отд*лении и могът* да ее пипван, въ канцеларията въ приеатетнен-

ииг* дни и часове аа маддапаиие.
Гр. Добрич*, 9 ШлиЙ 1902 год.

Пан. Съдебен* Нрнеглвъ: 3. .цЪдникароиъ

могат* да ее явяват* в* канцерл.арията вь нриеътстиен 
ннт* двм м часове, аа |гаддавание. 

гр. Добрич*, 9-11 шлнй 1902 г.
Ина Съдебен* Пристав*: 3. МЬдникаронъ

Над4:з1.аии1-го ще почне огь оШщкага. ЗБ-ламщиг1;

от* доло маааа ит. тиероио .троеграш-гво 377 кв. метра, при 
дължина 7 метра, широчина 5 хп-тра и ви.очинл 3 метра 
при еъх-Т.ди: Пепв. Митков-.-. Сточи* Колех*. Петр* Ми- 

I- ,| , ., .. те в* и нжгь. оцЪие на 26о лева; 2) нива „Танп.къ“ от*
” !| -I 11 ь 38.4 декара. оц*нева 15о лева: 3) ннва „Калайджи Чику-

„ 1,0 *'•** . „ р«-“ отъ 32 декара, |>н*11еиа 15о лева: 4. пива „Киликъ Ор-
И'М"^НПГ,'Л""" Л,,СТ,‘ Но-.г,:,3 мана.“ отъ 22.4 декарц оц*ие|.а Н.о лева ; 5. пива „Дже-

деяъот* II Добрпчский Ммро.мй Съдия на 1о \ 1 поп г. |В:ииьъ чахле- ОГ1. ,-,4 Д,.КЯ1>:1. 0ц*иена 30 лев;. ; 6 нива
1Пв нолаа на До фач. .{схлндЪл. Касс|, иротнпъ Мехмодъ ^Кашлага“ отъ 6.4 д«*кара, оцЬнсиа ЯО л.*ва; 7) нива „Кара На о«*нокани<* испълннпмнлЙ льтъ Но. 4021, нал*1-

ь.лв.мановь ог* село Настрадин*, ла .И«> лова и др„ Мградски иать“ отъ 1.9 декара, оцт.нена 20 лева: Н| Лояе ден* от* II ДобрячеиН Мнровий Съдия ва 29 август* 9о|
обявяван*, че от* 24 Август* до 25 СептемвриЙ т. г. чаеа чГ!И|1.г,ЯЙ!1. ог). 16 „.ка|1Я> оцВи. .„-в... год., въ полая на Добричеката Земл. Каса. п|«тмв* Адем*

Н.1Х|аванието ще почне отт. он*нката. •Келавнцит* X. Оемлновъ от* с. ХаидалиЙ, аа 40 лева ерТбро обння-
вам*, че оп. 26. август* до 26 ссптемирпя т. г., ча< а дой 
ел*.4‘ь об*дт. и поел* иравонаддавание 5 па сто въ 21 ч. 
на ел*хующми денъ вт. каннемарята си и* гр. Добричъ. ще 

, иродаламт. ел*д»вицит* длъжмикови чедвижинн имоти, 
находящи ее въ аемлището на е. Хардалий. а именно: 

! 1) нива „И»ртлук*“ огъ 4 декара 9 ара, о и Кисна .-.40 лева: 
, 2) нива „Каша Бостан*“ огъ 8 декара 4 ара. оцт.нена 4.2о

На основание папълиитслний лпет* По. 6157, иида лева: 3) нива „Гашъ Кьоорю“ отъ 8 декара I ара. "пТо.
4].ц-|. отъ II Добричекий Мпропий Съдия на 27 октом. 1899 4.35 лева; 4) нива „По.п. Бон»“ огь 17 декара. оц*неп.а 9,5о
год.. въ иолаа на Добричеката Зсмлед*лческа Каса, |||ю- лева: 5) пипа „Полт. Бов>“ огъ I дек-ара 4 ара. оц*н. 2.20
Т11нъ Паегь Муста К-ьсмдисв* огъ е. Емироко, аа 34Р1 л<-иа, 1 лева: 6) нива „Алма Кула“ оп. 4 декара, оцт.нена 2 лева:
И др„ обявявамъ, 1е оп. 24 август* до 25 СептемвриЙ г. г. | •) нива „Ьел* Алчак*“ огъ 26 декг.ра 6 ара. оцВнена 13 30

. дева; 9) нива „Мандра Баши“ отъ 2 декара, оц*иена 1 лв.:
I 9/ вина „Днрменъ яиъ“ отъ !б декара 5 ара, оц*меиам.25 
! лена: 1п, ннва „Хасарт.“ ог* 2 дек., ок*и. 1 леи*. 11) нива 

„Кадъкьой Ч.аиръ огъ 25 декара 3 ара, ои*иена 12.65 ли.:
12) ннпа „Къдьрджа“ отъ 9 декара 4 ара, ок*и. 4.20лева;
13) ннва „Хардалъ чапръ“ оп. 6 декара, оцт.нена 3 лева. 

Налдаванието що почне отъ оц*икага. Желав.щмт*

Д, Но 5Ш1—902 год.
Д. По.14.99 902 год.

(I Б И КЛ К Н II Е
Но. 7313

до 5 сд*д* об*дъ и поел* иравонаддавание 6 на сто въ 24 
чаеа на сдедувццпя денъ въ канцеларията еи въ гр. До
бричъ ще продавам* следунццит* длъжни кови недвижими 
имоти, находящи ее въ аемлището ма с. Иасгралииъ, а 
ммеио: I/ нивя „КаЙджмкъ* огъ 32 декара, оцт.нена 64 
дева; 2] нива „Едленъ Шк*“ огь 24 декара оц*н«на 49 
лева; 3] нива „Гюджукъ-Юкушъ“ отъ 19 юкара, оиТш-нл 
38 дева: 4) нива „Меше-аркасъ.“ отъ 18 декара, оц*иена 
36 дева; 5] Едноетажна каша, иоегроена отъ ироггъ ма 
териал*, покрита с* слама съ двор* отъ декара, ои*- 
нена 40 лева.

могътт. да се явяв1п. въ кчицелариига чи вь ирисът 
стисни"гТ, дил а часове аа наианание.

гр. Добричъ, 27 К»лий 1902 год
II.нь С.ъд Пристан*: 3. МЪдникаровъ 

Д. Но. 351 902 г.
О Б 11 ВЛ Е >1 Н Е 

По. 7387

Налдаванието ще иочне оп. оц*нката. ЖелающнгI; 
могат* да се ннявап. в* канцеларпата въ ирисътствен- 
нмт* дни и часове аа нахюванце.

гр. Добричъ 9 ЮлиИ 1902 год.
Нав. Садебен* Нриставъ: 3. Мгдиикаровъ

часа до 6 гл*д* обкдъ и носа I; иравлнаддаванш- 5 на ето 
чъ 24 часа на сл*дуь.щия денъ въ канпх-лариита си иъ гр. 
Добричъ, ще продавам* сд*луь>щит* хгьжнковп иедии- 
жичи ичотп, ивходян|п се в* аемлището па с. „Кипрено“, 
а нченио: 1) нива „Бшръ Арда." огъ 4.6 декара, оц*нена 
13.80 лева; 2] нива „Гвиевкъ“ отъ 3.3 декара, оцЬн.-иа 
9.90 лева; 3“ вина „Долъ-иолу“ отъ 11.1 декар*. он*н<на 
ЗЗ.ЗИ лева; 4] нива „Кар* Мека“ огъ 19 9 декара. ом*нена 
59 7о лева; 5[ нива „ТСоръ Алта“ отъ 7 9 декара. оцЪнена 
23.70 лева; 6 нива „Куад. Полу“ от* 8 декара, оцТ.иена 24 
лева; 7| нива „Мавн Корх ; от* 8 декара, ои*и. 21 лева.

На хтапанието ще н -чне от* оиЪнкага. Желавоиит*

Д. Но 347—1902 год.
О Б II И Л Е 11 II Е 

По 7388

На основание исиълнитслний лиегь Но. 1913. на
даден* оп. II Добричск. Мир. съдия на 12 април* 1899 г., 
в* полза на Добричеката ЗсмледЪлчсСка Каса, иротпвт. 
Кара Нсмалл* П»>лнев* и др. огъ с. Калиево, аа 31И1 л., обя
вявам*, че ог* 24 авг. до 26 еептем. т. г., часа до 5 ел Кдъ 
об*д* и поел* нравона ддавание 5 па сто вч. 21 чаеа на 
слТ.дувцдиЙ денъ вт. канцеларията ец в* гр. Добрич*, ще 
продавам* слЪдуь.щитЪ длъжникони недвижими ичотп. 
находящи се гь аемлището па с. Кадиево. а именно:

могат* д.ч се нпяватъ нъ канцеларията въ ириеатствени- 
т* дни и часове аа каддаоание,

гр. Добрич*. 9 Н»лий 191-2 год.
Пан. Съд Мрш-тавт.: 3. М*днпкаровъ

хюгъи. да с|- явяват* вч. кениеларияга вч, ирпеътствеи- 
нн1* дни и часове аа наддававис.

Гр. Добрич* 9 ЮлиП 190.“ год.
Изв. Съдебен* Пристав* - 3. МГ.днш.-аровь

Отговорен* редя1гторь С. И. Дпняояъ 
Печатница на Хр. (1. Впйняковь—Изрия.
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ОРГАНЪ НА НАРОДНАТА ПАРТИИ •'оI :

В ТЕ» Д О В Р И Т С !л Л ОКОЛИЯ
ГГ !

Ъ<* т Щ

Лсачко що «■ итнаоя ДО ьт.с ; шгк.-ц 
си лдр.м-ир» до редакцията и у, ги гр.

ДоЛрп-1%,

ГОДИШНИЯ А1ЯН1ЛМЕ1ГП» 
на вестител ^ л.. подугодишноЗ1 . л* 

За щ. странство годишно 10 лова

Абонирана!* Легь предплата н1ша 
да се уважава.

.4.

И
ИЗЛИЗА ЕДИАЖЪ ГП. СЕДМИЦАТА. ТЛКС11 <Л ИУНДИКЛЦПИ- 

а* кв.чд. с/м ма 1 етр. . .
- . - .IV . . .

За нрпепоеки оЛиьл^ная I1 2 ст. ма 
1 ЛУ*:|: ва чяшчиаг I. н ония. конто и и п-

ицл:иц.1 гт. йони Л денк огь пувликума 
«гмъ ? ст. на дум».

/ I • 10 ст.
. 4 ст.!

.
* Неплатени писна не се нрпехагь, 

I»*коииси не се врлщагь. Едмн-в» брой 15 ст. Идинъ брс!й 15 ст. 1I

. Г'Т’\
пето

I: 110 ступапството свършили “я 30) лева зл.. отъ ковт», 'ЛЮ дева зз. се иза- 1 ч,чроп»а<~ка житници* При все това
: щат,. «р„ занв-ването, з и .аналнгЬ 100 л. за.- | ,,6.И, „„„„ 1фа1{ПГ,;лгТВо

началото на гчфото н< -.пт-одие. ) *
*>тпГ.щ. колобрЪииип», коя го го направиха * * '* -^тънило Да ореголира въ изключигел- 

гч мияззаг." гч^биа ното Полозсенне въ което се. намира Доору т- 
зката. правата вс-Ькпму, илв поне нрнвига па 
едно 1Г1вТ.|'тио село за иьЪуснЪняние землсдЪ-

*гпп '
4 Софийското (ту папско учи- 
1 ,4 •_ „ * "1. лищо „Мария Луиза и до- :

вършили, въ Швейцария, приема да обучава ! ,,.Лгь
ученички въ къщата си.

За споразумение въ редакцията.
г. Добричь, 13 Августь 1902 гоо.

до сега ннЛI >
ВТероТо ПодуГО1ИО

годвпг , а именно: сниб.ъ. ане училището съ 
вълна сбирка оп. мостри па рязан стека и осно
ва пане образцова кои торя, тааи година дирек, 
панта. желания да даде ие.чожносп, па гчеин- 1 лвето н скотовъдствот') г дасъ . . .

Край дунавските сола си твърди, че гьаицитВ да си запознаят-,, съ и- -в-жпптЪ европей
ски елине, оент.нь задължителни11. трепеш и *'одииа изкарали чудесна рапица, и у нает. 
нъмеки, ще основе и вечер*-- л, незадължителни, би паиравили чудесии съ цол,
Филологическа курс. за а,и шйски. италиански и

ПРОДАВА СЕ едпнъ велосипед?» 
ПОЧТИ ИОВЪ, съ 

Е много износна ц1ти. Изплащането може да ; 
I става п въ срокове.

Споразумение въ редакцията.

по нали Нико
лине пивата и до Аирилий всичкия до- 

бигъкъ ходи пзъ иосЪвятЬ,
не са

руси, ечвнн.
Записванията съ започнали и ще трантъ 

1 до 1 Сон юмврий.
Иатерееу|.щи-гЬ се з.ч л-гч..1 ма подробног- 

: ти да се отпесъгь до днр>-калята пя училище го 
чъ Пловдив,., кец-го ще им,» папрати д.-.ро.мъ про
грамата на училището.

н при такива 
аномалпостг. какво би станала посятата раница?! 

Друго, имаме секи случаи, гдЪто

I

чинов
ника но държави, имоти е напран алт. въ нЬ- 
кой села нровЬрки на иивитГ», на чае.гнитЬ 
н1и:ой ступани, да ли отговарятъ да докумеи- 
гит1; нмъ ! Намерено било, че съ хиляди биле 
успоепп подъ благовидния товодъ, че трЬбпа- 
ло да се уре и н Ьчаипето на строгъ коптролъ. 

Па много мкета свлекат!. пазбища, са» 
Едпнъ огь гланиит! въпроси, който ни- ««грабени ц преобърнати на ниви, 

тересува зеЧледЬлцнт); азъ нашия нзтопеиъ тове, помощници, т1.хни замЬстпнци

ДОШ-ИЧСКО 1’ГАД. ОШЦЙН. УПРАВЛЕНИЕ

011» ДИРЕКЦИИ Г\, ОБЯВЛЕНИЕ
Но 5132

1-й Авгусгь 1902 г. гр. ДобричI, Гр. Добричъ. 21 Ав:устъ 1902 гол
Добрвчското Гр.деко Общинско Управление 

възъ основание рЪшенмого на общинекнй сьвКгъ 
отъ вчера, подъ .9 12 ст. IV, обявена за зна
ние на |1нго|>е1'уи>1ПпгК се, че вь номЪщеипею { 
на същото унрапление ще се произведе нублн- > край, е въпросътъ за сой-гю-нностьта на 1Р-- | оть тъ.,:т сънаргпзанн, и за голГ.ма жалость 
ченъ малонялдавагеленъ търгъ, по тайно конку- двнжнмит!'» пмъ имоти и опя за селскптЬ паз- ппвнт1‘. въ но внчето села 
рнрлиие, за мостроннанио една градска баня

Приблизителна'сюйносгк па предприятието 
е 5(1000 лева.

отъ кме-
1?Л II же

съ достигнали до
: бита. ВсЬкп му съ илв Петни миел нмъ. че : еамитб селски хармана, гдЬто н« е вече въз-
! скандалите», аобоащата. на на много м !;ста н чожно да се пуска н1.какт.въ добнтъкъ—вдъръ

Търгьтъ ще се произведе съгласно закона ! Улпйгтвата и грозднптЬ наранявания илъ се- ! п.тп дробен ,, па наша . . . Много - но-заможни
лата, «лтаватъ по причина за спорове па мери. * зем.тед1;.тци, съвсЬч г. ио едпнъ ироизволенъ

ЖчламщигЪ да взематъ участие въ тьр- } иазбища, наруньчше правата на собственоеть, на-пшъ с,\ заграбила на ио-слабий; пивит?.,
П.П., тръбна л.ергнгЪ си да нрЬдстааягъ вь I владение и нрава за паша па добигькъ. . . . гни иъкь поелЬдннгт» нкматъ възможност,» да
общината, най-късно до 11 часа прЪди обЪдъ | 
на —• • тото, киго гъщепрЪмслно се нрвдруж.ттъ: ( 
отъ свидЬтедггно за чест пост ь н нраносиособ- 1 
ность и редовен), актъ. съ койго да удостоьЪ- иазбпщ»^ (ч<-рн) гд1.то скотовъдциг!; и трунатъ съд. дЬла, като за оглйдп на само-

вдожплъ нужннн 5 яа сто нърау \ земледЬлциг!; изкарваха на наша стадата си то м!.сто, разни бернн п нр. р. цр.
н рабогнит-Ь с„ добитъци. До прГ.лп 10 ю- 

I дини културното земледЬлшу както и друга
ихть сме казвали, „»* 61, тъй и *по такъвт» "а което съдилищата се поитрупватъ, нмЬсто 
пачииъ вършено, както е*-га. Тукъ въ пълна- ДГ.ла за нарушение владяниото — съ углав- 
та гмигьлъ на ду мага—з>- чл >-дЬ лецъ с»( йод- ' ии за побои и убойство. ЦрнмЬрп н1»ма да 

та. гдЪто могьгъ да со видни, всЪки нрис-жг- разбира оня. който кара <*дииъ нл\гъ п изо- Указваме, защото съ съ стотини... 
егвенъ день и часъ.

за публичнагЬ тьргоне.

До ирЬдн нЬколко годиш, по насъ. край ! ланеждатъ д*ла у съдилищата по едннетвена- 
нсЬко село имаше огромно количество хектаря Т!‘ причина—голЪмнИ. разноски съ конто се

рака. че е 
прЪди ри и гяето залог ь.

•1а гьрсътъ вд. СЛ.1ЦМЙ денк слЪдъ р.чзие- 
чагване офс|ий г1» що со оГиши и^гприжка.

Планъть, описанието за постройката, 
иптЬ условия, смЪткат.ч и другнтЪ 
ирЪднриятиею сж нь канцеларията на община

та ВЪЗЪ
«снова на това, изтъкват ,, тия самоуправства, 
свади, сбиваияя и убийства, ц вь последствие■

ноем- 
книжа ао .

| рана около 70 — 80 кила, или 610 декари
I земя, ак*> я да има многома, които разрабог- | копня крепостни актове да и** могьгь да си 
( нвгь пнвнтФ. ся съ 4 — 0 плуга и засЬватъ сиплтъ и миша. само з*. това. че бнлъ влЬ- 
| до 800 декара пространство. Има ступани 
дребеиъ добитък,
д^лии дружества съ 1—4000 здрава овцЬ. лЪмапае 
Други пракупуватъ съ стотини рогати доби
тъци. иускатъ п, иа паша за огояване и сл-1»дъ ! власть но иска и да знае, за тия кражби __

откарван, въ Цариград,, за продачъ. | самоуправства. виослЬдствво на което тя е из- 
Най-иоглТ, нашия добруджански край възъ губила сво*уго реноме, като власть, защото н<* 
оспова на горпьото заслужено носи името : . е ьъ състояние да запази

На много мЬега, има земледД,лци съ за-н. Кмозъ: С. Игнатовъ 
Секретар!.: А. ИомарОВЪ

па залъ къ ръцЬт* на пЪкой по-заможенъ, илн 
от- на нфкой нехранв-майко—скандалджия,

СРБДНО ПРАЙТИЧЕСКО ТЪРГОВСКО УЧИ
ЛИЩЕ „ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВЪ ‘

в*ь гр. П.тоздизъ.

конт<» сьстъвляватъ*, и по
възможпость да депозира суми за 

ир. Въ друг,, административнатаогледъ н
Ьурсъгь на училището е диЬ голвшенъ. 

Лъезяющв-гь гова ГИла постжннтъ вь него тръбна ла 
притежавать най-малко трнкласно 01>]>аз,)ва11не. 
. чилшщиата такса се намалява огь 400 лева зл. имоти и жшична
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на българекит* поданици, за което главно и ! «на та шкли да иеватъ обяснение ОТЪ него, за- | били въ тьзи околни нкща обикновеннм: нркяи
, к __ ’ .... „„ „„....   а шо е отказал.. мЬсеиь пЬщо въ Сюдюмаялд>1гь е биль ахтонсн-

в Предназначен е ® и „ Кяго чакяхъ до V/. часа и Д-ръ Ковачсг.ъ ранъ трупа на едпнъ арнаугшнъ ■ било сонета-
даван, права . . . Действително закопъ за соо- но Д()Яд0) црииудиь, понеже положението тираио, че билъ умрклъ оп, побой но побойии-
ственость—най-главно пешо за напредъка на „я жс„а ми Ипчва значително да ос илошанл, нита ощо не од. заловени при всичко, че убий-
една земледЬлческа страна и*маме, но има да покани мкегння лакпръ Гоено типа Д-ръ Н)р-

лановъ, който «п. готовность ее отзова на цока- еркдь село. На пати огъ едивото село за Ха- Ц
пата ми, дойте, праг леда боднат и наикрн. че сжкоюсу нкщо нркди една седмица е билъ еркщ- Я
ти сграда огъ стомашна тркска пои топлина 40" натъ оть двама души едиоъ таукчвя, комугосл» А

<’лк и. го.:а въ Г» часа съобщих), на кмета ограбили нарвгЬ и часовника На Пенко X. Гуи- 1
1’-н1. Желкзь Абаджискь, че дакар» още не 6Ь чевъ огъ Орчпплжикъ еж откраднати нкколко -

кобили: въ с. Г.м' рлср1. тази дни е подпалена 
нлТ.вата на едното огъ селеннтк: ви самото село ■* 
< 'юлюманлжкъ у кмет. помощника. Му етан ь Де- 
тшроиъ е имало безегупански коне и биволи : 1
кмет. наместници сж били заграбили и з.асвоили

егвого се е ивъртпдо иоеркгь бклъ денк и въ
спомагателни н наказателни закони, които
определятъ до негде собственост!,та, но кой 
ще ги изпълнява?! , . . Турския закопъ за 
,земпгЬ“ е въ сила у иасъ, въ него е онрЬ- 
дЪленО Доста на пространно правата на ВСИЧ- | дошелъ, при все, че го вякахъ още въ 12 часа 
ки. н за собствеиостьта и за м1;рит1; н пр. ! кой го възму гепъ отъ востл.И1»та му, веднага го

де *аппвкд|. Д1 му со направи мъчремяо пасмЬн- 
■ и се прклупркш. че ако ш. б.кял.ще се случии нр.

Кто защо, като сие зрители па толкова- 
то скандали и освоявания ни чужда собстве- I
ность, сол. мЬри п нр. обр. .дамо вниманието но пръдиш-яние ще поправи градския ни лккарь?.. 
на наД.тЬжнпт* мкета п лица, за избЬгване Ние на тоя пьиросъ сь ноложителиосм. отгова- 
на кръвопролитията поне но тия въпроси и р 
за запазване ирЪетпжа на нластьта, която 
злЪ е изпаднала въ очпгЪ на селската часа.

тачоп.ч <нТ.'Це. ще б,К|п УВОЛПвИЬ.
1» I’. може ли да се икрил, чо това кмета- общински гт» бозища беи, да им ь нркннгегвуаа

нг,1он и нр. и нр. работи, за които полицията 
оевкмъ, чо но нима никакин чГ.ркя, но нада
ли има я извкстие. Желателно е да се обърно 

Нркзп дьЬ сКдммим, тон отказа да лале ! внимание на тия работи оп» ггЬто трГ.бна тя 
мо.яспииокл И0М ЧЦ1. на самата сестра на кмбгга 1 нека полицияга рискува да я обнинягь, че била

бездТ.ятелна но избори, а тьзи дкягслносп, да 
унотркби но вече вь заиазванпе на- населението 
оть подобни злосгорсгва.

I
не. ли

■5 1
'

I к< ято е бкяна вдовяцл. Газбнра се че той всич- 
Да Нв дозволяватъ, поне за ВЪ бддщце, НП- ки това прани на бклмя >Т. болни, за конто имен- 
кому да не разорава сед. иазбцща, а тия. 
които еж го засвопли, възъ основа на чл. ‘.17 
отъ закона за зенит*, да го отнеман,, за 
която дявность владение нЬма. Държавната,

'но му се плаща огь е-оциват».
Видкхме III том', оть романа „Злиягь IV- 

и и (И написа нь огь ши га И. II. Слкний. Ако с&- 
, димя. огь излкзлилк два тома, можем ь да ка- 

жемъ, чо Г-аь Сл 1;ш<н наннеалъ >’Т.що хубаво, 
общинската и административна власти но сн- което заслужава ля еж ш прочетено огъ всТ.к-иго. 
лага на дЪйгтвующптЬ закони да занязвагь I Обръщаме сери» но нниханас па г. г. чята-
нлома на българ. граждани, поне на тия. т, лит|; «• .,,г,я“ ....... "'"Ъ™»1' »« '-»»

1 _ г_ ‘ страница, въ т«»я ор«ш. огь дирекцията ияорг. тьо
които пчатъ въ ржц1.тЬ си крепостни актове, щщиточеекот» търговск- учплпще .Евлогий Геор- 
по който само начннъ, ще пр-Ьетанатъ самоу- 
нравствата и вс*кп ще помисли, че и въ Бьл-

31 232Т! -КОЗЛОВЪ

УмрЬ поета ншюлражаемь 
Койю сьздаге (.'идеръ ншака,
IIь книжнината намнтникь славеиъ 
Побт.да страшна н.чдг, чиръ арапа.

Пошнгъ непиденъ огъ «сгоряьа 
Но добрт, еияаенъ оть старци, баби, 
.((‘гоили «у ши. абра ги поета 
Нг.що безсмъртно за нася. създаде.

Българинъ нЪчно ще .яя разорани 
На свойгЬ д Кич и мили внуци,
■?аряд' Сидсрн араиоубанич 
•1а биволояТ. двама юнаци.

ГйсВЪ ' въ 11 !<>к шит., • <*Г,ц<. на ония. които пяатя, . 
желание евновстк ичъ :л стапатъ прпмЬрни яя.р- 
гонцп.гария има власть, конто .шранши/ш жннонш 

и имота на йода ни щпна. Не стане ли това 
тика, ще бхдемъ вечно зрители на нескон
чаеми произволи и кървави разпри.

Но други въпроси ще изкажемъ взгля- 
довет* сп въ едпнъ отъ слЬдующитЬ сн 
броеве. _________

БЬгатъ оть светлината. Нъ ешиъ огь чп- : 
наяат!; СП броеве, бг.хч-- съобиш ш, ьакъ поручвкъ ; 

! Гаиеиъ огъ тукашния 1арннз»иъ, бЬзанслъ угдаввц 
яТ.до противя, г-жа....за гякто го озобличвда въ еъ- ‘ 
евчавие на г. Гунева. ДЬ.тото 6Т, ваерочево за 17 

. гого, ИО обидения у ИЛ. ИоручИКЪ. Не се ЯВИ. ИВТО 
| 6Т, увълвомошилъ свои довЪреикпкъ и дЬ.юто ео 
| прпкратп. Да, отъ ежлпвтата ги е -трахъ. защото 1 

газя, нха зак< нн. ГоркпЙ Мсларовъ. защоди при ! 
иьрво разг.яеж 1аннс па гова дЬдо. 61. г» наерочпдъ 
тькчо при во.папани, жалбата на и казвчгь. чс 
билъ вземалъ М1М лева гаранция за иеотклоие- ! 
ние иа госпожата отъ еж ш!!... и тон 61; с.у. ши и

■

■ и

I
Л

Пои иоднизи имагь геройски 
1>тго свои юнакя. стонанииь 
Кой вя. полита равни Гвящоиски 
("сривакь съкруши кръвний гиравинь

Сгуй ще се помни име иоету 
Иь безнрт.дкля на вЪкоиетЬ 
До кат живЪи родина мила 
II б.ъдс мощна падя, праговегГ.

'
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До „секретния редаиторъ на в. „Добричь-
Огъ нккодко нрЪме но адресь на в. „Добруджа- има хора ужъ ся, висока мритенцпи, които толкова 
нецъ* пущате исшьзможнп ннсинуаций. достой- се стараяха да го закркпятъ на скамейката му. 
ви само като иа Иасъ доктори „шангапски въз- Жалко!
иатанници“ Лични. Инспектора ва кавалерията г. гсяержяъ

Иииаропъ 61; пя. градътъ и и. по виеп< кция иа квар- 
тирующитГ. гукъ два д.-возмова. (,'ъщо сс завърна . 
въ градъгь ни отъ отнускъ, заедно, еъ г..Виварова • 
и г. иодпо.яковвпкъ Пскровъ.

I

Въ брой 27 иа в. „Добричъ“ нарилаемъ огъ 
всккиго „Пасквидчсто“, вя. който всккоп всЬчиил, 
ако има нкщо"противя. нккого, пуска хулигЬ см ..
Тъй е случая и съ мене. Вий, „Секрегипй* кой
то сте достоенъ само да нодсмърчате но ирозрр- Подъ сждъ Вившия „ Ми,м1|1. Сжшя Нв.
цатЪ иа честиитТ. дЪвиня и женя. имате гурата щропъ. който още при иоявяванаето иа в1;«-т- 
да окайвате. че сьмъ биль нещастникъ и одва- „пкгтъ Н|, , г< д-р, „беппалъ съ куиъ хули и ру
ла съмъ биль "омиелмвадъ пккога да бжда рс- 1анп„ Г, Гунева, чркзъ о.|.пциадцо писмо иожйстеио 
дакторъ. 1удно..: ПсЬкий знай, чс азь съ под- нъ в ^Нов-ь .1пстъ", е ирададсиъ подъ екдъ да 
писа си явно и откровени.» бичувамъ туй, което ; (>тговар„ аа еждиВскит* сн нсувип. 
виждам ь за безаклнно, а не ьато тебъ оть за- | Гхссенекая Ансллат. Садъ ся. оарЬд1;.|сиието
сада, съ едииъ неиристоень езикя. и сь ноложе- (.п ,,гь д Днрилъ подъ А1 11 е далъ съгласието Слоркдъ свкдЪоИЯТа. съ коияо располага-
ние „модчать неразсаждш ь да хвьрлимь каль ,ц )а „дип1е г_ Гуиевъ углавно ирис.гИ.яванве а ме. ириго го влени ига за пячнчо.юкигЬ тьржества
противь всккиго. иояучи ьшЬжвото шкопно удовлетворение Той с ако и да отивам, бьркс все щн останагь мно-

Ираво да си кажа, азъ счигамъ за о 1И.яно ,ита „а удовдетворенвет.. ще кажемъ и най. а яс го рчботп нч довършени. II има икаш че обьв- 
да се разнравнмъ като съ тс е зл възпя гавниьь в,.чга н,ъ кафенетата. Нь тущпя си брой ще вуб- ннватъ болшинство го, че и ч 101 дсиь, кол кого 
който задъ гърба на нещаегииг , иолу|рамо1Ни ^ 101;УН1,е цт.дото оврЬлЬлсивс па аивелацаята,сжшо гр.чя декригата вече ИЗВЪнркдна сесии, не би- ;■ 
печатари излива злобата си. в онова, за гдкто е разркшено г-аV Гунсву да нов- ло иишо пзвя риошо, *мчя да се истегдягъ око-

Ако си честснъ, и ако искашь дауслужишь ДВГИ(, граж»ав. вскъ огь ;»(КН) лева сжщо оть Ме- ло 500,001) левч за дневни но е ли работа, ами
.а обществото въ една или друга смисълъ, из- да ,(а 1ф1111, „ лапбв. яонастойническото лкло заема... 
л»зъ явно съ подписа си, като забравиш ь кел- | ^ ,у_сП, г „а „„«пявата скамейка ще вншмъ , I
лерицитв и се разправяме двама. какъ сь е ро.извилочрьлъ трв девиза правоежяпс. | Спкодъ е постлповидя, тото богословското учи

лище да се обърне въ пълна семинария въ шесть 
ижатъ ни отъ Балчишко че тамошния юдпишнъ курсъ, като со въведе изучнаннето иа 

На 10 ТОГО се яви въ редакцията ии 1 -:.ъ окол. пачадкикъ не се вкстнвалъ викакъ и.п, : еаиекв в „гинеш, язици и като со видоизмк- 
Иасилъ I*. Димитровъ и се оплака, че градския околията, нри всичко, чо кражбитк и скандали ’* ци и саматд 0грама въ тая смисъль Новата 
ии лккаръ Д-ръ Ковачевя., огказалъ да даде ме- по биде ркдко, но това не е работа па начад- ир0Грава щкла'да нечие да се прилага оть нър- 
дицинска помощи па госиожата му. Къ 12 часа, пика, той знаял ь д.ч прави само избори. ВИ1| ееми,1а,к.ки курсъ, а ученицитк огъ други-
каза гой, ходехъ да викамъ градския лккарь да Нкщо иркли мкееця, въ сжщага околии е ^ КГр,.опе щв с.гЬдватъ но досегашната про-
ирктдела госиоджата ми, която страдаше оть имало комисия по измг.рваие на държавиитк Грама. |{ъ първия курсъ тая година ще се прн-
силно главоболие, обаче гей отказа да дойде, | земи. Тази комисии е намЬрлла у мнозина зл- ,.МДТъ 25 ученика, оя-ь които 1<‘ ще б.ьяжгъ еги-
като каза, че не билъ се хранил ь още, като с.ь- грабени дьржавна асми, но най-щедри вь тава ; т.1,г,;яаГц ц Г» но-устиитдинн ги. а другвтк ще 
шевркменио ми каза да отида въ 2 часа елкль | отношение сж били житедитк огъ с. Карап.озь-
обкдъ, когаго азъ отидохь, обаче той накя. от- 1 куюсу Нв. II. Кара Аганасовя. в Иетрь Горд-
каза да дойде, като каза че имядъ да пркглЬж- жпка. конто с.ь заграбили но около декара
да други пациенти, и чс главоболието ,не била държ. земя. 
сериозна болксть, така че, болната мижала да 
чака до вечерня я, косачо той щклъ да дойде. '

Иоктия. прочит надъ ткзь останки 
1Цо со на вккн оть нася. раздклатъ,
А духъ, таланть чпсгъ самороденъ 
Пькъ други мла (а оть наеъ наелкяять.

Ч>. г[<и'цчог. Г{ Лпуп, 1!>02 го.г.

И. П. Слгъпци

Обща хроника. 7

Въ едно огъ послкднитГ. си заекданвн < в.

( '. Пч. , ?411Ь'|1№.

:

се издържам, сам».
Произвкдителностьта на „раницата" но

но край- дунавскигк мкета, и изъ Южната Бъл
гария, е тьржесгвчино доказала като каква пол
за може да направи Българин за економическо- 

какго н тукъ. { то си подобрение. У иасъ какго говорямъ въ 
уводната сн статии, като, нкма собсгвенность, ■ 
до като добитъци гк ходягь изъ всички ниви про
изволно, ще бд.деиь лишени отъ благото на ра
ницата. Твърди се. че нккодко милиона лена, ве- 

— Самоувравегвата, кражби гк и падежи гк { че е*, ирибрани производители гк й тази година.

— Нзборитк .яя окржжии съвкппши и вя.
тьзи околия сд. се изпь|иг1!ии съ слицата яма- 

Отидохь въ общината да се оплаче, че ! гии оп. страна ча населението, 
градския ни лккарь отказва да да.як медицвиска . 1*ъ Сниюмяилд.шк.гга секция нанр.. кякто ни ви- 
ноиошь иа госиоджата ми, къдкто иамкрпхя. но- шагъ отъ около 2ГЧХ) избиратели с.ь се явили 
мошникъ кмета Сжби Игнатевя., който се чадо- да гласувать само 107 и то само турни. Бълга- 
иоли съ това, да ми каже, че ако до 5 часа елкдъ рия к не сд, подяли ни го еднн ь глась. НСалко 
обкдъ не дойде дккарн, да отида нагь да съоб- {
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7.7 декара оцЬиена 7.70 левл; 7. вина „Юртлукъ“ Апрп.гь901 пи. въ иолаа на Добрачеката Зеиле- 
I ОБЯВЛЕНИЕ М 8034 отъ 3.8 декара, оцЬнена3.80 лева; 8. впва „Чааръ“ лЬл>еска Касоа, противъ Хюсеииъ Халалсвъ отъ
§ На оенованнс непьдяит. ляеть погьНо. 1008 оть 15.7 декара, оцЬнена 1Г>70 дева; 9. ппва е. Мусу-Бей, ла 372 л а др , обявяваиъ, че отъ 27 
«|л.> га 1ент> огь II Длбпачскив Мпровий Охдня на 21 .Дере-Лом" огь 10.3 декара, оцЬнена 10 30 лева; Авгуетъ до 27 Сеотея. т. г. до 5 часа е.гЬдъ обЪдъ

*\и|>илъ 1901 пи, вь полза яь Добричската Зе- 10 нива „Кмнлмкъ“ огь 10 декара, оцЬи. 10 лв.; н поел Ь правова ддаванне 5 на сто-въ 24 часа на слЪ-
Ап1‘ |Тлч. Кисеа, иротваъ Спадали Ислняовъ, огь е. 11. нива „Къдържа-вчн“ оть 10.9 декарл. оцЬн. ' у кин ни деш. въ канцеларията сн въ гр. Добричъ,
ЩМм-у Бей, ла 372 лева а -.р., ооявяванъ, че огь 10.90 лева; 12. ннва „Дюлгеръ-ичи“ оть 15 дек., ще продавняъ с.тЬдующитЬ длъжни кози негвнжиая
Ж>7 Авгусгь л<> 27 Сеитеввряй т. гол. часа до 5 оцЬнена 15 лева; 13. нива „Ара-яеше“ оть 13.1 и; иаота, вахо1ящв се въ зеалацето ва с. Мусу бей
Жел Ь.п. об 1. :'Ь и нослЪ правоначдававие 5 ва сто оцЪнена 13.10 лева; 14. каша еъ оборъ в хаябаръ. ! а ввеино: 1* нива , Норялъ-ноду“ 27.8 .декара;

Якъ 24 часа на слЪлующия деяь въ каицеларимга оцЬн. 30 лева. И. На Исвавдъ X. Алвевъ. 1. Нина ; 2) вана „Екшв-аляа-кула“ 21 дек.; 3) ннва „Мар-
{Зи-п вь гр. Добричъ ще нродаваяъ слЬдумщпгь длъж- „МЕра-бом“ отъ 7.2 декара, югЬн. 7.20 л.; 2. иина ко-волу“ 48.8 декара; 4) ивва „Коджа-банръ“16.1
Звиковв иедяяжняя инотн пяло 1Я1ЦН се, вь зевлаще- | „Мандра-баши отъ 3 декара, оцЬи. 3 лв.: 3. пипа лекар»; 5‘ нива „Добррчъ-полу “ 18.8 дек. 8) нова
•■Ш» на е. Мусу-бей, а нченно; 1 „Кьокъ-ера* отъ 4.5 лекар», ец. 4.50 лв: 4. ннва | „Балчикъ-нолу“ 41.4 декара.
I 1) нива „Караачъ-нолу“ отъ 8.4 и-к.: 2) впва I „Чобапъ-мидю“ оть 11.7 декарл, оцЬнспа 11.70 л.;

Я„Саръ-башъ-юг»“ оть 13.1 декара: 3) ивва „Саръ- 5. „Нрн-чавръ“ отъ 24.3 дек. ц!;нева 24.30 лева;
'й Лашъ-мгъ“ 23.7 декара; 4» ннва „Мезюла-адчаа“ 1 8. шиш вина „Чалх-араеж оть 11.1 декара, оц.
§40 декара: Г» ивва Караачь-но.п-бом“ 8.8 лек.: 11.10 лева;

Я 8) вина „Марко-волу“ 11.5 декара; 7) нвва „Нрикъ оцЬзела 4.20 леви; 8. нива „Ддаа-кула" огь 4.5 I
ЩЧукуру“ 10 дек.; 8) ниви „Юртлукъ“ 37 декара. ! декара оцЬяена 4..е) лева; У. нива „Алта-кула“, ,

Надгаваннето ще почне отъ цЬиата. която | отъ У.*’» дек , оцЬиена 9.80 лета; 10 нива „Улунъ- 1
^нървнй кувовачъ наши.'. ЖелающнгЬ югатъ да бою“ отъ 12.5 декара. оцЕ.неи 12.50 л.; 11. ннва

••е явянатъ вь канцеларията въ ирнсхтственнагЬ ; „Яох-аряутъ“ отъ 12.2 дек., оц. 12.20.1.; 12. пхща
I еъ лворь отъ 3 декара, оценена 30 лева.

Д. Л1 1882—902 г.11 продажба.

Надллванпето где почпе огь оцЬнката. конто 
първия куновачъ лале. ЖеламщвгЬ югагь да ее 
явявай. вь канцеларшиа яп в» првсхтствеИНГгЬ 

7. вина „Алиа-кула“ отъ 4.2 декара, | дни в часове ла налаавииие.
гр. Добрич ь 2*1 Юлий 1902 гол.

11.1К. Сж I. Прпставъ: 3. Мт.лникаровъ 
Д. Но. 17УН 90.» год

!

ИГ.ЯН.1КШ1Е
Йо. НП54

Па оскоплнпо ксиълиигслнмЛ листь Но. 4933 алда- 
Л«*нъ отъ 11 ДоГфичскпЙ >1И)ичшй Гл.днн на 29 \‘П1 1НМ д., 

Наддаванпето щс почне отъ оценката Жоллинцнт* иъ и*».ма на ДоЛрпаскага .ЧгчаедКпеона Пасе:*, иркгииъ 
иогатъ да со яиииап* п. (ммцмар.: : а иъ приел ггтн**нигЬ

дпи и часове ли ни мьваиве.
гр. Добричъ 2*> Юлии 1902 гол.

Пан. 0*1. Пристава.: 3. МЬлннкаровъ 
Д. Л§ 1391-902 г.

ь Ахмедь 1*>р. Ш1рпммоиь огь < Хардааий, аа водена и ар., 
дни и часова аа наддаваш ие. с ованжамъ. че огь Но Лвг. до ао 1еиг. г. г. чаеа до •*> саедт,

, Г|>. ДпЛричь. Ьииа 1УО-* : ь оС>Ь(ъ и ноеаЬ ира.оиаиааание & наето иь I часа пя
0БЯВ.1ЕННК А|ь 8043 I Нав. С.ьд. Пр - гав-ь. 3 МЬлнииаьип, * састукодии день вь канделарнатч еи вь гр Доорцчь ще

На осиовавве ВСПЪЛИИТ. ЛНОТЬ полъ Ля 5971 , Д. Л2 130*; 902 I . продаяанъ елелутшигв длъжникпви недвижима имоти,
Ш плявдевъ огь Н Добрич. Мпрояпй Склпн на 2 ОБНКЛКНИЕ II... 8030 ..ахоташп ее .ь аемаи.дето иа е. Хардаадй, а амеино.
Щ . ягь/ьаа * • - .ш . I I* II а.,.- 1 иим ^.'аунъ-ЬоЛ** а Iк.;|»д Ь ;ь;п, *>лПиоИл У12'•Щ Декея. 1900 г., въ полза на Добрич. ЗеялегЬдч. ( На основание иепьль .. лветь чодъ Но. !И« г, нвм .1,,,,ГЛУВ,.- л докара н а,й. 0ц*иеаа п.*о
Р Каса, противъ Братия Косю И Стоянъ Ивааовн ОГЬ нзладенъ ОТЬ II Добричский Марпвяа *’*ЛПН на 15 л. ва ; В, нива „Мтлулжакъ* 3 геяарз 4 а|кц одЬиеиа I>0
[ е. Илп-беЙ, ла 540 Л. В др . обявяваяъ. Че отъ 28 I МарП, 190*1 Г., ВЪ полза на Бьлгарската Народна дева; 4) нива .Отлуджакь- 7 декара о ара, одви. 1'> дива; 

Авг. до 28 Сеигея. т. г. чаеа до 5 ел1. :ъ об|; 1Ъ и 1 Банка, противъ Коега МагЬсвч.. огь с. Кара-Кгртх н,|“я ■,,гл.‘ 1Жак,;‘ 4 1Г1С 3<>д*оь «.во дена; «1 нива 
цос.ть прароиадлаваиис 5 на сто въ 24 часа на ла 990 лева, обявяваяъ, че оть 27 Августь до 2. г ,-,.1ГЬ о дек. « ара, «цяаена 1.ч.«о л«,а; V) НИв» „Дюа-
с.гр, лующил день съ канцеларннта си вь гр. До- (‘ептеяврий т. г чаеа до 5 ел!;лъ обГ.дъ в поел *: ; геръ-Нчи* 4 декара * ара. оцЪпсиа а.*» л.
брнчь ще пролакааъ ел1ллующигЬ длъжликони не- правовагавание 5 иа сто въ 24 часа ва слГ.лующпй Изддавлнието те нечие огь онЬнката. ЖеламшитЬ

•. въ канцеларията си въ гр. Добричъ, ще нро- 
Лиоа.чъ елГ, |укицнг1; длъ.квишош иелвяжняв инотн, 
яахолящн се вь 31Я.пгщсто на с, Кард-Кургг., а 
кченво: Ь нива „Харяаиъ-арм*“ /4.4 дек. оц-би.
43.2 лена; 2) нива „Каба-сагал.-пхть" 15.8 дек. I 
оцЬн. 47.40 лева; 3) нива „Мерлжанъ“ 12.9 дек. 
оцЪнева 38.70 лева;4) нива , Чествгй-яогплн“ 30 
декара, оцГ.нена 90 лева; 5) пива „Кхеа-пнка“ 40
лек. оцПнеиа 120 лева; 8) ннва „Юртлукъ" 15.4 ЬаНрямь Гяав Хасановьчтьо.Чн.лякь Муеу 1>п

. ,м. 4. .. иа л ид о^яелнахъ, ч.« огъ *2« Лвг\«ть до Геитсмп
лек. оц-пнеиа 41...>0лена; .) нива „1орпш1->ВееЪ" т ,, .,0 ь елт.дь »Г,Ь,Ь И ноелТ. прав.о.а .авание 5 на
14.4 ДОК. ОЦ'^Нс11;1 4.4.^1) Лева; ниви пДъЛГИт1*»- сто иъ 21 ни 1и1дующия дгнь иъ канцедарията см 
боищаи 14.5 дек. <*цГ.Н« пи 45.50 лева; Н) ннва вДо- \ »р. ДоЛрм*пь ще продавамь сдМуьиимг!. ддъжиикови

неднижими мчогп какодищи сс нъ ;п*млп1цето на г. Чнф 
.1 ИК1> мусу бе!», а ич- нио;

1 нни* «Добрпчскв нжть“ II декара. оиИн. 42 йена; 
-1 пива „Гоиъ Кая" 4Г#.1 д к:»р.1 оцгпоца 1ЯЛ..‘№л.; 31 ипиа 

чаирк" 12.7 декара, оценен:» ЗН.Шдсва; 4 мина 
I „Кара ачъ иолу“ 22.«1 декара, оц1»нсиа 67.^0 депа: Г»; ниип 

„Кари-ачг йод у“ 82 декара. опПиека 1»в левд.
и.1,С\анамиего ще почне от», оценката. '.КедаипиигТ.

Iим
'

!

мпгльгь м ее »мм на, ь нь канцелириита ми вь нрист- 
етвеиигЬ дни и чанове а» иилииание,

Гр. ДоЛричь, 27 Цлднй 1УоЗ год,
Иав «'ъдеЛець Нрдтвь Л. МЬдчнк.чров1.

ДЬло По. МЛО у«2 р.

1ВИЖВЯИ ичогп иихо 1ЯЩН се въ зсялнщет« ва село 
К.ш-бей. а сяенно;

I) Нива „К*ргнчлерскп-синоръ“ 2в.< декара.
Щ оц+.нена 2*).7*> лева; 2) нива .Узлареки-сиворъ*
'7,\ 51.4 декара, оцЬаенн 51.40 лева; 3) ивва „Бр"Ь- 
Ж <71111;“ 13.5 декара, оцйнена 13.50 дева: 1* нива 
Ш .Дорбалийекий-ихть“ 13.8 декара, оцйвеяа 13.80 
Щ лева; 5) ннва ,11адъ-Гьоли4 23.7 декара, оцЬнена 
5, 23.70 лева: 8| нива „БрЬетитЬ“ 18.3 дек. оцЬнена
Ц 18.30 лева; 7) ниви „Каралнйскн-пкть“ 15 декара, 
у оцЬнена 15 лева: 8) вика „Надъ-Гьоля“ 11.2 лек.
Д оцЬцена /1.20 лева: 9» нива „Боллукъ“ 3.3 декара
I оцЬнена 3 30 лева; М- нива „Нилъ-село“ 19.8 гробищата“ 15.9 лек. оцГ.ненц 47.70 лева; 10) нива
Ш декара, оцЬнена 19.80 лева; 11) ннва .Надъ-седо- „ИояЬж *у-пхтя“ 14.9 дек. оц! и. 41.70 л.: 11 нова
Я харяаяджкъ-сяяоръ* 52 декара, оцЬнена 52 лева; „Гхргь-тарла“ 40.5 дек. оцЬи. 121.50 л.; 12) впий
« 12' нива „Тръни“ 19.7 дек., оцЬнеиа 18.70 лева: „Деряснъ-Нолу" 10.1 декара. оцЬиена 48 .30 лева;
Я 13) явна „Балчвшки-ижть“ 11.7 декара, оцЬиена 13) нива „До-шеето“ 12.8 декара. одЬяена 38.40 
Щ 11.70 лева; 14) япка „Балчишкв-нхть“ 24.1 дек., лева: 14) нива „Башъ-яунар.-пхть“ 70.50 декара,
Я оцЬнена 24.10 лева; 15) ннва „Кованлжкт,“ 20.1 оцЬиена 211.50 лева; 15) нива „Задъ-Банрх“ 38.9 
В декара, оцЬнена 20.10 лева; 18) нави „ПЬтнн-бал- декара оцЬнена 110.70.1.: 1*1; пика гБоетанлхкъ“ 

чишка-ижть“ 8.2 декара, оцЬнена 8.20 лева: 17) 9.8 декара, оцЬнена 29.40 лева.
Я нива „Гора“ 13.9 декара, оцЬнена 13.90 лева: 18) Наиававпето ще почне отъ оц-Ьикати. Ж>*- ;
Щ ни Ри „Добрпч. ц*ть“ 37 декара, оцЬиена 37 лева; лакмцнгЬ яогатъ да ее явявагь въ канцеларията 1 

I'») ицна „Добоач. и*ть“ 10.4 декара, оцЬи. 18 40 въ приехтег»еииат1; дни и часове и наддаваяие.
*'ева; 20) ппв;. „Добрич. я*ть“ 17.0 дек. оцЬнена гр. Добричъ 28-У11 19**2 гол. Ио нога

Щш 17-80 лев-о 21) вава „Матлхнов. евноръ“ 10.8 д. Или. *.'хд. Прпсгавъ: 3. М ь пшкаровъ II* оеиовинве псимнвтвлннв лиеть Нп. Ьо»! иадя-
Я оцЬнена 10.80 лева: 22) нива „Добрич. п*ть“ 34.9 I I. .V 1881 90* пи > денъвгь и Доврачека» м и рови и с».ии нд л«1Х уо„* г..
Л декара, оцЬвеиа 34.90 лева; 2 ) нива „Добричек. ОБЯВЛЕНИЕ VI'8053 “ ' ш-Гиль "хгГГ.7.*!“ 8с"л’,л*^*,с*в «»<>*».
ш ,.кт,|* 11 7 , »*ч! I. .. . Пся4 и.11* л. (длцоиь огь «сгли \'м>лп<ин. .Щ 4*» Л.Н.Ч
1 1 „ . |!«« Лакира, оц^цеиа 11.70 лева; 24) ниви Н;1 оси<»викне в 'иглниг лиеть но п. Но. 5040 оЛяаав.»мъ„ чс отъ Ангусп. до йн Сейте мири а т. г. чяса
Ш -I робнщата“ 37.9 декара. оцЬнена 37.90 лева: п.пагенъ оть И Добричский Мировнй Съ.юн на 25 д» 4 еаКсь ое.ъць и шх-иъ „ривпиа.иавамие а м* сто вь гд

25) нива „Иадъ-село“ 25.7 декара, оцЬнена 25.70 Сеитеяв. 1901 г.. въ полаа ва Добричската Зея те- ,:1С:| "* ,*|,,"1ия •»"“*• ш. ьлицел»римт» си *ъ гр. До-
«, .... ЮГ.П,Т,Ь- «И л,к Л»ш К.-.-И. X. Сал,,,,,, огь

нева .8.1*1 лева; 27: нива „I орски-мжть" 24.1 дек. с. Хардалви, да ‘.-0 лева. ...щвяваяъ, че огь 30 нмено: I ’ шш „(•яксаиь-Паши4 е.:, де*, опън. в.5*» 
оцЬиена 24.10 лева: 28) нива „Боллукъ“ 32.1 дек ! Авгусгь до 30 Сеитеаврий т. г. часа до 5 слТ.дъ -■ “““* .Алн* аула* н декар* оцЬн. и леш*:;; нвил.Чу
оцЬноиа 32.10 лева; 29) пива „Боллукъ“ 30.1 дек. обИкь в ппелЬ иравонаддавание 5 ва сто нъ 24 Л11"- «•лм* I декар*, оит.м I леи»; 4; нив* .Кади кьой.

ТУ ""** 'УА”*10*'°р"‘фъ“ ,а,'ат “а ••лЬд>ищия день вь кадцзларияга са въ ! Г"д*к»^"‘Ж«."мм«"ипвТ.Мав^““ .2 дежр*.
оиВ“виа >2 лева ; 31) нива „1орекв гр. Добричъ ще нродаваяъ л ЬлумщцгЬ длъжни- | оцбн. ъзо лев*; 7, пик* Алм* Кулякь“ 7.5 дв*., онъивн»

пхть“ 12.;> декара, оцЬиена 12.50 лева. кови иепшжияи пяотп, пахотщи се въ зеялището 7 ао ли-шя; к) иив* „Кн.ллюкь* г.« декара, оцъиен* 4 »• лв.; •
Наддананието ще почне отъ оцЬнкага. ’,Ке- иа с. Хардалви. а ияенно : '•* Н1*НЗ .Киллвкь кулакь-вашп“ 2 дек. оцЪи. 2 лева.

ГаСътегГ^ тие.ЯВЯВаГЬ ГЬ Ка“ЦеЛа‘,И“Та ш Ь -Г -Ч°Г Ь Н,ЛЛ^ -^ЬИ- яосатъ^Л^Г*;^^
вь иршхтствсинвтЬ дня и часове ла наддаванпе. Ю лева; 2) нива „Кара не.мп ь“ 10.9 дек. оцЬнена нит*, дни и чаеш,..,

гр. Добричъ 28 Юлий 1902 год. 11 лева; 3) пяна . Кювлюкъ" 8.9 декара, оцЬнена
Илв. Съд. Прпставъ: 3. МI; шикаровъ 9 лева; 4; пива „Бюкъ по.гь-Л |Ю* 4.8 декара, оц|;- 

Д. М 1554—902 год. неиа 4.80 лена; 5* ивва „К.шж-Боеганъ“ 8.5 дек.,
ОБЯВЛЕНИЕ .М 8047 I оцЬиени 8.50 лева; 41) пива „Капаклж-<‘*рт*“ 3.8 !

На основание нспълнатединй лветь Но. 4081 (дек., оцБиева 3.80 лева; 7) ивва „Капаклж-ехртх“ По. вода
алдаденъ отъ II Добрпчския Мирилий Сждия на 29 , 4 7 дек., оцЬяена 4.7*1 лева: 8) вина „Каялхкъ- II* оеионяяне исвълнитвлива лветь Но. 6079, над*-
Августъ 1901 год., въ подла на Добрачеката Зе- ! бащи“ 2.3 декара, оцЬнена 2.30 лева ; 9; нива *«иъоть И До«рич«*м1» Мировий Слдим ма За Септемприй

С"Ш,Г -«’• ' -"Л ... ......... .. ТЛО.,4 Ш) нива
!» 4* лаРдалп“' 33 4,,и л,'Ва обявяваяъ, че отъ | „* аксанъ-баиш“ 7.9 декара. оцЬнена 2.40 лева: , г.ро, оя* иявам ь чс отъ зо »»гуеп. до ао септември в т. год.
-8 Авгусгь до 28 Септеяврий т. г. чаеа до 5 о.д. I/) нпва „Нуиаръ-башн* 9.3 д., оц. 9.40 л. 12) Едно ■ час» до 5 ех овьдь ■■ коель ир.чвооаддаванпе 5 и* сто вь
обЬдъ и ноед-ь цравовадтаванпе 5 ва сто нъ 24 праздио яЬето 130 кв. яетра оцнеиа 5 тела. '4 ч*га на слидумтия деиь вь канцеларията си вь гр.
ч.,.сд4дую|ц,д а», ,, „ ....... . .,г, ж,-1 1
*р. доорпчъ ще продаваяь с.тЬдующигЬ .иъжннковп ламщнгЬ яогатъ да се явянатъ въ канцеларията \ оцкиеиа ю лева,- •„*; нива „Шанджхъ- отъ *».в декара,ода
пиотекираии иегвижияи цяотн, а ияенно : яи кеЬкн ираехтетвенъ деиь а часъ за нчллапание. 1 н«иа н.по лева: л; нит .Кан* Воетань“ огь I.е декар*.

1. На Сюлюяанъ Са-шевъ. 1. ннва „Мера- гр. Дмбрачъ, 27 Юлий 1902 го ь ; оцЪиеиа 1.6о лева; *) иав* „Кар* Иелип.“ оть 1Лв декара,

»!"' тт,ш..ГП12'?'™" УТ; 21 „ „ С‘Апива „лНра-геченъ отъ 7.2 декара, оц. 7.20 лв., 11 Продажба Д. Лж 1884—902 г. »а«. Хардалпй.
Л. Ннва „ллуиъ-бою“ отъ 20.1 Декаръ, оцЬиена ; ОБЯВЛЕНИЕ иаддаааниего ще почне оть оштката. Желающат*
-010 лева; 4. низа „Оънъръ“ отъ 8.8 декара, оц. | м 8035
•н.,40 лева, ннва „Нола-чиканъ“ огь 20.2 декара, На основание аспинит. лиеть подъ Ла 1807
оцъаена 20.20 лева; 0. нива „Кааж-боставъ“ отъ 1 пздадевь огь 11 Добричекнй Маровий Съдия иа 21

*
<> П II II .1 К II II К 

По. «м2У
На оеионаиие иеиинитоливН лиги. пидь Но. |Г,оу 

иада.юнь оть II ДлСрцчекиII .\1и|н)виЙ Салв* на 1 Аир. 
1У<*1 год иь пола* иа ДоС.рнчеката ЛемледТисчеекд Каееч

'

мотагь да ее иимпагь вь саинелирнита мя вь ирис.ьт- 
ственнитТ, дни и чаеове аа иадданаияе.

Гр. ДоЛричь 2С, К1лий 1002 год.
I

•1лв. 1'л.деЛсць Нриетагь Я. Ч Ьдиикаровь

Д. 1Ь> 16417—902 год.
<• Г. !1 11.1 КН II Ь

■

'

ла натдавание. 
гр ДоЛричь, 27 Й кипй Юо» г.

11.ш. Садобемъ Присгавь: 3. МЬдникаровь

Д. Но 1К.ЧО— 002 год.
I) Г. II I! Л К II II К

;

' могжтъ ДП се янмвпп» въ жанц*»д;ц)11ята вь мрисвКиТСгнси- 
миг* дни и часов*» ал наддавамие.

Гр. Добричъ -7 VII 1902 год.
Мзв. СлвДсбень Присгавь: 3. МЪдии&ароиъ



;
ДГБРУДЖАНЕЦЪ“Стр. 4 Брой 2

Д. Но. 1908/902 год.Д. Но. 1666 902 год. Паддананкето ще почне оть оцкнкага Желавццин 
могать да се явявай. нь канцеларията иъ прпсатстаениП 
дни я часове за наддавание.

Гр. Добричь, 27 Юлий 1902 г^д.
И.1в. Садсбепч. Пристави: 3. М1.дпика|юнь 

Д. Но. 1694 9112 год

ОБЯВЛЕНИЕ
Но. 8033

На основание испълнителний листь Но. 57.4 нада
деш. он. II ДпбрнчскиЯ Мнроинй Гадни на 40 Януари»! 
1901 год. нч. 110.1.1а на Добричската Земледклческа Касса, 

; нротивъ Хюсецнъ Муста+инь огч. с. Муеу-ВеЙ, аа 559 лв. 
! 60 ст., обвивна В!., че огь .'7 Авгуеть д> Л СецгемврпЙ т. 

го 1. часа до 6 елкдь < бкдъ и ноелк ираноиаддавание 5 на 
сго вд. I часа на елкдующин деиь вь /с ши/мариита си нъ 
гр. Добрич 1., щ,- продавач/■ мк (ук/щи / к ддъамнкоил иио

ОКЯ11ЛКШ1Е
Но. 8050

11а основание игиьлнпгелиий листь ||о. 5042 изд.ч- 
денъ огь II ДобричсииП Мпровий Гащи на 2". Сенг. 1901 
год.. вь подла на Добричската Земледклческа Касса, про 
тивь Алншь Псканомъ оть с. Хардалгй аа 40 лева и др, 
обявявам/-. чс оть 70 Авгусп. до Ян Оптемврий т. г. часа 
до 5 елкдь обкдь а иоелк правонаддавание 5 на сто вь 24 
часа на елкдутщкй деиь, вь каицелвриятж си вь гр. До 
бричь, ще продавамь елкдуюшатк длъжиикоии недвижими 
ичоти изходящи ге вь яемлишето на с. Хардалпй а пмсио:

I) нива „Курдъ-Ормаиъ* 5 декара 5 ара, онЬш-на 
2.85 лева; 2' нива „Караньнь Пека." « декара 5 ара. оцк- 
нена Я 25 лева : 3! нива .Дачбия“ 7 декара, оцкнена Я 50 
лева: 4) нива „Чобань Долай* 4 декара I арь. оцкн. 2.05 
лена; 5) нива .Чобань Чаар** 4 декара. пики. 2 л.; б. нива 
„(►тлуджанъ Чаира* 6 декара. оцТ.непа Я лева: 7' нива 
„Мсж-АрмуДЪ* 32 декара 1 ара онкиема 16.20 л.; 8/ нива 
„Анраанъ Юлу* 6 декара, оцкн. Я лева ; 9) нива .Чобань 
Нолдж* 4 декара, онПисна 2 лева.

Наддаванието ще почне оть он Вината. Жедающптк 
М0ГКТ1. да се иваватъ вь канпелириягл вь прнсатствеи- 
нптТ. дни н часове аа иаддананое 

гр. Добричь, ‘7 юлий 1902 г.
Пан. Сждебснь пристава.: .4. МТ.дникаровъ

ОПЯ ВЛ Е II II Е
По. 8054

На осчованне исимчителний лисп. По. 5078 млда- 
1 деиь оть 11 Добрич. Мир >111-1 Сждця ч.ч 71 ('сит. 1901 год 

гскирани педи II жили пчогн. а им-но- ш. подал нч Добри чеката 3 мл 'д1ичсскч Касса, и роти в ь
I) ни па -Дурбал.ь Кула- оп. 1о д кара, оценена ж» Немаиль Лхиедонъ огь с. ХаршлпЙ. аа :м лева, обвия

лева; 2, нива „Гъргмачъ-|окч.* огь 40 декара, оцкнена 8.1 вамь. че ога. Яо Авгуеа ь до Яо Генг т г. часа до 5 слМ-
< лена; Я иии1 .Кодж.чюка.“ оть 80 Декара, оцЬч. .1.0 лева: обкдч, поелI; нраиочадд.чиание 5 на сго вь 24 часа на сл 1;-

4) нива „Гакь юкл-рь* огч.Я’ д-карл, ом. лева; 5) нива душащи день са. кани м арията си «ь гр Длбрпчь щс про- 
.Панаира. Кри оть 2о декара. оцкнта 4и лева; 6) нива д.иамь елкдутщетк (.покиикови недвижими имоти, като

| „Ташлж-Юкъ* ота. 2» декара. оцкнена 48 лева; 7. нива лиши ее ва. землището на с. Харна ай. а и мечо:
I .Меними (ока.“ огь а2 декара, оцкн. 61 лева: н нива .Ме- ! 1/ нива .Ара ч-щ- ога. 7 декара. пики. 7 лева; 2'-

щели коса.- огь 28 л- чара оц1ш. 56 лева; 9. (Шва .Мете нива .Нур ор.члирж- 4 декара оцкнена 7 лева; Я) нива
ли иолу- ога. 16 декара, оикнена 32 лева; !<>, нива .<»рга „Кору Г.аниГ 1.4 декара. оцкнена 1.40 лева; 4. нива „Ка
н»К1»“ оть 2;» докара, опИм. .»0 л*вя: II > ниня „Мртп и*кь ра-п.о;гь* 4 декара, оцЬиеиа 4 ; Л) ниви .^глуджякь
оп. 32 декара, оикиена 64 лева ; 12/ нива „Дарал*-н>къ- Г.бннГ 4.4 декара. оцкнена 4.4 лева, 6) нива „Юртлукь* 2
ОП. 16 (екара, оцкнема 37 лева; 13) нива „Даралж-шкъ“ | декара, оцкнена 2 лева ; 7 К*ща на. е Хардалй са. двк |
оп. 16 декара, оцкнсиа .12 лева. ПмотитЬ се н.ачирагь ва. | отдкленни. построена оть ирьти, покрита сь глама са. дво- 
аемлишего нае. Чигл.-Хусу-Г.ой. | рово пространство 6 ара, сь страни: Хасань Карагьояовь.

Наддаванието .не почне оп. онкнклт.а. Жсланнцигк I Ибрпама. Мехчсдовь, К. Хк.сеннонь и Бсхи|>а. Мусгачова, ; 
могата. и ее нвввап. на. канцеларията вь нрпсатственитк I опГ.исна I" лена.

:

Дкло Но. 1693 902 г.
Наддаванието ще почне огь оцкнкага. Желая.шпткдни и часове аа над.(аванпс.

гр. Добричь, 2>‘. Юлии 1902 год.О Б НИЛЕ II II Е чогжп. да се авввагь ва. канцелариигл ва. присл.гсгпсп 
нитк дни и часове аа н.адданааис.

Гр. Добричь 27 |<1.1иЙ 190.’ год.
Пан. Сждебсиа. Приставь 3. Мк <нпка|юва.

Д. Но. 1335 902 г.

Но 8051
11а основание испьлнителнпй лпеть По. 5022 иада

дена птъ I ДобричсииП Мпровий Г.ьдвн на 25 Сеитснрий 
1901 г. ва. молла на Добрачек Зеаледкл. Касса, против’ 
Госнодинь Нвановь огь с Хардалий. аа 6 » лева сребро, 
обявинамь, че оть 30 Авгусп. до Яо Сепни. т. г.. часа до 
5 елкдъ обкдь и иоелк правонаддавание 5 на сто ва. 24 
часа на слкдувнЦия день вь канцеларията си вь гр. До- 
бричь, щс продавача, елкдукчцвтк дльжинковп недпп 
аснаа имоти, а именно: I) нива .Лава Кула" оп. 7 декара
8 ара, оцкнсиа 7.80 лева; нива „Чпноклика.- оть I дек.
9 ара, оцкнсиа 1.90 лева: 3| нива „Капака* Гарта огь 2 
декара 9 ара. оцкнсиа .'.90 лева; 4] нива „Кара Нелить- 
оть 8 ара. оцкн. 80 стот.; 61 нива „Хадар. Корусу“ 
декара 7 ара. оцкнева 7.70 лева: 6! нива „Кору Г.ашн" оп. 
|0 дек. 8 ара, оцкнена 10.80 лева: 7] нива „Ксчи Ормаиь* 
оть 16 декара 8 вра. оцкпена 16.80 лева: 8) нива „Мандра 
Каиш* оть 5 декара 1 арь. онкн. 5.10 лена: 9) нива „Мре- 
КЛИКЬ“ оть 4 декара 8 ара. оцкнена 4,80 лева; 10/ нива 
„Уаунь Чачча* 9 ара, оцкнена 90 ст. Имота се панера^«ь 
зчмлипдето на с. Хардалий.

Паддананиею ще почне оть оцкнкага. «Келакоцитк 
аогжть да ее янявать вь канцеларията вь 11риеатгтвен- 
нитк дни и часове яа на.иавание.

гр. Добричь, 27 н/лий Г.и»2 г.
Пян. Садебеиь Приставь: 3. Мкднпк.чровь

Нав. Сждебень Прнегавь: 3. Медмикаровь 
Д. Но. 1471 902 год.

I

'/Г.;11!.1ЕННЕ .
Но. 8046

На основание вспьлвптелний лисп. Но. 2196 и па 
1<*нь огь II Добричсм1Й Мироний Г.ьдин на 26 Л Май

! 1901 год. нь полча на Добричсклта Зеаледкл. Касса, щн/ ( На основание ианьлипгелмий лиеть Но. 7524, над.
I ГИВЪ Аитн Алп Осчаноаъ огь с. Хардалий. ла 52 лв и др . ц/п, оть II ДобричскиЙ Мировий Сал па на 4 Май 1899
| обявявана., че огь 28 \вгусгь до 78 Сентем т. год. часа до год., вь иолаа иа Добричската Зснлсдклчесва Каел, про

5 елкдь обкдь н иоелк мранонаддаванне 5 на сго вь ’4 тива. Атмедь Ха.мновъ огь е. Кара ачь, ла 1«Ю*» лева.
| часа ча елкдуинцпи :»вь вь канцеларията си вь гр. До- / обвия на чл>, че оп. '.'Н ангусть до 28 сентем врий г. год

бричь, в|« продавана. елклувомитЬ дльжииаони н-диижи часа до 5 елкдь обкдь и /:оглк нравонахтавлное 6 на сто 1
ми им/ми. находящп се вь землището на е. Хардалий. а вь 21 часа на с|кдуи»щня дсш. въ капцеларняга си вь гр.
наемно: Пипна „Тек д*рсн'| л пра. * 5..* декара, оцкнена Добрцоа,, ще иродавань елклувицитк дльжвк/вп ме гвп

I 5.л<) лева : 2) нива „ I екс (ереси-чаиож* 34 декара, оцк- жнчи ичоти. находнщп ее вь землището нас. Кара-Ачч. .
нека .-.I лева; Я) нив. „Хасярь бов>“ 6-8 г-кара. оцкнена я ич-нно:

| 6.80 лева: 4» Кьща вь с. Хардалий еь дворь оть 1.<’6 дек. ]) ннна „Кара дурмушкп н.ьть“ 7.8 декара, оцкнена |
и вь него обор]., но. тросна оть проста дьрвень и нрь- 16 л иа, 2) нива „При т рла" 12 деварл, оцкнена 84 лева; -
стсиь материаль, при еъекди: оть двктк страни бозлукь I ;[) нива „Гакча в.кь" 67..' декара, онкн. 134 лева; 4) нива
п оть двктк грани I. ьтъ онкн. 20 лева. _ _ | „Порязски нать* 8ч декара, оцкн. 160 лева: 5) нива „Ио-

Надданаинсто ;г попие оть оикиката. Жславмнитк рязекп-пать* 138 декара, оцкнена 276 лева; 6, нива Хар-
| мамь куюшки н.ьть“ 8 декара, оикнена 16 .н-ва: 7) Каша 

и дамъ, иосгроени огь камакь и керпмчь, покрити сь кс 
рсчидп, вьрху 128 кв. метра, сь дворове пространство 2 1 

I декара 6 зра, и еди на. кладенеца, оьбореит. !0/> д.
Наддаванието ще почне оть оиН ката Жедавнцитк

О Г. Я ВД Е II II К 
Но. 8067'

оп.

могать да се явяват, нт. клицелариига вь нрисагствени- 
| тк дни и часош- за илдлзванис.

гр. Добричь, 2Т Юлий 191-2 год
II ;в. Сл.д Нрисгавь: 3. М кднакаромь

Д. По. 1411 902 год. мог.ьть да ее явнватъ вь канцеларшг. а ми вь нрнел.т 
етвеннигк \ни н часове ла наддавание. 

гр. Добричь, 27 Млий 1902 год
Изм. Г.ьд Нрисгавь: 3. Мкдипкароп 

Д. По. 1498 У"2 го.г.

Д. Но 1431 — 1902 год.
О Г. Я IIЛ Е II II Е 

Но. 8044
О К Я В Л Е II II Е 

||о 8031 I
На основание п нь.1нателниН аисгь Но. 2193. пада- : 

день оть II Добрпчеи/ Мировий С.ьдии на 26 Май Г.ю| 
го.к, вь полза на Добричс. Зенл. Каса, нрогивт. Хрюстемь 
Саиюмановь оть с. Пери ■1>акж, ва 77 левабоет., обявя- | ||а основание ис,1ьлннтс.1нии лисп. По 3984 пзда-
иамь, че оп. 28 авгусгь до 28 сентемирий т. г., часа <о 5 день оть I ДобричскиЙ Мпро-ий Г.ьдпя на 29 Ангусть
елкдь обкдь и иоелк прапонаддавамие 6 на сто вь 24 ч. 1уш год. нь полза на Добричската Зеаледкл. Касса, иро-
иа слк1ущщия день вь капцеларята си вь гр. Добричь, щс гцвь Диги Мусга»овь огь е. Горньо-кадиево ва Сч л„ обя-
продаламъ елкдув/щи/к нсишжими пиотн, находящп се вявамт.. че о1ь .10 Авгусгь до Яо Сентемирий часа до 5 сл.
вь землището на е. Цери Фаалц а именно: I: нива „В'кь обкдь и поелк нравонадаванис 5 на сто вь 21 часа нч саГ.
Арааса* оть 75 декар./ 4 ара. оцКнсна 17.7/1 лева; 2) нива дув/щия (/-и/, вч, аанцелврияга си вь гр. Добричь ще про

. (яначь С1к1ун/шнтк дльжникови недвижими имоти, на 
чодвщи се |гь землището на с Гор. Кадиево, а именно:

Н нива „Караачь цревь“, огь !б декара, оцкнена I' 
лева: 2) нива „Беклемс нн.ь" оп. 4.2 декара, оцкнена 4 2 
лева: 3) нпл.ч „Чаадаръ-кулакь баш и* огь 6.6 декара оцк- 
нена 6.60 лева: I) нива „Нецсрликъ“ оп. 12.2 декара, опк 
НСIIа 12.20 лева; 5) нива „Нараларь* огь 18 7 декара оцк- 
нсна 18.70 лева; 6) нива „Нса-сри“, оп, 14.1 декара, оцк- 
нена 14.10 лева.

Паддаианнстп ще почне он. опкиката. ‘Желаноцитк

На основание испъ-тнителний лиегь Но. 1600. ил- 
дадень оть II Добрпчск. Мир. еждаи иа 21 април ь 1901 г., 
вь полза на Добричската Земледклчесал Каса.
Халаль Мустафовь оть с. Чаол.-Мусу Бсй. аа 279 л. 30 ст., 
обявияамь, чс оть 27 авг. до 27 сент. т. г., часа до 6 елкдь 
обкдь в иоелк нравоналдавание 6 на сто вь 24 часа ва 
елкдуандий девь вь канцеларията си вь гр. Добричь, те 
продавамь елкдупщить ипотекирани дльжникови недви- 
жнвп имоти, иаходащи се вь землището на с. Чл*лваь- 
Мусу-КсЙ. а именно :

I/ виза „Кудакь Каши* оть 32 декара, оцкн. 75.50 
лева; 2) нива „Асмаларь* оть 32 декара, оцкн. 75 50 лева. 
3{ нива „Коджа-Югь* оть 16 декара, оцкн. 40лева; 4; нива 
„Карамамларь* оть 20 декара, оцкн. 5о лева; 5] нива „Ча- 
ла-Кулавъ*, оть 16 декара, онкн. 40 лева: 6) нива .Кара
мамларь* оть 16 декара, онкн. 40 лева : 7| нива Уаунь 
Глй“ оть 16 дсвара, оцкн. 40 лева; 8) ннна „Чамрь-Тарла* 
оть 16 декара, оцкнена 40 лева; 91 нива „Дорол<в Нкь* 
оть 16 декара, оцкнена 40 лева; 10) нива „Метели-Юкь* 
оть 16 декара, оцкнена 40 дева; 111 нива „Мюлверлнкь* 
оть 8 декара, оцкнена 20 лева-

Наддаванието ще иочне оп. опкнкатз. Желашшигк 
могжгь да се янавать нь канцеларията вь нригжтетяен 
нитк днн и часове за на.хивание.

гр. Добричь 26 Н1.1ИЙ 1902 год.
Илв. Садебеиь Приставь: 3. Мсдникаровь

ОКППЛЕПНЕ 
По. 8(1.55цротнвч.

„Джадс Г.ою- огь 64 дскарл. оцкн 32 лева.
Нл.ддзвазцст? ще почне огьоикнката. Жслав./цитк

могагь да се явнватъ вь канцеларията вч. ириевтетвеа- 
нитк днн и часове ла наддавзнис.

Гр. Добричь, 27 Юлий 1902 год.
Пзи. ( .ьдебень Приставь: 3. Мкдннкарооь

Д. Но. 1460 902 год.
О К Я В Л X II II Е 

Но. 8п|5
■ М01Л.П. да се янинлп. вь канцеларията въ мрнс.ътствгн- 

нвтк дни и часове ла наддавание
гр. Добричь, 27 Юлий 1902 год.

Нлв. Сждебень Присглиь: 3. Мкдипкаровь 
Д. По. 1435 1902 г 

О 1> И К Л Е ЧИЕ 
По. 8012

На основание нспъднителний листь Но. 1612 нлда- 
деиь оть II ДобричскиЙ Мир. Сждин на 12 Анр. 1901 г., 
вь полза па Добричската Земледклческа Касса, нротинь 
Георги Гтояиовь огь е. Чи-»л. Мусу Кей, за .'1<н»л ср., обя
вя вя нь. че оть 27 Авгуеть до 27 Сеитеав. т. г. чаел до 5 
елкдь обкдь и иоелк нравона ддаванне 5 на сто вь 24 чаеа 
на елклуе/щня день вь канцеларията си нч. гр. Ддбричъ 

I ще ирпданачь слЬдуииннтк ипотекирани дльжцикпвп нс 
| движими имоти, а именно:

1) нива „Чеетмтк могили* оп. 20 декара, оцкнена 
бо лева; 2| нива .Паиаиръ ери* оть 8 декара, оцкиона 21 
лена; 3] нива „Чал.ь Кула* оть 20 декара, оцкн. 6о лев-ч; 
41 нива „Дарял* Кулакь* оп. 20 декара, оцкнена 6о л/ в-/; 
51 1.ива „Марку иолу* оть 15 декара, оцкц. 45 лв.; 6] нива 
„Поряза. Поду“ оть 8 декара, оцкнена 24 лева; 71 нива 
„Дорбадийски-кулакъ* 20 декара, оцкнсиа 6о лв.: 8) нива 
„Дурбал(IЙСК1Гкулакь* 12 декара, оцкн. 36 лева; 9/ нива 
„(.'ркдиитк-Боанда* оть 9 декара, оцкнена 27 лева: 10) нива 

| „До Лозята* 18 декара, оцкнена 54 лева; Щ нива „Мшмер 
, ликъ“ 13 д/ кара, оцкнена 39 лева. Ииотк ее иемират/. вь 
1 землището на с Чи ел.-Муеу-КеИ.

Наддапяинетл ще почне оть оибнкава. ЖелатщптЬ 
могагь да се винвать вь канцеларията иъ присАТСтвен- 
ннтк дни /I часове за наддавание.

гр. Добричъ, 26 Юлий 1902 год.
Нза. САДебень Нрисгавь: 3. Х1кдиикаровь

Нз осн->и:и1ИС 1|сиьлиитслмий листь Но. 2297 нлда- 
| день оп. II ДобричскиЙ Мир ший Гадил на 26 Май Г.с 1 

год, нь полза на Добричската ЗемледЬл. Касса. цротнвч. !
' Гапарь Мечмедовь. оть село |1ч/'ларово. за 21><> лева 

обивниамч.. че оть 28 Ангусть до 28 Гетемврий т. год. !
: ча. а до 5 елкдь обкдь н иоелк ираноаахдяванне 6 па сто !

вь 24 часа на сл Муниции (пи. нъ канцеларията си вь гр.
I Добричь. ще продавамь глкдун/щптк дльжяивовн недви I ■ 
1 жпчн имоти, находяшн сс вь землището на с. Пчслароьо.
; а именно:

I

Дкло Но. 1387 900 г.II н родажба
О К Я II Л Е II И Е 

Но. 8042
I) нива „Задь-воденицага вь бола“ 17 декара, янк

ита II лсн:|; 2) нива „Каеанлийскн Гиворь" 26.6 (/*ка|/а, 
оцкнена .53.20 лена; 3/ цпва .МатоАикьонекп Ги-юрь- 13.3 
д/-кара. оцкнена 26.60 лева ; л) нива „Добрич, пать" 34.4 
декара, онкн. б*.80 лева:

На.чанани-то ши почне оть оцкнката. Жсламщцтк 
могать да се явявай, вь кани -ляриита нч. ирнсАТСТПсннн 
тк днн ц часове ла наддавание.

гр. Добрнчч^ 27 и/лпм 1902 год.
||зв САдебянч. Приставь: 3. Мкдмикаровь

Дкло Но. 1353 902 г.

1На основание ш-пьлнителний лиегь Но. 22п6 нлда- 
день оть II Добричсавй Мировий Гадия па 16 Юний 901 
год.. вь полза на Добричската Земледкл. Каса, прогиаь 
(.'али Даудовч. оть с, Хардалий, аа 350 лева, обининлмч., 
чс оть 28 авгуеть до 28 сентемирий т. год. часа до 6 ел. 
обкдь и иоелк иранпнадлаяпнпс 5 на сто нч, 24 часа на 
елкдук/щнп деиь вь канцсрарията си. вь гр. Добричь. те 
продавамь глкдув/щитк длч.жннкови недвижими имоти 
находвщи се вч. землищно на с. Хардалий, а именно: 
I) К*ща и оборъ ла жннкппн- и (обнтькь, носгроена ма 
66 кн. мегра сч, дворь около .680 кв. метра: 2] нива „Кара- 
гьозь* 8 дакара 5 ара: 3] нива „Карагьоаь* 5 декара; 4) 
нива „Карагьоаь* 7 декара 8 ара; 51 нива „Карагьоль* 7 
декара 4 ара; 6- нива „Каралий* 2 декара 2 ара; 7) нива 
„Каралия* I декаръ I арь; 8) нива „Капак. Г.ьртл.“ 4 дек. 
8 ара; 91 нива „Капак. 4’лртж* 4 декара 5 ара: Пи нива 
„Капак. Гарга* 1и декара 8 ара: II) нива „К. С. Алань* 
6 декара 2 ара: 12) ннвл „Канла-во/тааъ* 5 декара з ара: 
132 пива „Ар. Кри“ 3 декара 8 ара; I!) нива „Д. Каши* 
6 декара 3 ара: 15) нива „К. Армаиь“ 1 декара .6 ара: 16> 
нива „Юртлукь Чаирь* 4 дек. 8 ара; .7) нива „Юртлукь 
Долай“ 5 декара.

Надаваинето ще почне оть оцДиката, която ш.рвнй 
куповачь даде. Желашшигк могать дч се явявап. вч. кан 
нелармята вь ирпСАТсчв1'Ннитк дни и часов»*, ла млдда- 
ванме.

0 1.И11ЛЕ II И Е 
|1о. 8И49

На основание п--пьлппг:*лпп3 листь Но. 2643 изда- 
денч. огь II ДобричскиЙ Мировий (Ладия на II 1<|цяй 
19/Ю год.. вч. подла на Добричската Зпмлпдклческа Кас/м. 
противь Мсхмсдрминь Мустлеовч. оть с. Каеаплнй, ла 2.5(1 
ли. ср . обиипилмь, че оть Зо Авгусгь до 30 ("сит. т. г. часа 
до 5 елкдь гбкдъ и иоелк правонаддавание 5 на сто нь 

| 21 часа вь елкдующпл деиь вь канцеларията си нь гр. 
Добричь ще продаващ, елкдующитк дльжнигоап недви
жими имоти, находящи сс иь землището иа с. КасчнянИ, 
а именно:

I) нива „Дмрменъ-Нолу- оть 98 декара, оцкнена 98 
лена: 2 нива „Задь Корията* оть 7() декара, оцкнена 70 
лева. 3] нии.ч „Мелещ, пать* оть 12 декара, оикнена 12 
лена; 4{ нива „Мелекл. пать* оть 38 дек., оцкн. 38 лева.

Отговоренъ редакторъ С. И. Дянковъ 
Почзтнииа на Хр. Н. Войнвковъ—Варна.Гр. Добри'14., 27 Юлий 1902 год.

Нза Гадебеич. Нриставч.: 3. Мкдникаповь


