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Е-’ 1
е- •,..т. -•> 41?*го (111111111!! ЛВОИЛМК1ГП.
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За въ страистпо годишно О* -1.4.4

Абонирано-’ бич, ирПдплатя и*»* 
да се уважа»».

Всичко ню отнася да частника,
|) се адресар» до редакцията яу. п гр. 

Добри ч-ь.

ТАКСИ ЗА 11У1..ШКЛЦ1Ш:
»» а над. е,* и.» I ..-гр. . . , 10 ст.

. . й ст 
ст. на

дум»; аа х 1лио1>игЬ и ония. кои го не се 
' заплатата, поне 3 д *ни огь публикува

нето има. 4 ст. на луча.

* !Iк ИЗЛИЗА КДПАЖЪ НЪ СЕДМИЦАТА!
* . . IV .

8н ирштакски оЛинлриин I
вплйтенп 1Ш<‘ча нл «■*» ириемт,

р.V*К*>11 !*<*!! Н'» РР ВрлИ|ЯП>. IЕ дим-ь ПреЧ 15 ст. Енина. ЯроД 19 ет.

ВАЖНО ИЗВЕСТИЕ.с‘*ил оЬенса еЬе.ш1ус1:1Л поета при реализиранията, тъй е обу-
ио за-„ слокчонъ н създалинил ииститутъИман. допря, вкусиш натурални чина и . . 3

..IX™“ ;;'гI готвили гьмъ ги ги са мг огь гобтнгнигЬ ги той (.с ’ 4 '
лозя. Нроданачъ гн съ угЬрепп цЬня. За про
давано ияаяъ около 1 о,000 оки. За спора
зумение до Ш‘НЬ.

•>щь/релн . СЧИ. сК. ИСУлЬсЬбе

създаде и урежда на държанка ини
циатива, тия у слона»! се усложняватъ по- 
вече, защото и държавата има ешнъ ан-

сгодевя

29 Октомщшп 1901 г Ц>. Доп/тчг.
■

гажнмеитъ доста чувствителен!, (500.000 
лена) въ усилванне премията, която се 
лава

с. Тяптхкг. Варненско, 
10 Октомвр. 1002 г.

IСъобщение. на поетрадалнгН застраховали про-
Яии А. Беширевъ (маджур-ь). !,1;“‘,!Демнятл си землел+.лци. Съ тая под-

крепа на премията, законодатели, каго е
На 16 тото прт.зъ нощьта, нензн+.ст- | 

Ш крадци ми откраднаха отч. нивата два 
Шуга Ля Л$ 8 н 10. Който покаже м-Ье- 
жпахождеш.ето имъ, или ми гн докара, |це 
■V заплатя 10 зл. лева.

3-а
ангажира-гъ държавата за всЬкн периодъ, 
до като трае и самин института, се е рл- 
ководилъ отъ прекрасната мисъль да при- 
кнкна и самата държава изобщо да носи 
чаетъ отъ тежката загуба, която би изии-

М иеи р< ътроша ч ки
е. Кч/нп^о.т-куюсу. 17 Октолвр. 1902 г. 

Гш.гЧЧКСКП
малки и юлЪмз, кавги п плугове огь разни ье- 
лпчини, се намирагъ я.ч предат. въ магааипъп, 
ми. Слзцч се иямирагь и части отъ чГ.хт,, при тало онова У наел- съсловие, което спра- 

цЬни доста умЪрснч
Съ почитание:

Петръ Б % ач о въ недливо ге оплакна, че то крЪпи и дър- 
унраклеиие. Но зашит!; българи 

огь „Казанъ“—цанковнетн не сд. мнг.тЬли 
мислягь така. ТЬхната спасителна 

н фирмилин-новска дипломация, 
тълкувап» друго яче рабогнгЬ : в^гЬето да 
изплащат'!, на крСлю съниадак>щата се 
чагть огь премията на пострадалчтЬ зем- 
ле.т*

3
г. Лобрв^ь. 1Я02 г. Ж. Абаджиевъ жана п

СЪОБЩЕНИЕ1
■ и не 
политикаА|'И!тшлл1. >1П г-нъ Васил. Кодргь, изл1шс плч. сс- ^1 1/11 1-1 (1ч • *|>< бецI. 3/. гядн-

■та на Добри |ск:| и Г.аачикска околии, аа събираш* на Гл*4-1 ^ 1 МИ“||ъ. коп.М 1. чернен Ь,
Ковамгнта. както иа 1-га тг» и аа 11-та голпишина на / рЖГТЬ срЬдень, Верни ЛоГ.р-Ь „арлФан ь" никакви 
Ьсгиик-ьгг и; яоаиях. прочие, ириятелптГ. т. аониатитТ. I други б*лТ.:1и нЪма. Изггбеиъ е отъ 20 Сенк и 
и. да яу с« иапааиипг и яу окаявагь пуждното въдМ- ; Вр^,-, т Г

Който съобщи з* мЪгтинях»жи-ннето мг, 
I или го доведе, ще получи .0 лева возиаграж <еиие. 

с. Коли-Факт. Съ почита ние

Димитръ Демировъ

I;

1Ш«*.
Нг гуадътъ щ«* (къГ|Цри абонамента г-иъ Никола ! 

той кош,. чп, вм Ьсто да разпорежлатъ за отпу
щано н държавната п >мощъ (500,000 л.) 
т-1; е.ь 61.xа ухптрили до толкова, щото 
пасмалко да я отнематъ е.ъщо по остроу
мието

СКЪРБНО ИЗВЕСТИЕ.
и по съобразптедносп.та на БайI(,’т. еч.крушено огь нечалъ сч.рдпе, пз-,1 

на пеичкн роднини, приятели I 
че мпогообичната нв н незабрп 

има съпруга, .гмнеря н майка < <

Ганя. когатоКОЛКО ЩЕ Е Т. г. 0БЕ31!',ЕТЕНИЕ ОТЪ 
ГРАДОБИТНИНАТА.

си некал ь риба у кдицата нагг.стянзме 
юзпатн.

I Иречика. . . ,
1’Ь не само не изплатиха на вр-кме 

-1е.ьд) многото мероприятия отъ зем- обез|ц ‘тението. но изхарчиха и сьиранитк 
САНДА МАРИНЪ АНДРЪЕВА / л^ческо-ступаиски характеръ. който въ- отъ 5»/„ пръхтиш отъ градобитнината за

/ ! 11 |,л<‘ народната партия, ирф.зъ вр кме унра нескончаемигЬ се |кк1.ходки чю Русия, за
п м.. 1- часово боледуване отъ.болйп | вляване.о лърпгавата е н института за за- да взехагь чисто -ееофндс.ко миро (защо-
иа. и тежки .гь наи-цвЪтущата Си й* < страховане землед+лч<*скнП; произвел.... . то нашето миришало иа фзбетно) по Па-

Е."'“"“ т1‘<1'аТ‘’ Л‘,е°Ь ,П* ‘ часа сл’/ отъ градобитиииата. Заета България тъй ри;къ, зя да пранягь оп. епреигЬ заеми 
,ф1 ,ла1г 1>пг>' д>'хъ« кат" иинст*ви : х,1Лда н<иитичссм, такива огромни .чужди защото т+. мразятъ и пр+.зарагь и-ЪмскитА 

мнима екьрбь I се показаха, още на чрага на неговото чиЛутя н изъ ВАлр*ш.«»стьта иа Бъа/а-
мдп*й-,У:,‘ .ИаР"НЪ’ д,;ца Дкиктръ ’• | възраждание Ни литич. екщ щото не 6± гарня, по села, градове н колабл, 

АР11о.,и,/Ма"Ка ПараШКвВа‘ : «иго интелектуално, и сто физически въз- видял, хората, че д1. лона Цанко въ (отъ
«го П п : ?' “ -Г "1 28 ;,а СС Р*П*«Р'ГЬ поне и да се три кожи) калпакъ в т-ЬхнитФ. качулки сж

Д1, “Шъ’ ! Т>Р" вь ходь «-«.редиотз нмъ удовлетворс- отъ едва н ел.ща кожа, огь каквато н
|езаб|Г1ннмч 1 !11Т1' “ -ЛеКЯ Т“ а,ТСТЬ; НИ1*; °"1е ,км"‘',е’ че 01Ъ накуплилнтЬ се дЪдова Ивпновъ Кюлявъ: шРнека на цаи-
|езаоравнма старт го. мапко, и д.ьщерАо. нужди имаше такива,, които сл. свързани ковистката лоялна политика и че всички

съ разни природни закони, вплетени въ трЬба да пром1шяватъ швабекигк шапки 
стихийнитЬ явления, я като такива, вс'!;кн съ елпедзеджитекг. останали още отъ 9 
съ решителност!,, ако се не съпровожда Лнгустъ 1886 год.
съ рискъ, поне ще ср1»ща редъ труд- За ие накръменото изплащане обеще-

!I

I

за „а

I*’• Добричъ, 26 ОктоивриП 1902
ОТЪ ОПЕЧАЛЕНОТО СЬИЕЙС/ГВО.

год.



Стр. 4 лОШ-УЛЖЛГГКЦЪ Кр. Ю I 11—
прВднамВрв:>ме да си холиима частни стражари | 
—махадснсьи да ни пя.тяп, >ми тогава!... даж- I 
данта какво ще ирявнмъ ?.. Иска кой го иска да I 
си отговори. Чашата на гърнЬнието се припадни.

Ай туй искаха да кажа.
г Добрич 1> 8 Октсмнр. 1902 г.

ЗамдедВлецъ отъ I учас'|ъкъ.
1>. много иовьрхно Д' 1исгни1.ьгь е чела | 

5-н ни брой, но защого дава нЪкой св.«ц сжж- 
депг.и но иожарйгТ. и крчжбитЬ. затуй ,,лнамо 
мВсто на дописката му. иначе, щЬше да остане 
жендсов а.чнл.т)»

11)! ГЛ )1Т>| IИI! I ИТ>!! |р. I декара оценена 35 I.; 4) нива ..Марко поду'* 10.7 
дек. оцВяена 24 дева; 5. явна „Екпю-Алаа-Кулаа-1 

, , 9.8 декара оцЬи. 23 л. 6) ннка ..Кнзеликте“ огь
.. . ’ •‘вте.и-.вувалт. съиъ 2Н гол ... . »юв- ,ЗЛ „.киръ оц*веаа 32 дева.

!*.и* ; ,,я^' '|, и *' н'Ьн' 1гь м. гп.р .г.и • т,. , Кд иачанаего ще почне огь оценката. Жс-|
.... . 1< 131 |,ь,а *'* огкегкть до лающатЬ ччгжгь да се явявагь ва канцеларията вь

црвежтегвешн 1; див н чаеоке ла из макзнас.
Iр. Добрич.. 28 Окюаврп 1902 г.

11лв. <4.. Крастава: 3. МЬ шокаров-ь

.

I

:
Кии-Мехле ‘,11 брвчекл Iс.

1 —. Ст. Шевачевъ

Д. Но. 483-902 г.
О 1* 11 1! .1 К Н 11 К 

Но. 13'79КЛ1ПЛА
•'ь около 10,000 декара ниви, ОО декара гора, 
добри ноор. йкп, кдад. н.ш, 
едно пли диТ» добри д» м.а-дТ..1тч кн ссмейетна 

| се предава каходиши се вь Налчикс а 
; ЛИК. За I (юризу М ) ние

1 2— 3

На оспоианпе штлпнтелннй ля -ть Но. 214а 
ла изгиенъ огь 11 Добри чека Миронвй С’.у. .пн на . . 

в ь полза па Дебрпчската ЗезледГ.лека Каееа, аро- 
тинв Халп.гь Деряея .жаекъ н .р. отъ с. Калиево, 
за Зоо лева, обяливась. и* огь Зм.ктояври до 30 

; Ноетвро т- го., часа до .» .цI-.. обВдъ и иослВ 
нракона инванне 5 иа ег>> в 24 часа на одЬдую- 
шая а 1*31., вь ктицелариига ен ва гр. Добрячь щ, 
проливана ель.уш ;ая иъжннковъ нетната явоп. 
нахо 1шцн се въ зея |п.цето на е. Ка шено, а пето:

1* ипва „Чнндепъ** огь 2.3 декара оцЬненд 
4.60 лева; 2> нива „Кесвкъ-яепе* 3.. дек. оцВн. 
6.80 лена: 3) нива „Малака- 10 декара в ара оце
нена 21.20 лева: 4> нива „Мезарзака ‘ 11.2 д«-к. 
онГ.иена 22.Ю лева ; 5) пика „Карезликъ“ 10.7 
декара опКнена 21.40 лева; 6» ннна „КорпигЬ" 7 
декара оцЬиена «4 л«ва : 7) нива „Кенара“ 5.5 
декара оцГ,нена 11 лева; 8 нова „Дар*-ерь“ 6.5 
декар» оцВиена 13 лева ; У; нима „Карталь“ 1*. 
декара оцВнена 20 лева; Ш) ннва ,,Д.-аача 5 де
кара оцЬнеиа 10 лева; //. нива .Дере-ека" 10.^ 
декара оцЬисна 21.60 лева; 12) нива „Чаирь-гар- 
ла* 9.6 декара оц Виена 19 20 лена.

Наддаваниего ще почне огь оцЬнката. Же- 
лающигВ яогхяъ да се пияната кь канцеларията 
вь нриехтстнсииигВ дни в часове за нацаваине. 

гр. Добрич». 24 Октояврай 902 г.
Пзв. Сял. Нриставъ: 3 МЬишкаровъ

Д Но 71Ш-902 год.

До / пан

1*чхакш'‘1>ч но >1. Добрулжанецт.

Тукъ

.П.1111ЦО всичко

око-
вт. Админиеграциига на 

ИЬеД 11ВМ.1 1. 1111. '
Увлжпемйй Г нд. Гедакторе,

Оня денк ми се сл\ и елпньинцидента вь 
Добричскл.я кон|,ч, койь> дут. ..зкамь да сно- | 
д-Ьаи съ мит гт дитД Ни а да види обществото, 
че сппогдВд»ка праснати И. мьдви изд. вЬсдна- 
11Я11. ..ч до4тойии и "рииЬрни ■ бщестнени еду 
жители мо1адъ •:< и .алт. нри^жение и въ на^ 
шия з.и ьшеоъ Добрич ь.

Кго и самин *авт'ь:

I

Продавитъ се:
Десен, а: цип. мм 
ме. и. и:<ит..1Но 1.;и 
11Я1Ъ да со I юеедлъ

1)1.С|НИ*. I. . I. ПИ

Д| ужепво;о .Гроздъ"* бези- 
ие. Лкезакчие 1 Ь да ги и-

до адмиписдрмоопа на

2 -3На 2 0|ггомврвй--ср4да—пратихь бра га ся 
съ 141)0 — 1500 лева ьи пощата да вземе но- 
щеиски записа, като му разправиха, че 814. що 
се и атягъ едному, 600 другиму.

Нрадд. мя, кой знае ьакь се заблудяла ври 
предаване условията за издаване записи чинов- 
нику 11. Нещеву, казалъ за 814 л. единъ занись 
■ за 300 дева друго.

Чиновника му издало разписките и понеже
пощата била отрупана еъ клиенти, на двЬ на | часа да л едадъ обадъ и носаь праномадьтшшпв наето
три ироьТ.рилт. нартК и ш снелъ иа мата си. ! Т,-*'^..На де“ь "■ ч*“™ е“ ‘*>-г.,е * » * . _ „ ____ ... ] -I" ьп. ще ироданамт. елЪ (уиииия недннжнлп. ичотд.,
Гова бЬШО нрЪдъ обЬдъ ^ часа. 1 О.ДЬ объ.н. па хода щъ е.ми. е. Паиндакъ, а именно: 
като ироиЬрихъ расиискитЬ, намЬрихь една раз* | 11 Кдна къща еътри отлдиения, иост|ювни огь ир*-

огь 300 лева зд. ии-малк» . цесеии. 11и1амд. ™- “«крета еъ ке|н-мидн. еъдмжипа Ю метра широчина
] 4—5 метра и клепка I 40 метра, ек днор-ь ОТЪ Т.Лчч квад. 

метра. и. егоани ■ П иии Рабноиъ, Манчу 1’усеиь и икть. 
оиЪнена 10о юна

:I
Д. По. |3.ч2-В1е2 г.

шиникппк
Ио. |:ня7.

II» оенонанпе иепълнит.•дннЦ апеп. Па ВГ.Н, нада
деш. отъ Карнен. Плод. Х1ирощ|П еадия на «4 Мартъ НЮО 
год . нъ пол «а иа Г.ълг, Народ. Гищка — Вари. К.юнъ, идк* 
тлкч. Колк> Петкокт. оть с. ||»ндагь аа 4!“) лека платил 
оАаимиамд.. ч» отъ 3,1 ОктомкрчИ до .4(1 НоемкриН г год.

ннпа
брать ся защо е вясеалъ по-малко и гдЬ гж сега 
тия пари. Той отжиисан ь, ми отговори : ять вне
соха всмчкятЬ нари що ми дядо и броиха ги 
въ йотата 814 и 300—така щото «олиото си ми 
дада толкова внесоха. Азь м\ ебнемихь всички 
иеринетий но тия нари и го докарахь да гост- , 
глася, че 600 другиму еж д ,4сьи и юашч ь за 
иесеян отъ него. Пращаха, г, п. нощ. га за сираь- 
ка. Нь това врЪме предаваль пари «инов. Псн- 
чвпу зегн на Врагия X. 1’аюеви. г. Пик» Го г| 
рова; — Като казала брчп ни н и довннку ,
Пение В V НОСЛЪДНИЯ ГО Тен ,.о»1.1Ъ УИИГЬ: ЮД. иодъ Ио :31.е плдадеиъ оп. ЖрнеиеКлП Окр. Сждъ

* _ ______....... ...... ~ ..„л.. кь IIол 1.1 на До .рпчеката Лем.п-дЬлчеекл кае:», а иео- I: мина .Ееетлл-иилу* отъ 44..1 декара онЪн. 14.30 лема:
,немота да СИ СН »МНЯ 1 1 “ 1 тлв». Оемзиь Ало нъ огь е. Ерджнн, аа 12Ш1 л. ср. п др. нива .Ге*ле.1Ъ*тарла* огь 1». дек. оцЪм. 1в лемщ 3) нива
ЗаЩОТО днесь сама МНОГО огрунань са работа. „Лмиявамъ, че ОП. зо 1»кюмври11 до 30 Ноемврин т. г. чае» .Марнелнкъ“ огь 52 дек. оцЪнсна 5.3) д. 4| нива .Уаумъ- 
но ва всЬкп случай, ей-сега ш • « и .» н-Т.рв ка

не се беЗиоь, и, шс >| » ен мн

ог.шикииЕ
Но 13181Наддавам») ю а- почне отъ оцкл лиа. ;Келан»щпт1) 

могагь да е** гнпн.иъ • г клАпцсаприм^а нь приел «егвснигГ. 
дни и ча« зве а нд ц идниг

гр Дачрцнъ. .8 Окгомирий 1903 год.
11.1В. (а.д. Приета 1п.: 3. МI.днпкаровт.

На основание панълнителнии лнегъ II» 4740 
Демъ оп. II Дойрлчекии л|ирониа Сждия на 17 Свит. 1001 
год.. въ иолаа на Добрлчеката ЗсиледМчеека каса. про 
тинъ Хюееинъ Садиенъ л др. отъ е. ЕрдаслП, аа .'60 лена 
айянчмлчъ, че огъ 3 ) Окгочирт) до 30 НоемвриI) т. год. 
часа до 5 елЬдъоГ.Кдъ и лослЪ правона.хдаиане 5 на сто 
въ .1 чаеа на елТ. (ующия день къ канцеларията ел въ гр. 
Добрпчъ, щ,- проланамь елЬдув.щитъ длъжнлкови иедмя 
аги ми имоти, находмщл < е къ аемлищего на село КрджнВ, 
а именно:

цада-

Д. По — УО.' г.
ОГ.ПНЛЕНИЕ 

По 1318-2
На оо.овакие оанъан лнлй листьотъ 1'.)( е.»|г. |-.н)|

I на Хнм-елнъ Салиекъ.

до и глЪдъ оГ.Кдь и ноелЬ нранона идване .*> на сто нь 24 тарлд“ огь II декара оцЪн. II л. о| нива .Чнлакъ чукуръ'
часа на елЪдуюшии хеш. ще проданамь въ канцеларията огь 8 декара оцЪнена 8 д.: 0; нива .Куру-арае-ъ“ огъ 4.2
си нь гр. Добричъ елЪдуннцитТ. длчжникови недвижими декера оцКнена 4.20 л.; 7| нива „Нъндъкъ-аркксл,* отъ Н.9
имоти, а именно: декара оцЪн. 8.‘.Н| л. 8 нива .Тв.рЛе-кола“ огъ 6.1 дека|гь

I] Хнрчанъ оп, 3 декара П ара оцКненъ 10 80 лека: оцКнена Г..|о лева.
21 нива „Хьрманъ-яркас*- о декара I аръ оцТ.н. 27.30 лева;
31 нива ,Ие,ц. гша* Г> де.с.чра 8 ара онТ.н 20.40 л : 4] нива

сжтя и ще ввля: 
диъ по вече ня))Н, тЪ сж вь касата м».

Това рекол ь, иаиус1ма«,. и< ии.и податели 
н започнала ировЪркага на касата сн. Пропа
рила касата сн и за чудо иа моя брата, който 
си мислОлъ че А \) лева съиъ му да.»а само—иа 
■ за чуло на цОла публика отишла за ргбота ва 
иощата—рЪчснвй чиновника г-нь Пенчева из
важда ота касата си 300 лева волана ги брату 
ми са ду мита: „вземете; дТн, гвмтелно сте ми 
дчв 300 лева но-вече и извинете ме, че азь 
съмъ- се заблудила при приемането на нарита 
Ви ■ неволно ст.мь сгяизлъ косвена иричпна на

II на 11еу*ъ Салиеиь.
1] нива „Луреалъ иолу-1 огъ 5.6 де в. он1:н. 5.60 л. 2| нива 

„Юзъ-аша* 17 д к 5 пра, пцЪн. 52.5“ л. а] нива „Умуръ- „Коджа кору-ард»" огъ 2.7 декара оцЪн. 2.70 лева: 3] мина 
ери“ 52 дек. бара. оцГ.н. 157.50.1.: 6 нива .Чаиръ Сою" „Корунъ юетю“ отъ 2 декара. оцЪи. 2 ли.; 4) нима „Ю.гъ-
отъ 7 дек. 5 а|>». еи1.н. 22 5и л.; 7 111111а „Кодж.-Ачлъкъ* аша' отъ м декара оцК щца н лн ; ;»1 нима . ии.ьръ но |у *
2 дек. 7 ара ииЪн. 22.1“лева: 8| нива .ХаджиК). иолу* II отъ 11.3 дек»ра оцКнена 11.Т“линч: нин» „А 14акь-Лою~
декара 8 пра «иКнена 35.40 л : " нива „ ХНкърж иолу* 11 огь 4 4 декар.» оцЬ )еиа 4 4“ лен»: 7 нива „ДеКели-ташь*
Ъ-кара 2 ара оцКн. 33.6“ лева: I“ нива .Чапакь чукуръ огь 3 декара оцКнен.» 3 лема.
12 декара онТн 315 лв : II! нива .Кор алтъ* 3 дек 3 ара Наддаването Ш- почне огъ оцЪнката ‘.КелавнцотЗ
оцЪи. 2.20 л. 12 нива .К> ру-аркаел.- 6 дек 8 ара оцКнена мог.ъгъ да се еваиагь къ канцеларията гь приежтсгнснитК 
20.1“ л. 13 ипва .Лрмут. синоръ* 1 . дек. 2 ара. оцЪмема 
45,60 л.; 14 нин.т . Гьон,- ормань* 51 д, к . оцКн. 153 лена;
15 нива „Кокарджа иолу* 6 дек. оцКн 1ч лека: 16; нива 

„ Ттл6.-аркт-.ь* I“ (■ к 4 ара оц1ш. 31.'!»1 л. 17 йена .Ме- 
аарлъкъ* 3 дек. 1 ара, оцКнена 2.6“ а е аа. ТК.1Н имоти е.ъ 
намиратъ вь землището на е. Ер.гкен

Н.".ддаваието ще почне отъ пиТмката. 7Кела«>щитТ.

дни и 4 1.-ОН - аа наддаване.
гр ДоЛрпчъ 2ч X 1-.НГ2 гошма.

||зва.н. 4'ъдеЛ. Нриетамъ Н. Мсдникаромътия Грашка*.
Тозя «акта не се нуждае огь коментарии, 
гр. Добрича 3 Октомврий 1902 г.

Д. Но 1342—202 Г.
01ИШ.Ш1ПК 

НО 13186СЧ почитание:

Димитръ Атанасова Абаджия.
да кунл.гъ имот могатъ да ее нвнвать въ канцеларпяга 
къ |;ри ежт> тпенигКднп и‘часове .та наддаваме.

»-|). Добричъ, 28 окгомврип г.'“2 год
Пан. Га.д. Нриеганъ: .'I. Мг.д|1нка|юнъ |

На пенопание изнълнителнип лметь Но 2261 мадо- 
Ъ-нъ огъ II ДоЛрнчекий Мн|м|«ий Сждия иа 2 К)ннй 12««) 
год. въ полза иа Добричеката ЗемледЗлческа каса, про- 
тивъ Стани» 1'ашковъ отъ село Пчеларово, за 3(К| лев*,

! оЛванвамъ, че огь 30 Октомврий до 30 Ноемврий т г маса 
| до 5 глЪдъ пбкдъ и послЪ иравонаддаваме 5 на сто въ 21 

часа на слълувнив!' демъ въ качцелариата ен въ гр. До- 
г.ричъ, ше гродавамъ слВдующвт» длъжиикоан мелввжмнв 
имоти, ипотекирана ма помЪнага: I каса за горната егна 
находящи се въ землището на е. Пчеларово, а именно:

I] нива „Кьоръ кьой* о,ъ П. декара оцЗн. 24 лева: 
2) нива „Кьоръ кьоЗ* отъ 12 декара оцЯм. 38 ле-; .V мяка 
„ДоЛрвчский-нжть* огъ 23 декчра оцЪи. 46 лева; 4| нива 
„Нодъ-могалата* отъ II дек. оцЬм. 22 л.; 51 ияоа „Днкяли 
ташъ* отъ II дек оцЪи. 22 л.; А] Едма каща съ 2 отдОде- 
мка, иосгроеиа отъ иросгъ и покрита съ керимяди, по
строена 41.50 и. дължана аадъ къщята едно асиава дааъ, 
една саа построена отъ пръти и камакъ поврага съ яери- 
миди и слана а 1 юргъ отъ 3 декара, страна Дааатръ 
Нвановъ а Дай. Гашвовъ, оцЗи. 120 дева.

Надхааааето ще почне отъ оаЗоката. Желан,щнтЪ

Д. Но. 1390-902 г.
0 Г> Н П .1 К Н II К 

ЛА 13188
ягвА тгодовость

Ота мое име ■ оть името ви мжюдатнига ,
Брзиимира, Любомира в Зорки изказвана иуб- ; 
лично своята блзголариость кама дружестиото | л
з» осигоряиавие живота „Ню-11орка* за гдато , 1901 г- В1> "олза Л ‘ричеката ЗсзледОл.
то иа е (но много кратко враие ми изплати не Касса‘ “1,0,в,,ь Д"Н(КГЬ МуРзлвъ отъ с-
само осигурената сума 15000 леия, ио ■ ин ио- 
варна вевчкита внесени суми 2020 лева 95 ст. 
т. е. всичко 17020 лева 95 ст. зл. за която се 
ба остигорила покойния ми мл.жа Крастю II»- 
ламилоиа, който се сямоубв на 25 Мирта и. г.
Сива д» го прВооржчаиа като едно много ре
довно дружество ва аОлвя свата.

Ст. Сома, 10 МвА 7902 год.

На основание ттп,лнпге.1||;и1 лш-ть АА 1904 
издадена отъ 1 Добрячскяб Мароняп Сдь.ия на 16

Мусу-Ней, за 400 лева. обявявап., че ота 30 
Октояврай до 30 Ноекврнй т. гол. часа до 5 слВдъ 
обВда ■ иоелЬ иранонаддававяе 5 на сто ва 24 
часа на еда,»\ющля деаь ва канцеларията са въ 
гр. Добрича ше иродивава слалуюцвта длажваковв 
недввжами ваотн, н-зх“дяв1В се въ зеалащего на е. 
Мусу-Кей, а вхенно:

1) вана „Добрвчскн-пд.та“ 18.3 декара оцВ- 
аеаа 45 лева; 2; иав:: „Юклю Тарха-- ^5 декара 
оцВнена 60 л. 50 ст. 3) нива „Марко-нозуи 14.4

ммгжтъ да се яиаатъ въ пшм1Н1П въ павежтетме!
т» дан я часове « ааддвваае.

гр. Добрячь, <8 Онтеявряа 1301 год.
Сад. Праегааа: 3. Меда■•рия К. Паламуда*в.



довруд;илнкц|ь Стр. &Брой 10 и П

д. Но. игт-902 г. дусрутенн съ дворове нро'.тоансгво 2001» кв. и. дева; 5) ввва „А икевъ-вула,* 17 декара оцЬяева 
онЬнсна 50 дева, 2) нива ,11 1рче-ормаиъ“ 8 дек. 34 дева; 6) иава „Дурбочл.-яЬтъ“ 8.5 декара оцЬ-
оцЬненя 10 дева, 3) наша ,Д» селото“ 14'5 лак. ; вена 17 дева; 7) ввва „Кораб.-ивть" 5.5 декара

Па основание исиълтггелииЛ апеть Но. ви», вада- оцЬнена 24 лее*. 4» нива „Д-бекъ-кая“ У декара оцЬнена II Дева.
II дояричекив МироипИ сл.дня па *•» И*нп11 1898 011^Н- цц лева, 5) инча .'и ишв иап.* /4'5 де>;. ТЬза мота са въ зежящето ва с. Кокар г<са.

д.. въ подла на Доярвчскпга ЛемлодВлч. каса. ицитпвъ оцЬн> 2'А дева И) нкв« „Кадвсвскч нагь“ 3‘2 На хдзвзияето ще иочае отъ оцЬаката. Ле*
огГве“ »кт,|.»°в”'ь1' дово (То.яврнй' г.'V чве! декара. оцЪвси* 640 дева. 7) нива .Е чсюиолу“ лающпгЬ яогагь да се явавагь въ кицеираям въ

*"> 1-аМь ч^ъдъ и носа1; нравонаддавание о на «го въ 1 <I* 1 .дн*:яря, оцЬнс-1- 20*-0 дева, 81 кока „Ора яряелтствелпгЬ дня и часове за и 11 (.звание,
часа на -зТ.ДуятШИ деиь иь канцеларията си въ гр. ман-ь-:1ркяел“ 28 5 Докара, оцЬи. 57 Лева, 9/ НИВ- Гр. ДчбрЯЧЬ 23 ОкГОВВрВ 190- Г.

(кричъ ше продавач» мЪдуанцмгв ддъжншсови недви- Павък 1Жикъ“ !У'2 дек., оцЬнена 38*10 лева, 10) Изв. Скд. Нрвегавъ: 3. МИяикаровъ
ча нчотп. находи,ци е- въ «ввгго „» е. Муеу ь-в. , »х « Д)1Вара, (>цЬн. 19 20 лова, Д. Но. 1414-902 г.

щюдажйа
ОШ1ВЛЕННЕ 

Но. 13186

1НЪ отъ

ниви
11) нива „Дере-нмъ* 9 де ., оцЬи., 13 дева, 121 

„Мера-яид.“ 2 8 дек., оцЬн. 5*60 лева, 13) 
„КайряКь ляга.“ 7*7 дек. оцЬн. /5 40 леча. 
II на А|»я*ь Мура до о ь: || цоннить кл»ща

1! Мх*III"*- 0 В Я В Л Е Н II Е 
.М 1318»

1. На Нсуфъ М-хн-довл.
нива
нива

1} Едно Гслпще нъ е. Мусу-Гм-Й* отъ 219»» кн. м-тр» 
нива „Порваскн-иать* отъ 6.8 декара, 

Л'ва: .'I нива .Иоряаекн «ииорь* отъ 12 декара
лева:

11а о -доваиве иеаъ1иагеп13Й лдсгь 14 2231 
п.иакчгь о г ь II Добрвчсквй Мънкай Скхяч ва 26 

въ турската махала, иокраго сь керемиди, има- Май 901 г.. въ полза па Добзвчсдига ЗоятмЬх. 
вана съ кн ть, пра дължана *> ч. 50 см. пиринч Касеа, прогивь Деяаръ Муегаф»зъ огъ е. Мусу-
4 м. 10 ем. и пнсочина м 9» си. сь една Бей. за 72 д. 0 сг., обяваваиь че отъ 30 Октоя. 

една асмичка, дв >р<щ.» нросграиотво Н)Ю до 30 Ноеяврп т. г. часа до 5 е*. обЬ гь и поел*
метра, оцЬн. 40 лева, 1мна „Прианъ-бон)“ правовацакаипе 5 па сго кь 24 часа на с1Ь»ую-

оо»1. дек.чръ, оцЪн. 49*20 гчп. 3> маза „Арча- щая деиь въ канцеларията св въг. Добрачъ щеаро- 
лжкъ“ 8*1 дек., оцЬи. б-О л>'н». дававъ сдЬ (уюцвтЬ Д1ъжчн1'»аи не1визся*а наота.

Надавяцпею ще ничие отъ оиЬлсаг?. *.Кч- I) нива „Кара-ачъ-свнору огь 43 декара
лающпгЬ могагь да се нваезп, нь канцедардтга оцЬаеза 40 лева; 2) нива „Медеклврь-еягору* огь 
кь ирислтстввнагЬ дли и часове з» наддаване. 28.8 декара оцЬч. 28.80 лева; 3> къща вьс. Муеу-

гр. Добрить, /5 Оатоанрой /1Н)2 Бей“ съ дворъ огъ 4 декара ири със В1ЯМехве-
11лв. Сж д. Чрнставъ: 3. Ме Шиварова» * двдц Д Мурзовъ в Хюеевнъ Оеаввовъ, оцбв. 25

Д. Но. 1902-902 г. 1ева. Ич‘»та се ваяара въ зеншцето и» с. Мусу-бв!.
На1дазанясго ще почне огъ оцЬикага. (К«- 

ланнцзг1; чогъть да ее якнватъ въ каяцечарячга вь

лева: 2пТ.Н. .
«1.11.
« Кнсна
к!ва: !> нннт .Кь-ръ Кееоиъ'* |с д-к. оиЪн. 

огъ 17 д-к . оцТ. I.
лона: н, ни па «Добрнчский-нлгь 

леми 9| ника .нъ село цраано цЪсп»“

I мина „Гни рь кол у“ I ч Д‘‘К оцЪв.
л.; Н] нива 

а в: 7 и II на . Гонъ-Кара-ачъ-чол'* 
ая" 12 н-к. опЬтева 
2 н-кара. оьЪи.

В д-кара. оцТ.н-иа
-13Я И

.«-■ва. 1.11.

II На Мехмидъ Иемаилооъ

Олише нъ с. Муеу-КеВ огъ 2190 кв. м. оц|.н-на
лева;

лева; 4; нива

1
лева: 2 нива „Нолъ к-е-чъ“ 10 декара, оц|-.ц.

I щ||| I .1Сара-»чъ-иолу* 17 д-к, оцЪн 
Гел.-НаеЛище* Н» д-кярз онЬн-на

III. На М-Вяндъ Дли Хю—инонъ.
|/|111н:| .Кирв-ачъ-епчоръ“ 44 дек. оц1ш.

) нива „М-леклереки-саиор1.“ 28.» дек. оит.нена
Папа на и ис то ще почне оть оцЪнката. конто ньрни 

постави. ЖелаюшитЬ мотат, да се яияватъ въ

лена.

л**на*.
л*иа.

О Б Я в Л к Н II нКЧП 11.14 |,
каииелариита въ прие*гствеивтЬ дни и ч.чгоие 

■мие.
!аа на ма- .4 12894

нрвс.ътегвемнцгЬ дян в часове за иаЦапни*, 
гр. Добрячь 28 Охгоясрн 1932 г.

IIш. Съь Прцетавъ: 3. МЬ шакаровь

Гр- ДоОричъ. 28 Октомври И 19<»2 г.
Нав. 1'л.д. Пристава.: 3. М-дника|юнъ

Д. По 1152 '.‘02 год.

На г.еиованпе исцъдвигелиий лветь .9 328 
пз 1а 1*‘нъ отъ I Добрич» кнй Миронии Схшм на 19 
Ииуарнв '902 год., въ полза па Добрпчеката Зея- 
ле еЬлчеека Касеа. протявъ Порни въ X. Исванловъ 
отъ с. Кечи-дересн, аа 599 .1. 50 щг.» обявявавъ, че 
огь 30 Октовврв до 30 !Госвврн т. г. часа до 5 
слЬть ОбЬ гъ в ноедЬ правова нававне 5 на ето 
въ 24 часа на слЬ.пющии лоиь вь канцеларията 
ев въ гр. Добрачъ ще нролававъ с.тИу*мцнгН д.1ъ;к- 
никовн ведвижявв иаоти, натодящи <?е въ зеядн- 
щето на с. Кечп-дереея, а ияеияо :

I) нива „МЬра-тарли“ Ю шкарл оиЬвеиа 30 
лева; 2) ивва .МЬра-тарла“ 8 лекчра 3 ара, оцЬ- • 
вена 24.90 лева; 3) нива „М+.ра-гаотн“ 10 декара 
2 ара. оц-Ьп. 30.80 лева; 4* пи и а .. *Г7.ра-тарла“ 8 
декара, оцЪяет 24 лева; 5| пипа ПIIЬра-тарла“
13 декара 8 ара, ••цЬнена 4 .40 лека; 8) вана 
„МИра-тарла“ 13 Де. . 4 8 ара. оцЬйена 40 лева;
7> нива ГМ Г.ра-тарла' !3 декара 1 аръ, оцЬиеиа ; 
39.30 лева; 8) чига .Еяаръ-ку 1а4 0 декара 7 ара, 
оцЬиена 20.10 лева, 9» нива .Кяиръ-кула“ *> дек.
2 .фа, оцЪнена 18.(50 лева: 10- .Ейиръ-кула“ 13 •! 
декара 2 ара. оцЬшиа 39.1)0 II) нива ,МЬра- ) 
тарла“ 8 декара 5 ара, оцби.чи 25.50 лева; 12)

ог.шиЕНнк 
Ни 13183

На основание исиълииг. лнтгъ пода. По 0»74 пада- 
р-нъ оп. II ДоИричеки Мирови . дщн на 20 Л-к-чнри 
«им т въ иолаж на ДоПричеката Лом лед. каса нротинъ 
|смаилъ Гали Чаучи-въ и др отч. е. Нараджпкъ, за 
Ьи лева оПивявакъ, че отъ зо октоиариН до зо-Х1 т. г. 
аса до Г> слТ.дъ оПнтъ и ппелт иравона.клавлиис 5 на сго 
1Ъ 24 часа ка глЬдующии денъ нъ канцеларията оп нъ гр. 
(оИричъ ще п|юд:>ватъ схЬлуюиипТ) дл жннвпви недви- 
:ими имоти находящп ее въ землището на е. Нараджпкъ,

ПОПРАВКА. Вь брой 8 в 9 из егр. 4, ко
дова ш.рва обявлението Л§ 1299.1 е н> дЬю 
1069-902 год. иячтд е на Мехкесь Ат. 1Ирааяочъ 
отъ с. Пер шя-нгъ, вззекагель е Дчбрвчск1Г* Зз- 
вледЬлческа Каса.

1

Д. Но. 1202-902 г.II проижбаи не но:
I на Нтри Кал.ьелу

1) нива .Нара мете“ 13.3 декара оцЪнена 13.30 лв. 
■! нива .Хатьръ-кула* Ю декара оцЬн. |о лева; 3) нива 
ьХад.ьръ-кула* 7» декара опТ.н-ма й лева; 4| нпна .Кеу*.и 
^Мнкь* 4 декара оцТ.неиа 4 л-ва : Ь) нива .Юрглукъ“ 4 
Лекар а оцТ.нена 4 л-ва; I») нива .Юртлукъ" 6 дек. он имена 

» лева; 7| нива .Юрт.-Г,аи|ть* 21.6 декара опИнена 21.ПО 
|ги: 8{ нива .Куо.-кору“ 15.2 декара оцТ.нена 15.20 лева; 
I) нива «Г-дас-ю“ 2о.| декара окЪнена 20.10 лв; 10) пива 
,Кору ар1Са-л.“ 20 декара оцЬн. Зелена; II] нова .Кору 
)ркагж* Ю.5 декара оцТн. 10..>9 лв.: 12) нива .Кмсглеръ- 
|олу“ 5.1 декара оцЪнена 5.10 л-ва ; 13) Харманъ въ Се- 
ютп | декаръ окТи.

0 В И П л Е Н Н Е 
*» 13184

Ня оеиовдяне не гь п<пг<ч и ай лвегь Но. 5705
а.иад-яъ отъ II Дтбрнчекпй Мяровяй Ск пя на 20 

, Декеяврв 9 5 го и, въ ползи и » Добрпчскага Зене- 
дЪл. Касеа, нротинъ Хахвгь Муегаф>вь огь саю 
Ееетлии за 7) лева. обявяв иъ. че огь 30 Окг. 
до 30 Но-яврн т. го ъ, часа до 5 слЬть обЬгь в 
иослЬ иравонад]ава!Н1е 5 на сто въ 24 часа ви 
елЬдующяя девь въ качцмараягд ся въ гр. До
брячь ще прогдваяъ елЬдующагЬ .иъхняктвя ве- 
дкижпха иятта. нихо сгцц се въ летището яасею 

; Есеглцн, а аяенво:
1) Нива „Чаяъ-юкъ“ огъ 51 |ек. оцйнева 

. . лева; 2) ввва „Деячтъ-яоду ‘ огъ 21 декара 
оценена . . . лева.

Наиакаивето ще иочне огь оцЪнката която 
иърпв куновачъ постави. ЖелающнтЬ яогжтъ да ео 
ппннать въ капце.тарвята въ прясктсгеиягЬ два ■ 
часове за ниддапанве.

гр. Добрнчь 8 Октовврв 1902 г.

лева..

II На Хршстемъ Юиеровъ.
1) нива .Нара ормана." 5.6 д-кара оцЬн. 5.60 лева: :. НИВа вМЪра-ТарДа* 3 Декара 2 ара, оцПнена 9.00

лева; 13) ипва „Кара-ачдхкъ“ 8 ч-к. 5 ара, оцЪ* 1 
йена 59.50 лева; 14) нива „Кара-нчтккъ“ 3 дек. 

Юртлукъ- 2 . декара оцТщ. 2 70 лева; 5. нива .Миеир- оцЬнева 39 Лева; |Г>) НПИа „Кара-И|1ЛЛ.КЪ“ 3 ЛеК. ■къ* Ю д-к. оиЬиеиа 10 лева: 6) нива .Кору-аркасд. 2.1 . . «Т.. 1 „• 4 ара. оц+.непя 10.20 лева; 1(>) пипа пКяиръ-кула“
8 декара. оцТ.нена 24 лева; 17) 11нйя .Кчпръ-еула“
6 декара, опТпена 18 лева; I'»* шта .Ечирь-кула“
3 дек. 2 ара. оцки. 9 Г.0 лева; 9 пика ,Кчирч.- 
кула“ 14 декара 2 ара, оц-Тиеиа 42.(8» лева: 2-М 
ввва .Кявръ-кула' 8 декара 5 ара, оцТяена 25.50 
:ева: 211 нчка „Еяиръ-кула“ (5 декара 5 ара, оцЪ- 
иена <9.50 лева; 22) нова .Кору-ари;“ 3 декара 
2 ара, оцТп. 9.150 лева; 23) вини „Кара-ачъ-волу“
8 декара 5 ара. оцЪаева 19.'0 лева : 24) пива 
„Кявръ-кула“ 3 декара 2 ара. /•цТи. на ».()(( лев»: 
25) низа .Кору-ар съ“ 9 дека|а 5 ара. оцТнеиа 
2И.50 лева; 2(5) ввва „Кору-ар ).ъ“ 14 декара, оцЬ- 
вева 42 лева; 27) нива „Кору/ари* 13 декара 5 
ара, оц-Таена 40.50 лева.

Наддапаннето ще помие отч. оцЪнката. Же-

I) нива „Нара ормхкъ'* 10.5 декара. оцЬненл Ю.&О лева; 
I) нива „Гк1|1Генли-долай'> 3.8 дек. оцЪн. 3.80 лв. 4) нива

|акара оцЬн-ка 2.10 лева; 7 нива „Кьоселгръ-полу“ 7 дек. 
тЪнена 7 лева; 8) нива „Ьяа-ауду- 6 дек. пцЬнена 6 лена; 

9 нива „Кодаи-гичитъ* 16 дек онЪнена 15 лева; |о| нива 
„Пунаръ кула“ 15 дек. оцЬнена 15 лева

III На Немаилч. Гали Чатшевъ.
1 Харманъ ва. село пгъ 1 5 декара онТ.н. 1.50 1ева; 

- ираано мТ.ето 1 декаръ онТ.н. I л-въ: 3) мина „Кв.чукъ- 
кору- 1о.2 декара, оцЪнеиа 10 20 л.-ва ; 4) чина „Оркан- 
джикъ* 7 7 дек. оцТ.н 7.70 лева: 5} нива „1«»> карти“ 17.2 
д-к. оцЪнсна 17.20 лева; 6‘ нива _Г>ек,-дол.|Ц* 5.3 декара 
оиТн-на 5 3-| лева; 7) нива „Юрглукъ“ Ю.5 дек оцЬнена 
Ю.6" л-ва: 8) нива „Нжиджклжгь* 22 декара оцЬнена 23 
л-ва. 9) нива „Гсдж. ж * 5.2 дек. пцЪн. 5.20 лева; 10) нива 
»ЬЬ|ни кула“ 5 I декара оцЪнсна 5.10 лева; I ^ нива „Ьаа 
■улу- 1м.2 декара оцТ.нена 10.20 лева.

Наддаването ще почне отъ оцТнкат». «КставчцитЪ 
иогап. да — внииата. въ канцеларията въ нрисьптш-нятТ 
днп и часове ва наддаване.

гр. ДоГфичъ, .» Октомври В 1902 год.
Нав Гад. При-гань: Л. МЪдннкарпвъ.

Нлк. Скд. Нряегявъ: 3. М Г. някаровъ

Д. Но. 1416-902 г.
О Б Я II .1 Е Н II Е 

Но. 13190
На осноканае вспълишгелнвй лветь Но. 2279 

и а и юиъ отъ II Добрвчеквй Мяровяй Склвя ва 26 
Май 1 ‘.НИ гол., въ полза на Добрнч. Зеялсд. Каса, 
противъ Боражян А лветь отъ с. Муеу-Бен. за 72 
л. 30 ет., обявянаяъ, че огъ 30 Октояврнй до 30 

лающвтЪ яогьтъ да ое явяпатЪ въ канцеларията въ Ноевврий т. год. ще иро|аваяъ до 5 часа сд-Ьдь 
првектетвенпгЪ дни и часове за па мапанос. 

гр. Добрачъ 15 (>ктови|/п 1902 г.
о61> гь и ноелЬ гь правова.хдаванве 5 на ето ва 
слЬлующяй девь въ канцеларията св въ гр. До- 

Изв. Гкл. Праставъ: 3. МЬдникаровъ брпчъ ще продавааъ слЬдующвгЬ длъжвакоав аед- 
Д. По. 124-902 г. вяжв вяота а няенно :

Д. Л» 1944 - 902 пд.
ОБЯИЛЕНМЕ 

А« 12Я90
На основянио ясиълн.ч г- ликй дистъ М 4364 '

ззяденъ огъ II Добрмчски мирови еддмя иа 22 ' I) Б И 15 .1 Е; Н И Е 1) нива „Иря-яЪрата“ отъ 26.9 лек. оцЬнена
вгусгъ /898 гол. въ полза иа Добри меката Но. 13180 13.45 лева; 2< нава „Мемеля-адга" отъ 2/декара
емледЬлческа Касеа протмиъ Мустаия Исуаовъ На освовцнае неяълвйтелвпй лветь Но. 3178 9 ара. оцЬисва 11.45 леаа; 3) аввч „СрЬщу-чер-

Д|ь отъ с. Сарж-Махмулъ аа 400 дв. обявя- взлвденъ огь II Добрвчскап Мяровпй Сд1вяна27 вевата-аръстъ“ отъ 9.7 дек. оцЪв. 4.85 лева; 4) 
амъ огь 30 Октомрий до 30 Ноемврай т. г. часа Ювяй !898 топва, въ ио./за па Добрвчеката Зе- ннва „Добрвчскв-икть“ отъ 15 дек. 8 ара, оцЬв. 

° «бЪдъ н иослЬ прявоняд.хявашве 5 на ; влелАлчеека Каеса, яротвйъ Свмшяавъ Керияовъ 7.90 лева; 5» нава „Кара-ачъ сввору отъ 17 дек.
»ло вь -4 часа на слЬлующяй денъ въ ваяно- • отъ с. Кокарлжа. за 309 /лева, «бявяваяъ. че огь 5 ара оцЬи. 8 75 лева; 6) Каща въ с Муеу-Бей, 
-варията см въ гр. Добрачъ ще нродавамъ слЪ- 30 Октовврв до 30 Ноенвра т. г. часа ло ослЬлъ съ дворъ огь 6 вра пра съсЬлв: Хасавъ Байряяъ 
лунният* длжхнякояя ииотекяраня яедвяжями обЬтъ ■ посдЬ съ иравониллшииис 5 на сто въ24 Алаеаъ, Ала Байряаовъ Алаевъ, Сейхала Исляяогь 
■мотв, находящв се въ агмдвщвто ва с. Сарль- ' часа на сдЬдуюшнй лень нч. канцеларията ян въ в Раяазавъ Меджнтовъ. оцЬв. 20 лева. Ивота се 
Махмудъ, а вмевво : > гр. Добрнчъ ще продаваяу> слЬлувши.ч длъжявковъ наяарва въ землището ва с. Мусу-бе1.

На Му става Нсуяоовъ: 1) едва вдица въ ; яедвпввъ аяотъ янеяво/: Еалдававяето ще почне оть оцЬвквта. Же-
ьемдащето нв с. Сарж-Махмудъ цтрои» отъ 1) ввва „Бвюкъ-кору“ 8.6 декара оцЬяена ламщятЪ яогктъ да се явввагь въ вмщедврат въ
яроостъ дървеаъ маттрвадъ, вамвиив съ вадъ, > 17.20 дева; 2) ввва „Б^станлккъ'’ 7 дек. оцЬаеиа , присктствеямтЬ лая в часово за над 
поврага съ ввовмвдн ■ едммъ хамъ. елщв во- | 14 дева; 3) ввва ,.Алд-хоиу“ 7 лек. оцЪпеиа 14

’ дева; 41 ввва „Адв-копу“ 12.2 лак. оцЬнена 24.40

!

1

:

гр. Добрачъ 28 Октовврв 902 г.
Изв. Сал. Прветавъ: 3. МЬдявхяровъ*р*тъ въ ■ керемида м >тъ и

/



Стр. 6 ДОВРУДЖАНЕЦЪ- Бро! 10 ■ II

И Добрчскяй Гълебоиъ Нряставъ | и възлаганията (ирвсъжзанянтак щ<* се аз мършата ; въ зевдяцето аа село Еквсче а ааевао: 1) авва
д. до. 1514-900 г. ; "а 5 .ч?‘“а ,,ое,'к °б*лъ- | „Куюлжукъ-яолу“ 8.2 дек. 2» аваа „Саръ-бостмъ*

0 Б Я В Л Е Н И Е * ! Жюяютят* да купятъ ваота, яогътъ да се : 10 декара; 3) авва „Онурь-факъ-яолу “ 12 декара;
11279 1 !ГРЯВагг' в<^к* нрвеътетвенъ деаь а чаеъ въ кая- ( 4) авва „Нещере-кярнисъ“ 5.8 декара: 5) вяаа „Не-

На основание яоиълинтелнпй лвсть N8 4458 ,!'ла1,вята *" глет0 «•* достапня всичка щереваршнсъ“ 7.2 декара; 6) нива „Кара-ачлдкъ*
■здвдеиь оп. II Добрячский Мировяб Съден яа 29 "тп,"‘:| 11111 се л° »Р'"“иьга книжа и условен, а да 12.9 декара; 7) авва „Есярдже-чаяр*“ 2 декара;
Септеяврнв 1900 г.. въ полза па Гоено .анъ Мп- ":,иавагь- като и|[а,',,гь "ъ »могъ е1иа десета 8* нава „Казаиъ-чаиръ“ 6 дек. 9) авва „Малакъ-

I часть оп. оценката на пюта. • часръ“ 11 декара.
Наддававяето те почне отъ цЬната която 

даде първия явавпъ надданачъ.
ЖелашщвгЬ да кунятъ янота яогътъ да се 

явяватъ всЪки прнсътетвенъ день а час-ь въ кан
целарията яа гдето ще няъ се достънии всичка 
относящв се ло проланьта кияжа а условия а да 
наиаватъ, като внаентъ въ зцлогъ едва десета 

Па основаяпе испълнителияй лнсть Но. 4002 часть отъ оценката яа вюта. 
нз ятенъ оп. I Добрвчскпй Млронай Съгь яа 9 ,
Ноечнрп 90И г., въ полза ип Борш-ъ Бълчевт. отъ !
Г. Чаяорлвб н поти въ Чпргакай Девлстяевъ отъ Г. 1 ~2 11 ДобрвьскиП Съдебенъ Ирветавъ
'1а.чор.1вй за 75 дена 10 ст. и прочее, и съгласно

левъ отъ с. Аряутлий протпвъ Ина Станева 
стойннца на сярацат*!*. на покойния Икаиъ Стоевъ 
*• отъ същото село за 137 лева п ;р. п съгласно 
чл. чд. 1004 —1030 отъ гражданското съ.юяропз- 
юдетво. съ настоящето чссть няаяъ да обявя на 
ночитагяата публика, че до 31 день следъ носле I- \
■ото двукратно публнкуваняе настоящето въ пк- 
етнякъ Добрулжансцъ ще иролаваяъ на публпчоиъ 
търгъ съ яигдакание отъ първоначалната цкии на 
горк въ канцелярнята — сдеднпй недвнжняъ пчотъ 
иринаддежащъ на покойния Иванъ Стоевъ 
дящъ се въ зеядшкето на с. Аряутлпб, а нж-нно;
1) ннва „Веледжяьъ“ отъ 7 дек.. оцЬн. (55 лей; , , ,, .
2» ннва „Мсшеликъ- 5 дек. оц1;н. -5 л. 8) инва чл' чх 1 НМ ~ШЬ ' тъ гРаж- съширонзволетво, 
„Дълбокяя-ялчякъ“ 4 дек. оп1:н. 2о лева: 4) инва гь Ш,''Т"’П11,'Т" ,№сть пя:,'п' ла «бявя «а почнтае 
„До Корията Чаиръ“ 8.5 'ек. оцкн. 33 л. 5> инва 
„Лодъ-ялхзлъкъ-кола“ 4.5 дек. оц-Ья. 22 л. 9) авва 
„Зядъ-беле■жика* 3 дек оцЬи. 4п лева.

(КелающягК да кунятъ ияотя яогътъ да се 
явяватъ веккя нрвгътствеиъ день н чаеъ въ кай-

иа- II Съ I. Нрнставъ: Н. Д. Ноляяекая , 
II Добрнчекий Съдебенъ Ирветавъ

:
'’ — 2

Д. Но. 178-901 г.
О Г. Я П Л К Н П К 

Но. /1277
гр. Добричь 12 Октояврп 1902 г.

II Съл. Пристави: 11. Д. Нолявскяй
нахо-

И. ДЬдо 11«* 1715-^1900 гоя.окяилкннЕ
По 1I275

чата нубдцка, че ю 31 день 
чиукратиото публпкуваяно настоящето въ вестника 
Добруджанеиъ ще противиш. па нубллчеиъ п.ргъ 
<ъ на.1зававпе отъ първоначалната цТ.ва на тр*ь

гр. Добрачъ, 2 Окгомврий 1902 г.
На основан!е изпълнител. лвсть Но 3221, 

нздаденъ огь 11 Добрнчекий Ммровнй Сь сь въ 
идлза на Сюйю Георгевь огь гр. Добричь, нре- 

въ кан целя раята ец — с.тТ.*нпй недвпжнчъ а «отъ щьъ Боло Енеьь огь с. Боклрджа за 6 2 ■ девч 
|||>нна. 1.т гжашъ на длъжника Чоркакай Девлетиевъ и п ром не и съгласно чл. чд. НН'4 Юоб отъ 
на\о !Я1ЦЪ се въ ее.то Го.г) «о Чаяурлвй а лхенно: гражд. съд» произведеI во, съ настоящето честь
1) Едшгь бордей ностроеиъ отъ керинчь иокрнтъ | инаиъ д.ч обаян на почитаемата публика, че
съ прьсть ни 8 я. . ължпна на 4 м. шпрппа, » ви- сдЪдъ иосдЪляото двукратното нуб..Н1.ув.чоо на
еокъ 1 н полонвна ч. съ 2 отд1:.т въ дворово про- стоящото нь я. Добрутжанецъ ще продавамь яз
странство 100 кн. ветри пц1;ц. 25 лева. публичен ь тьргь съ на.ианано о1Ъ нървоначад-

Опре »1.ленпт1. дати се сгЬтитъ включително ната нМп на горЪ нь канцелария!а си слЬ,(Пин
п възлагавната (иряеъж щнпята) ще се пзвършатъ нодвпхимъ нмоть. иринадлЪжащъ на длъ.ьннк.ч 

0 1> Н Н .1 Ь Н II Е на 5 чаеа иое.тЬ об!;лъ. Колщ Еневъ. иаходашъ се ь» с. Какарлжа и
Но. 1 278 - <Келамшнт1; да купятъ плота, «ог.у,тъ да ен землището му, в именно: 1; ннва „Азаидарскя

гр. Добрвчь 12 Октояврп 1902 г. ' ! явяватъ веЬкн нроежтетзенъ день н чаеъ въ кай пд.ть“ огь 7 5 декара, опън. » лева, 2 нива
Па основание ненълпнтелний лнсть Но. 1141'. пеларяята чн гдето ще ичъ с.к достжпни всички „ЧаморляЛсьи пллъ“ 29 8 декара. оцЪнсна 5340 

издаден, ть II Добрпчсгпй Мпровий Сж. ъ на 28 относяши се до нротаньта кнпжа н уедонпя, и да лева. 3) нива „Иситлииеки цлиь“ 17ч декара, 
Февруарин >898 голи а, въ полза па Таиш Ява- | наддавай., като виасятъ въ залогъ една десета оцЪнена 84*80лева, 41 нива „Нараармутскн идгть“ 
новъ отъ Добричь протпвъ Еню Матжаровъцртъ часть оп. оцТ,яката па вяота. ! отъ И-Й декара. оцЪн. 28*90 лева, 5) ннва .Мю-
Кючю А-че шит, за 14;> лена *'0 ,-г. ц проче^: п 11 1'жд. Прнставъ: Н. Д. Но.тпнгкии , леветь-кудл“ 15*1 декара, оцЬнена 30*-0лева, 6>
съгласно чл с.т. 1004 — 1039 отъ граж. еьлопруиз- • |_2 ц Добрпчскпб Сждебеиъ Нрнставъ I ,,ив:’ пЬ'*ара-сииаиски или.“ 7 2 дек. оцЬн. 14*40
водетво. съ настоящето честь п.чахъ да 06:11^1 на --------------------------------------------- -—- ----------- лев». 1) нава ,Емишенъ-алч.па' 8*5 декара оцЬи.
яочнтаечата публика, че ип 3 день следъ'Но- ( _ Д* Оо. 531-97 г. 17 лева, Н| хармлнь нъ селото 2*9 дек. оцЪн....
следното двукратното публипувавне нъ в^стнккъ ° ** '■ Б .1 Ь Н И Е лепя, 9) кална отъ два стаи за жиаЪиие съ дамъ
Добруджаи. цъ ще пролаваяъ на нублпчеръ търгъ ^ И272 нодъ едмвъ покрив ь керемиденъ въ обемь около
съ над аванне отъ първонач.инита цТ.иа на горЬ ГР* Добрвчь 12 Октояврп 1992 г. у ио 3*5 но 1*2 съ хамоарт. плетеш» кошъ, но-
вч. панцелнрнята еи — елелнип недьвжият. в.чоть основание псиълпптелнпй лнсть Но. 5343 кринт. керемиден ь. иост}н)йката на клщата е отъ
прнна.глежангь на длъжника Еню Малжаровъ иахо- нздаденъ отъ II ДобрпчскиЛ Мнровпн Гх.ть на 14 мроетъ дървенъ материали оцЬн. 
дншъ се гъ зеялшието на с. Натежла. а вяевно: Авгуеть 97 гол., въ полза на Гтовлъ Георгевь отъ ОнрЪлЪлснптТ» дяти се емЪтатъ включв-
1) ннва .До селото* отъ 8.2 - скара оц1>иена 42.10 Сюючкжъ нрогпвъ Дпявтръ Стояновъ отъ ежшото толно и възлаганията (ирнежжденията+щс се яз- 
лев»; 2) ннва „До селото- Ю . скара, оцГнева 1() ,ч‘ло за л,‘ва 11 прочее, ,1 съгласно чл. чл. вьриьчтъ на 5 часа носле. обЬдь. 
лева; 3 нива .Хотела“ отъ Ш.1 декара, оценена 1004-1039 отъ грях. съдопроизводство, съ на- '.К'едан>щнт1: да кунятъ имота, могагь да
82.20 лев»; 4> нгнн „Ар.яутлпйсь..-път|.** отъ 5.2 стоящото честь вяаяъ да обявя яа ночвтаеяата пу- се авннать веЬки ирисите 1 венъ деяь и чаеъ въ 
декара, оц-Ьнсна 10.40 леви ; 5) нива „Арвутлпй- блика, че до 31 день с.гкдъ двукратното публнку- к»нцеларвнта ми. гдЪго ще имъ еж достлинн 
скн-иъть“ отъ 3 8 дек. оценена 7.20 л» ва. ванпе паетоящето нъ вТ.ствпкк Добруджанеиъ, ще всички отиоельщп се до нродавьта книжа и усло-

продиваяъ па публиче,ъ търгъ сь нндлавинне огь вия и да наддавагь, като виасятъ вь залогъ 1

следъ последното

Iце.тяринта яч гдето шс имт> ге доетъпнн вепчкв 
отвоеяшп ее до нродавьта кикжа и условия и да 
■адляватъ, като вчасятъ ьъ залшъ едва десета 
часть отъ оцкнката на вяота.

|

П Съд. Ирветавъ: Н. Д. Поликенви 
1—2 11 Дибрнчокпй Съдебевъ Прпетавъ

Д Но. 1852-98 г. :

Опрсд-ЬлеиитЬ дати с сяътатъ В1К1»'чите.тво 
в въздиганията (присъжданията) ще се аз.чършатъ първопачалгата оцЬика па горГ. въ капцелярпнта 
на Ь часа поели обЬтъ. еи — слез пи и неднпжпяъ нвотъ ярнналл !;жашъ иа

длъжника Дввптръ Стояновъ, а ляешм;
1) Една къща въ с. Сюючюкъ на едииъ етажъ 

отъ ![1И стан за жнвЬяпне ло нея е янъ даяь и въ

десета часть отъ оцТ.нкаг.т на имота.
II Съд. Нрнставъ : I I. Д. Подписки и 

1—2 II Добричскш! Съдебенъ ИрветавъЖо.таититЪ да купятъ в*»та. ногътъ 
явяватъ ьгЬкп прнсътствспъ день п чаеъ въ кая

ла Се

II. Д*ло Но 298—901 гол. 
ОБЯВЛЕНИЕ 

По 11274

целврпята ЯН гдето Ще НЯЪ СЪ ДОСТЪПНИ ВсНЧпИ
относяши се до нро'иньта кннжа и условия, п за двора хаябаръ. постройката на къщата огь прость

сяееевъ яатернялъ покрита съ яЕстни коренили, 
която е на дължина 8 яетра тприиа 4 яетра п кп- 
еочииа 2 я. и сь дворно я!»ето около 2 дек. при 1 
ет.сТ.щ Петко Мянчсвъ ц отъ трит), страип 
оцкиеиа 200 лева.

на даватъ, като внасят, ьъ залогь елиа десета 
часть отъ оц-Ьнката на пч!'та.

II Съ е Нрпгтавъ: Н Д. Иолиисьей

II Добрнчекий Съ И'бевъ Нрнставъ

Гр. Добричь, 12 < 'зтомирий 1902 г.
На основание изпъди, листа 11о 10/7, нз- 

п.у.ть дадеш» отъ II Дооричский .Мировия Съ.п. на 1(1 
Маргь 1901 го», вь полза на Мехмедъ Муста. 

Желающпг!» да купятъ ичота, яогътъ да се фовь отъ с. Коркугь. нротивъ МуегаФа .Михме- 
явяватъ всТ.кп прнсътсгвеаъ день н чаеъ въ г.зп- довь огь с. Калиево за 133 лева и прочие, и 
целиршгга чп гдето ще няъ еъ доетъпия всички съгласно чл. чл. 1004—1038 огь гражд. с&доиро-
отпосящп се ло про тлш.та книжи н условия, и да 1 изводство, еъ и_татето честь имамъ да обявя

като пнасятъ въ ...ццчт. една десета на ночштаематг публика, че 31 день ел^лъ по
следното двукратно публикуване настоящето въ 

II ('ъд. Приета*;:,.: Н. Е По.днискин аъ Добруджавепъ, ще продавямъ на нубличенъ
п-ргь съ нлддовлне отъ иъ11аоначалната цЬна 
на горъ въ вавцелорвнта си слЪдний недвижими 
имогъ пряиаддъжащъ иа длъжияка .МустаФа Мех- 
медовг, находнщь се въ землището на с. Калие
во, а именно: I ) ннва „ Късам ь-дере“ 4 2 дека
ра. оцЪнснд 20 дена, 2) нива „Илавлъкъ** отъ 
1/* > декара, оцЬн. 50 лева, 3) нива „Дарсснъ“ 

пзданчгь отъ I Добри че. .Мпроинн Съдия ни 4 4*3 декара, оцЪн. 17 лева, 4» нива „Чаиръ-тнрла“
окгояприй 97 гол., зъ полза наДпянтръ Ц. Ноповъ огь 7*4 декара оцЬн 30 дева.
отъ гр. Добричь а нрогпвъ Вапда Селнюва настой
ница па снрацитГ. на покойния Тонузь Халнлъ 
Ахясдонъ отъ с. Екпсче за ПО л. н др. и съгла
сно чл. 1004- 1038 отъ гражг. съдоировзяологво, \

к« рсян. енъ иопр< Йкити кат. отъ нлетеип доварп съ настоящето честь няаяъ да обявя на ночитае- се мвнвадъ всЪкв нриежгегиеяъ день в чаеъ въ
гъ дворово нроетряветво около 1000 кв. вгтра чата публика че до 31 деш. следъ двукратното ну- канцеларията ми, глЪго ще ниъ сж достъпни
< цкн. ЬО л.\ 2| авва Дн иирт-тарля** 13.1 декара, бзввувавне настоящето нъ в*Ьстникъ Добрузжанецъ , вепчкв опосящн се до ироданьта книжа ■ усло
оц. 40 л.Зг **нна гДаръ-оряанъ“ 18 декара, оц*Ьн- ще нроинавъ ни публнченъ тьргь ьь каацелярпя- вия в'да наддаватъ, като виасятъ аъ задо!ъ 1
73 л. 4) вгнн „Орта-волу- 15.5 декара, оц. 82 л. | та си—след ний не движи яд. яяотд. нрвна длежащъ на десета часть отъ оцИнката яа смота.

Оь] д-Ьяенвтк ..ага се сяЪтатъ включително длъжника Топузъ Хнлялъ Ахяедовъ яаходящъ се /-2

1—2
Д. Но. 1804-9СМ1 г.

0 Б Я Б Л Е НИЕ 
Но. 11279

гр. Добричь 12 Октояврп 1902 г.
На основание венълнптелвнй лнсть Но. 5701 иа.паватт..

издадеш, отъ II Добричскнй Млрогвй С.г-дъ на 13 ( часть огъ оцЬнката на ичота. 
ДесеяврнП 1900 гол., въ полза на Никола Дртп- ! 
повъ оп. Хасъ Кьоселерд. нротпвъ Ахя.-п. Х»>сеп. 
новъ огь същото 1гл». за 2»,7 дева 80 ст. и прочее, ._ 
и етгдасио чл. чл. 1<И*4—1<-39 тъ гряж.-еъдо- 
нронзво: тг., съ иастеящето честь вяаяъ 1а обявя ; 
иа иочитаеяата публика, че до • I день следъ льу- 
ьратнто чублвкуванве настоящето въ вЪсдпакъ 
Добру жаю цъ ще про аваяъ на иублпчевъ тьргь 
гъ налдапаиве еп. първоначалната цЬна на горЬ 
ьъ канцелярнята си въ тр Добрвчь— елФливй ст- 
дввжгяъ вяотъ ирпнадлежащъ на •лъжника Ахяедъ 
Хк»сешю1Ъ п иахогяшъ се ьъ V. Хаеъ-ььоселерь и 
з«ялвшпо *у а сяенно; 1 Къта ьъ селото отъ 2 
стъкления нъ об1яъ 7 но 3.5 по 12 а иокррвъ

11 Добрнчекий Сътебсит. Нрнставъ•)

Д. Но. 910-97 г.
0 Б 1! Б Л Е II II Е 

М 11273
гр. Добричь. 12 Октояври 1992 г.

На основание псиълиителннй лнсть М 4858

ОпрТ.дЪденнгЬ дати се смЬгата включител
но ■ оъзлагяяг.пга ,присъжданиягя) ще се пз- 
пьршатъ иа 5 часа посдЪ обтиь.

И»елая>Щ1Г|Ъ да купнаъ имота, могать да

11 Съд. Нрнставъ: Н. Д. Подвискв.



ДОБРУДЖА НЕЦЪБрой 10 ■ П

3; Навя .Сяла могила* 30 декара, оцЬнвиа 90 
лева, 4) Нива „Армутлу-гарла“ 147 д. оканена 
45 лева. 5) нива Малка могила 13*3 дек. опЬн. 
40 лева. 0) Нива 11рЬдь ку|>ии га оть 4 4 дока* 
ра, оцЬнвна 15 лева. 7; Нива Машагда.и* 21 4 
декара, оцЪнена 05 л. 8) Нива Базаургскм пап. 
30 декара, оценена 90 лева. 9, Нива Три мога* 
ли 154 дека|>я, оц-Ьнена (5 лева. 10) Нива Ка- 

Н» основание изпълнител. лист* Но 3206, вакдАк* от* 5 3 декара. оцНнема 16 лена. И
дадеш, оть I Добричекий МировиП Сап. на Нива Джуня оть .г8 допра, оцЬчсна 16 лена.

•Кслающит* да куия. ь им та, могаг* да 
ео кнвкать пс-Ьки ириелтетен). дени п чтеь в*

П Добричекий СлкДебенъ Пристав* Жедающет* да кувигь имота, мога» да 
се явява» вятата ирияиатственъ день а чае* п 
канцеларията ма, гдйто 
всички относища ее до продааьта книжа а у сли
ван в да наддава», вато яиаснгъ въ залог* 
'/,0-та часгь и» оцЬнката аа вмета.

2-2

11. Д. 1292—901 г. амъ еж досг,

ОБЯНЛКНМК 
Но 11284

гр. Добричъ, 12 Октомврай /902 гол. II Сал. Пристав*: Н. Д. Нолннскай

II Добрмчекй Слиебенъ Приставь

И. Д Но 397—902 г.
8 Август* 190/ год. в* полза на Ив. Мартев*
1* гр. Добричъ, против* Сали Кф. {Осм.ипвъ

Добричъ за 404 д. 20 ст. н прочие и канцеларията ми, гдЬго ще н.гь сч долтжпна 
' чл. чл. 1004—11)30 оть гражданското ' всички отно ящи си до нроданьга ьчвж- и у.--

лоции и да нлдзанл гь. к.чго внаогп» иь залп»

ОВЯИЛКИИК 
Но 11280

гь гр.
1 гласног

влдопроизводство, съ настоящето честь имами 
■а обнвн на почитаемата публика, че до 31 день /и>‘та 1,ас1Ь ,,гь оцВикаяа из имота. 
ВяЬдъюп-л Много двукратно публикуване насто- 

ш. в. Добруджаиецъ ще продавам* иа

гр. Добрачъ, 12 Октомвр. 1902 г.
2 — 2 11 Сал. ПрвггаВ!: II. Нодаискп. На основавал исвълнител. листи !1о 3787щет *

уб.иппнь п.р| ь иь канцеларинга си слЪдний 
е ишжимь имот* принадлежащ* на .длъжника

: издаден* оть II Добричекий Морени Сади» на 
8 Август* 1900 год , в* полза на Сг. Попов* 

| оть гр. Добрич* против* Хрюстом* Мусевьо» 
| с. Коркут* аа 154 лева зл. и прочие и съгласно 

II Дт.ло Нс. 1273-901 г. чл. чл. 1004— 1036 огь гражданското сАтопро-
нзводство, съ настоящото си "сети шмзм* да 
обивя на почитаемата публика, че. до 3) день 
сл-Ьд* последното двукратно публикуване насто
ите го пь п Добруджанець, ща продапачь иа 
публичен* търг* сь наддаване оть първоначал
ната пЬнп на горЬ вь клнцеларчигя са слЬдняй, 

на педпвжямь имот* ириналл'Ъжа1Цъ на длъж- 
Хрюстемь Мусон I. наюлищь се вь 

от* Добрич* против* Братя» с. Коркугь и землището му, а именно: /у нива 
Сади н Сюлейман* Оомакони оть с. Арабаджнй ; „Хармапь-АркасА* 3*5 декара оцЬн. 7 лева, 2) 
за 470» лева и нр. и съгласно чл. 11Ь <4 —1030 
оть

И ДсбричскиП Сак беи* II циста в*Зали 1 к Осмаиов* находиш* се вь землището 
На гр. Д|»б)шчь. а именно : 1) нива Кяр.т-Сиианъ 
юлу 22 1гк. 2) нива Кара-синап* иолу 25 дек., 
1) инча Кара-Синап* иолу 15 декара, 4) Нива 

^аоа-Скиан* иолу огь 15 докара, 5) нива Е»я- 
1сй |и<лу 10 декара, 0) нива Кючюк* Армут* 
1гъ '> > 9 и, 7) нивя НотАкъ-тярла 21*/ декара. 

> Наддаването ще почне оть пЬпатл. кояго 
каддме ньрний впишиь ваддаиач*.

Желающит-Ь да куп»: ть имота, могат* да 
да се нвивагь всТ.ки приел, гс гнет, ден,, и час* 
гь канцеларията ми гдТ.то ще имь са достапня 
(сачки птносящи се до преда нита книжа и у ■•ло
ша н да наддават*, като внасят* в* залог* 1 
(есета части от* шгЬиката на имота.

I

ОВЯИЛКИИК 
Но. 11285.

Гр. Добричъ. 12 ОктпмврнП 1902 г.
1

На осноплрие изпълнител, лнсть М 040, 
издадени огь И Добрит.каи Мироннй сад*
23 Фекруярий 1900 г. в* полза на Джспярь X. пика 
Кур|бе(иноп*

нива „ХармадъАркас.ъ* 5 дек.,Ю лева, 3 нива 
гражд еддоироизв детво, съ настоящето са „Дере-янА“ 4-8 ликярч. 9 0») лезя, 4) идва „Най- 

чести имам* да обив» на почитаемата публика. 1 дала.“ 5 8 дек. /ГОО лева, 5) пана ,,Кале-чула-
че д<. 31 день сл-Ьдъ двукратното публикуванио Г7 дек. оцЬн. 3*10 лева, 6) идва „Коджа-бос-
настеището вь в. Добруджаиецъ, ще продавам* тань* 44 дек., 8*20 лева, 7) пит „М задяла* 
на публичен* търг* вь капиеларипта сч—с.гЬд- 3 дек. оцьи. 0 лена, 8) нива „Харман* арка) а*
ннй недвижим* имот*, принадлежащи на длъж- 4 дек. онКн. 3 лева, 9) земник* .-* даЬ сгая но-

! ницвтЬ Брагнн С’али и Сюлейман* Османови, строен* от* нлегенн пръти намазани сь кал*,
II. Д. Но 1050 — 900 г. иаходящя ей в* е. Арабаджнй н землището му, . покригъ е* сламау сь двор* оть 200 кв. метра

а именно: Кдна кащл вь селото ьа однНъогажь /0 лева.
съ 4 стаи, построена оть прости смесени маге- Оир-ЬдЪленигЬ дати се см-Ьтя» включително ■
ринл*. покрита с* керемиди и съ дворно мЬсю възлаганията 'ирисАгАЖданията) ще се извьр-

} около 81Ю кв метра, 21 Дам*, състоящ* се от* шап, на 5 часа носл-Ь обМ*.
! 2 стаи, от* каменно-лъоненъ мат«).ци.1* на 5 Жолакоцит* да купил* имота, могап. да

На "снование изпили, листи Но 4714, из- мегР'1 дължина, ширина 7 иетра н «псочииа .*/» ее явнчатъ ю-Ьки иряежтегпень д ни и час* в*
•■Ден* от* III Нарненскнн Мировий С.кдип на мег1|;'' '* Градива сь харманлАКЬ, т и 0 док. каицедвриига ни гдГ.го ще имь еж лосгапии
14 Носмврий 1890 г., в* полза на Злати Начев* Иаддаваниедо ще почне оть оцКике а, ко- вепчки огносящи сн до нролачьта мшж> и усло

вя» и да наддавал*, като в насип, пь залог* 1 
десета части оть оиЬипага на имо;а.

11 Сал. Ц|оит«в*: II. Д. Пошнский

2-2 11 Сал. Присгаьъ: Иолннский

II Добричекий САдебеиъ Приставь.

!опжикник
Но. 11283

Гр. Добрич*, 12 Носмврий 1902 год.

оть гр. Добрич*, нрогивь Нсмянл* Хюсеиновь : ято ||Ь1'В1,Г| ививши се наддавам*.
И Вели Мехмедовъ оп, с. Османь-Факл. за 030 ЖелающитЬ да купил.
|ева злаг. и нр., н съгласно чл. чл. 1004 — 1030 се пипват* всЬки нрнсАтственъ день п чась иь

канцеларията ми, гдЬто ще им* са достанни 
всички относящи <-о до нролангла книжа -I де
лови» и да наддаьап., като внаглтт. вд 

-та части огь оцЪнк.тг.ч на имота.

11 Са5. Пристав*: II. Д Полииски.

имота, могап. да

>п. граждян. сАДонропзводство, с* настоящето 
имам* да обав» на почитаемата публика, 

Че до 31 день слЬд* поели.шегп двекрагно нуб- 
■икупанне настоящето в* в. Добруджаиецъ, ще 

;Л|10лама.мь на публичен* тьргь 
рий първоначалната ит.иа на горЬ п* каннела- 
киата сн елЪдни» недвижим* имот*, припя,ие- 
ращь на ллъжиицигЬ Псмлил* Хюсч инои* н 
Веля Мехмедовъ, находи-цп (••• в и с. Оемани- 
Флка

2-21ес I и
.141*

II Добричекий Гждсбен* Пряеган*■
«

с* иаддавание
II. 11-.Л0 Но 432—99 го-. 

ОБНП.1КМ11К
По 11280

II Добричекий < д. 1сбен* Ириггани.

и Землището му, а пиеси : И. Д-Кло Л1 327-^01 г. гр. Добрич*, 12 Октомврий 1902 год.
Па основание изпълнител .1исг* .Н 45361. на Нели Мехмед..д*. ОБЛИ 1К1Ш К

, издаден* огь 11 Добричекий Миронии Сал* в* 
пола ма Пизнь Христов* огь с. Кадлеяо иро- 

- тнв* Геджебь Хаса пони отъ сашого село за , 
144 лева 77

По. 11282.I) Кашл и* селото, на един и егажъ, иър- 
48 ьв. Метра н елннв дамь. отдълень, пок

рити сь керемиди върху 100* кв. 
но мЬсю 750 
мат.

Гр. Добрич*, Гл Декемнрий 1902 г. 
На основание 14'иь.тнит,метра п двор- 

ки. мегрл, енъиена НЮ д. •> Хар
ен. 2-8 декара. оцЪнеия 40 лева. 3) Нива 

.!;«*-1П|,да , |. 8 декара, онЬнена 24 л. 4 Нива 
Р; :' "-|:'рла 2 7 декара, • нг.нена 7 лева. 5 Нива 
у1аул*-кян 5 2 декара, оцьнена 1*‘. лева, 0 Пива 
Джуни 1-7

ст. и прочие и с.ьгляен.) чл. чл. 
1004 --1030 .м* граждаю кото' еАдонронзводсгво 
е* час гои ще го чести имам и да облик на ночн-

Но. 9091.
издаден* щ* 11 Д- бричекии Мироаин сал* на 
31 Д.-кемярий 1897 гои в* полза на «1Г Абад- .
жиевь < .е Р. Цончеви и* („Г.щ. п. ...... . "“"а ‘.убдяи, че до 31 декь слЪдь двукраг

мер* Мехмедови огь с. Кк. с .е за 75 лева и "”г“ «Увлньуи.нв нвегоящето вь в. Добруджа-
лекарп онт.нена |3 , 7 т. »!•- « < ьглас„ , ч,. 1004-1036 огь гр.ж. саи- и,ць ,цв ">киава',ь "а иу.ии.сиь тьр.* сь нвд-.... ... оцт.тна л. <• Нива Да- „ ...................... ....... 1 . дяваме от* нь1жонпч.чл11зга цГ.на на горЬ в*

улъ-.чан 21 декана 1.м.-,,•• б I « н..п.. т,.... произвок »во. сь нм-миицего чссгь имамь 1а ' г1 • ои,,н‘"-‘ 0 ь Нова Длул-ь- - г.. канцеларии га си с.идний недвижим* имот* ня-ьан !• 4 декана омь.иеич ,, л оои.»я ил 111,411 гаема |а изодякл. че до 31 дени 1................. 1 "а. онБнена „8 леча. 9 Нива Ила ....... .............................л ходлщъ се а* село Кадиено и земимцото му
чарла (.»-1 декана. он-Ьмена -ьи ш н..., иг,1Ь шзьрагиого ш <и1икунаш10 иасюищ-т > вь . ,, ... *п. „ оцъиенз -I» лева. И) > Пива 1 ......... ... . „ нринадлЬжа|ЦЪ на длъжника Геджебь Хасанень,Пр-Ьдь куриига *3|1» 5 я.-!--,„ въсгнньь . I- ер\ д.кат иь ще нр.|длкамь на нуб- * ,11 и • 1,, -«•> декара, оцьнена /8 лева. . - _ а именно: Ь кллца вь селото на одииь тлж*
1Ь Нива .Сеидалийеки нать- 15-8 1ек гщЬнеиа ГЪ| 1 ь вь ';*"»'лари;па си—илЪдуинции
4^ лева. 12 Нива .Сеидалийеки иап,- 4- лек < "«мжммь имот*, принадлежащи на пъжиииа
пцЬнен.ч 12 юв* 1Ч> и,,,... •• . , ' нсмер* Мехмедовъ, нахолнщь се вь е. К ;исчо и ,...... лева. 14) Нива „Бамч-тарла* 8 0 , .... ш!,. крвга с* керемиди и сь дворно мЬсго оюло 8(.Юдекара, оцЪнена 25 теи-« 1Д\ II--., ф . землиир-ю му, а именно:пащл вь солотоогь 1 •' 1 ... ,,I чинил -О ЛСВЛ 14) Пика . 1 ри моги- - ....... „ __ . кв. метра, оцЬнена ИК) лева. 2) наш- Иснаид-

декара, оцЬненя 40 лева. 15) Пива „Джу- магепннл* нокопта е ь кепе ми ш "'Г' !,!’ I "„'ь жич. «г* 14 декяра.оцЬненч 5 лев», 3) нива
■смети> Ч:Ь*'1*1,а’ оцЬнена лев»- 16) Нива „Бск- п .ц,)(| ' ‘ ,>) ‘ Г КаигалА 2*4 декара опЬн. 10 лева. 4) нива Бн>-■емето" 4 декана пи кнеи-а ю ...... 17 и сго ьв- хегра. 2) Нива 1>ара-ачь нна Ь/ н .... 1 . '[КаваклАкъ- 1С?3 декар* он^еГчт» / ->вта|ш. 3) Нива Курель 15 декара. 4) Пива Кг- ** Д“'
Нива „Дирмеи*-яолу- 8« I •1еВа >-,8> ! |*ел 7-5 декара. 5) Пила Кур, ,* 7 докара. «. «>ир*д1иени» дати со смЬгать вкзючмгел-
19) Нива Ъ сш Л ^ °?ИвНа л* "ипа Куюджукъ-иолу 16.2 декаил. 7 Пива Крик- \ н° " вьзлаг ..мяга (нрясАЖданията) що со из- 

,Ао село ЙЬ декар.-,, оцьнена 2о л. дикъ 4^ м' 8, Нина Данаджи-тарза 30 "е- ! въ1,ш?7.ъ Н!‘ !> "а,'л "воЛ <)б^-
кара. 9) Нива Юклеръ-аркалА 37.5 декара. 10) 'Келлющят* Д» куп..г* имота, мога,* да
Нива Юрглуь* 27 декара ■ св яв,,влгь в‘*км нрисАтегвоиъ день м час* въ

иаддавание.о ще почне от* оцЪнкагя. ко- ва"«е-,*Рвятв ™Ьто •«« ->*ь *=а достанин
> всички отвпгящи со до прлдаиьта книжа ■ усло

вия я да наддават*, като внася» в* залогь 1 
десета чаен. о» оцЬиката на амота.

. ис < ь
I

.

сь двТ, сгаички съградени огь прости магериаль 
огь ириси и кал* иърху около 48 кв. могра но-

и- 13
I»* 7-2

П. на Сманзъ Псеиновъ.

ГЖ“““"“ «> »«*• I
да--) Харман* о» 14» декар*. оцЬяея* 40 л.

даде първий явишии се наддавай*. Опреде
лен вт* дати ее смЬгать включително 
ганнята (ирисъжданяятя) ще се извършат* на 
5 часа поел* об*д*.

ято
и ньзла-

I 2-2 II Сад. Пристав*: Н. Д. Ношасспй
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II ДобЧ11ЧСКИ СжДеЛиН Ь П|»И<ТЯЯ1. >-|;лскя Каса, нротвсъ Лди Ахведовъ отъ село Ке- | и поел* нрявпнадляваипе 5 на сто въ 24 часа! 
И. 111,0 Л1 234 — 902 IV,. : ''"-л^ресв, за 558 .1. «0 ст., обявявал., че отъ 30 ! ■* елЛлующия деиъ в-ь канцеларията си въ гр.1

ОБЯВЛЕНИЕ " ' Октояврай до 30 Ноевврчй т. г. часа до 5 гл-Ьлъ | Добричъ ще „ролаиамъ сл-клунмцит-Ь длъжиикова
.И 11281 «й1«»ъ и иосд Ь съ превода-мпяянпе 5 яа сто въ ипотекирани недвижими имоти, а вменво: 1) нива

1>. Тпйрпчъ, 12 ОктоивраП 1908 гол :’4 ча, а "а ва*дуйями д< т п. мищемрвята св I .Гол*мвй Кьпръ-кую“ отъ 7-9 лекар», сиЪвена
На основанин изпълнителний л«*гг, II* 14<.м "• "!'• Добрпчъ, ще „родакиаъ с.тЬнющятГ. длъж- I 34 лева. 2) вева „Каияж-буруяъ отъ 15-4

шп:«ни „сдвижити нчотп иахо «щя въ зеялн- I оиЪнева 30-80 лева. 3/ вава „Каялж-Бсрунъ- 
щета на <• К<чи-дересп, а яаенч : г.тъ /9-3 л< к, сцс.н. 38*60 дева, 4) нива .('рЪщт

') Прал то гГ.сто отъ 1 ,-каръ 6 сра; 2) ормана“ отъ 115 д, г, , пЪн. 23 лева. 5 „вв.ч
нива _М Ьра-тарла“ отъ 3 декара 2 ара; ;)) нива „Задъ припна“ отъ 75 лек.. оцЪн. 15 лева. 6)|
.МЪра-тярлн“ >тъ 13 де,..де: 4 писа .МЪра-тар- нивъ „ОрЪшу лрмян»* отъ 15 5 декара, оцЬяенд
ли* огъ 13 декара: 5) тим „МI ра-тарла“ .4 дек. 31 лева НмогитТ. се намврагь вь землището вя
8 ара; 6) внва „Кара-ачк отъ 3 |екари 2 ара: г- Деяеджв-кьой.
7, пива .Клра-атъ“ < гъ 13 ,ек.,ра: 8, нива ..1,'ара- 
ачъ" отъ 0 декара 2 ара; 9, чча .Кар- кчь оть

■

дек.
НЗЛ.-аснь отъ I Добричеки Мсрови сж.гь та 1<» 
Мяртъ 19*12 Сол. въ полая на Г. М. Бумлрлъиенъ 
огь Добричъ противя. Никола 'I' Д- мир. ьь от 
Назауртъ ая 531) лв. 60 ст. и прочее, и съедаено 
чл. чл. 1004—1031, оть гра»-. сътонрондьо и-М1>> 
съ настоящето чет. и.млят. ,л обиш, на почит: - 
ематя публика, че юН1 денк о.гЬп. мие.,едното 
двукратно нуАликуиание нас I отца та от.--тиикт Налаианисго ще почне оть оаЪнкагя. Же-

I ляюшпт. м„гать да се ипняпгъ въ канцеларията 
ок. 6 ара; 10. нива „Кара-мчъ“ 4 „.-к. (5 ара; “» приел, гствеиитЪ дни и масоне зя на давани,

въ канцеларията си сл-Ь ний неднижомъ чм-чъ * ' аш,а „Кари-ачъ отъ Де--. > ара; 12) ии-а ■ IР Добричъ, 10 Октомври), 1902 г.
||рвнядл1>жа1цъ н.т длъжника Никола Т. Демкровь - -тн]»ъ-!.\ла отъ Л ,ск. 1 ар;; 1 .< ивва „! а,.ръ- Нзв. 1*1 Приетавъ: .1. Моливкпровт.
Нахотншъ ее въ село Базягрть а име,но-: Дюгенъ ! 1,1 лек. .-> ара; >4) пика _ 1.',аръ-кулакьа I I* продажба 1. Ла 1909/902 го.,
еъ 2 отдЪление. и 2 етяй съ лвлпъогь > д-Ькяръ. 1,1 ь ^ ~ ^ аГа: Ь5) нива .Кчнръ-кулакъ“ отъ ! ОБЯВЛЕНИЕ
постройката ме огъ дърво и камък-,., въ ,,«Ьмь \ "‘к а яРа: и'» :,а":1 .Кяиръ-«>-.»■«.- отъ 26 лек. ! М 12892
около 7.5 ио ,13 съ една изба юдъ д в жена отъ I 0 ,аРа: :7> «“““ гКанръ-к, ,аг>.- отъ 2 > дек. 0 ара; 1!‘ основание непълни тел. листъ Но. 571. *
нредъ сундурма онЬн. 250. '• 1 яина ,Ксру-арка,-жа огъ 4 декара 1> ара; 19; 1 вздаденъ отъ I Добричскпй Мировий Слип, на

ОиредЪленптТ. дати , >• смЬтатъ вк 1Н>чнтел„о ааК11 гКору-аркасж“ огъ ч» декара ари; 20) нива 30 Нмуарин /90- г.. вь полза на Дпбрнч.Земл, - 
■ възла1'пнвига(нрисьжл .нинг.т. ще се изкършать л 1-,'Р>-.‘ркасъ" отъ 9 декара ара. дСлческа каса, иротинъ Хюсевнъ Корим .ьь
ма 5 часа ноелт. обЬдъ. Наддавааиито ще иочие отъ „нЬпката. която ®- Кечи-Дерееи, та 085 лена. -0 ст. обнвпвамъ.

ЖелаюшитТ, да тунятъ имота моглсъ да 1 ,п,!иий ьтнувачъ даде. ЖедающигЬ яогьтъ да се че отъ 30 Октомнрий до30 Ноемврий 
се и, яватъ ьсТ.ьа нриежтетнен ь ден,, и ч.юъ вт. ' ,;:,,,ать въ канцеларията въ прис.у.т,-твспитЬ дни а ли 5 сл Р.дъ о .Ълъ

Добрудж.-шеиь. щс нредавамь на публн-мти. г., г'' 
съ наддавлиио отъ ньрнпнпчааната нЪна нап-рь 4

,

1ОТ!

т. г. час*
и посдЬ нравонаддавлиие 5

капне.,ярннт а ми глето щ». нмь ел. достлнни ча* оне за натдиваппе. | •** сто вь 24 часа на ,-дЪдуннннн день
всички етносящи се до прпданьта книжа и усл - 1Р- .1'»бри'1Ь 1» Окт.-тнрп 1902 г. ларинта св вь гр. Добрвчъ, де нродавамъ слъ-
вмя. п да наддаватъ като внлентъ въ задоп 1 ,-та ^зв* -*-1- Приетавъ: 3. М 1.лнвкаровъ дунмцитТ. длъжнввеви
част ь о,ъ онЪнка-а на имота. Д • Л1 /984 —9(12 г. т ски рани на номТ.нататя каса зя гер. сума пях.-

II Сждсбснъ Првставъ Н. 1. Подписки. 0Г.НВ.1КНПЕ дшнн се въ землището на с. Кечи-Дересв а вмеи-
. л/ ,,, 0 ( Но 12899 но : 1) нива .Куру ардж“ отъ 10 декара, 2) вия, I

0|;>1Г 1К1111К ' ' 11а основание нгпглнитедний листъ М 691 ! . Куру-Ардж“ ет ь /5 декар». 3) нивя Кору-ардл |
Л1 * издялепъ отъ II Добричскпй Мировий Гждвя на "Т1, Ю декара, 4) нива „Кору-ярдж 6 декара 5 !

На основание исиСлввтел. листъ М 572 ‘РевруарпП 1901 год. въполза „а Добричската нива Кору-ардж“ 10 декара, 6) нива ,Е.чврт
издал, нъ отъ II Д.брв-.скнп Мировий Сждии на ледЪлчсгка Каса противъ Булатъ Ьщ|«евъ аУла ■ отъ 20 декара, ,, нива Емвръ-кула“ 4-Д
80 Яну-рвй 1902 година въ ъолзя н.- Добрич- 1 ,,,г С* 1М*УуСУ‘б «п V. "Г"!пив.*мъ* "с ДГКП,т' 8> н"ва *Ьмр»ачъ- Ьд декара. 9) нива
скита . емледълческа каса. инъ К,лн, Кос- I М Х д" **" Х| т- , чя.,г‘ ло 6 сл*дъ .Ьмпръ-кула Ш декара, 10/нива Д мвръ кула-]
товг тъ е. Дели Ис-оъ Кгиют, аа 0858 л. обя- I С б*д'ь " по“* “1»а«о»»ДЛ«ван„е ■< на сто въ 24 20 Декара. 11) нива .Ьмшръ-кула“ огъ 32 дек.
вмвамъ, че отъ 30 Октомнрий до 25 Ноемпрнй т. В* СЛ'ЬДУЮ,,1МЯ девъ ьъ «'•■игларвята ев въ 10 ««чл Ьчраачъ отъ 1. декара, 13)„нва Ка
Г. часа до 5 слЪдъ обЪдъ и „ослТ. иравонадда- : ДоЙ,’""'Ь ",е "‘‘0ЛавяМ1- «Идукицит* длъжни- Раа’'ъ > гь / докара. 74) нива .Караачъ“ о гь *:
ма мие 5 на сто вт. 24 часа на сдЪлмощин день Ь°“ н‘‘дв,,ж”м,, вмохта нахолнши се въ аемли- Леь-тра. П) нива ,Кар.ачь“ о1ъ 8 декара, 10, | 
въ канцеларията си вь гр. Добрвчт. ще преда- ВДеТ° "* С’ МуС,У-беЙ’ я : '> нива Кара- нива Ьараачъ отъ Я декара 17) нива гКараачъ-
»»ъ сдЪдуЛ.щитЪ ллъжн.кови недвижв.мв кмотн. а^-епнору ОП. 12дек. / ара, огнена 2.,-40 лева, «тъ !-> лекмра. Ь; нива Дтараачь- огь 10 д.. 
ниотекиряни на Добричекага ЗемлелЪлческаКаса. “]"!“* .Ьараачъ-юлу* о,ъ .» дек. А ара. оц. , Ьараачъ отъ о декара 20) нива -К»-
а именно; 1» мана отъ 40 декара мЬстностьга ‘58‘60 Де"' 3' """* Ьалчикъ-иоду от-ь 6 декара Р«чъ отъ 8 декара 21) нива „Ьараачъ“ огъ 20 \ 
.Мерджвмеклвята“- оцТ.щ на 80 дева. 2, нива отъ 9 »Ра; «ц*н 13*80 лева, 4) вина Д,алчввъ-моду“ «кара. 22» нива „Мера-тарда“ оть Ь> декара 
Ш декана мЪстнос-г, гч н,ътпт„ ать 1,,Н Декара. оцЪп. 214,0 ловя, г>, сива „Тоиъ- 1 23) внва „Мера-тарла“ 2о декара. 24)ниваяМе-

|>и1ьН4*11ч (I ярйч < ’ ‘ ? кая оть 19*2 декара, оцЬнснп 38*40 л«*ва. 6) нива ра-тарла *5 декара, 25) нива рМера га|»ла о гь
п .... »3 «... «мм ,. | I» док,,,. 2.1, ..... .Мо,1/*ч» 27,

Тй™.и“ V';.,,,- „Г.Д ?; 7> — .«Ч*имм,. »"• <м ДОК.. 13 Н,„ .М,2* „.„.М*
тарла-, оиЬненл 96 лена. 1», ннв:, „ть 17 лекаря 720 ан°Ва- ... , Нмдаяввнмето Ш« почне от ь оцЬнката
мЪстност ь та „С.-,..--тънена 34 лева 7) нива Нмл* вя името ще почне огъ оцЪяввта. ЗКеда- 1 'п-рви ьлиувчъ даде. .кела нмцитЬ могжгь
отг10декара.«1сгноеть,а.< ет,н»жишк,и,,жтьЧк,Щ °ГаТЪД^Се,,вЯМГЪ К:‘"в«лаРи«» свл“агь въ Канцел*('вята въ ирясжтственитЪ
обмена 20 лена. 8, нива отъ 8 лекаря. мЪс ВЪ "Р«^^вен..тЪ дни нI час.,веза наддава,,ве. дни - часове за иалдаваиие. 
нсстьта „Севвяджмшки „жть“, оцЪненя 16 лева, „1П ',1°б,,ИЧ1' 1о ,Х ,./9'4? ,Ч)Л* ,Д- ^ Х
Ч) и инч „и .......... „е,., „„„„ , и Н1В- <-ждсбенъ пряетявь 3. Меднвка|юв. «зн. ( ждечн-нъ првставъ: 3. МЪдннкарппь,Т,»ЛТ..» ^"5"11 .....4 НОЛН80-902 , п ПГ,,,,,,. Д. 1,0. ш!ш ,
ность-га „До брТ.ститЪ“, оиЪи. 16 лепя. 11, „„вя н” 1889'
отъ 5 лекаря, мЪе!нос.т.ч „Циганчето“. ецЪн. ,, Г,Р* ,, ......... . 11а осов.тние исъднител. листъ Ио. 1б0.т„До имкета“ оцквеГ^ ле^ 1з) IГЛ 'V'"™*'* МИ,Ю,М? ^ I гГГ^!! Д°б,,вЧС,г" «'Р0“ ^ “а 
декара мЪстносп.га ..Ири-чаинъ* опЪн. 80 лева ■> < ЩТ 911 ,ол" ВЪ иола?, "а >ЯРвчската | 2‘ Л,,|*ЛЬ 1901,. ,од* въ "ол:,а.ия ДоЛричската
14) пива отъ 8 декара мЪсгностьта .До брЪс- •‘«мл«лЬлчвс’‘* ь-асса противъ I еико Кочевъ огь ЗемледЪлчсс.а Ьаса противъ Отояат. Ивавовъ 
тадЪ- стисна ’6 течч 15 н.т» пТъ М1 *' -^веджя-кьой за 4бо жвя, обявнвамъ, че отъ отъ с. Деведжм-кьой за 900 лева зл, обивн-
мъстностьта ,До мо,„ликата“. „пЪн. 20 лсп. 161 °ь™|,вв до И >ечв,,вй т. г. часа до 5 вамь, че отъ 30 Октомври,! до 30 Поеморий т. г.,
нива отъ 24 де- ара мЪ^нос.т.ч .Д„к„ли-та,„ъ“ ^ °<5%ДЪ и "РРл4, ирмвонв цаванив п на сто часа ДО , слЬдъ ОбЬдъ п „ослЪ нравонаддананне 
опън. 48 лева. 7) „ева отъ 40 декара мЪсгшч-т,.- ВЪ 24 ЧЯСЯ ва сл,;,ующ"я дс‘н'' пь ««нцеларвата и» сто вь 24 часа на слЪлующий деиъ въ 
та „Чаира- опЪнеия 80 лев-, 18, „нв-, оп Ш ' " вь ,'1’- Дой1,п"ъ ,це «родавадъ слЪлук,щитъ каицеларнята ев вь гр. Добрачъ ще нродавамъ 
дек., мъстнчспта „Товатт. Лпмутдаръ“ опЬнена лл1-жиик‘,ви «едвижими имоти, иачоднщм се въ сЛлувмцмтЬ длъжни кови недвижими имоти и и„о- 
20 лена. 19» нчва отъ 8 декара. мЪсгностьгт *^“,,1ето "а 1‘- Девмжн-кьой, а „мею. I) ривя текврани на „омЪнатата вя са за 900 лева зл., 
Теке-кьойс-ки „жт,.- ппЪнена 16 лева 20, ,,„„т "( -,Р*л*Л"'-к" ооЗ декара. 2) нива Алма- находящп се въ землището на с. Девяджи-кой,
отъ 8 декяря. мЪстн. етьт:, .Кнрезлика“. оцЪнен:, ! Й”?“ ^ 8)
16 лена. 21) „ив.ч огъ 12 декара, мЪстностьгя |
„Черкеза“, оц-Ьненл 4
«кар» мЪетнос I ьта „ 1“б;ч.морски „жть, опЪнена |
32 л, ва. 23) нннт оть 8 декара «Ъсгпос гг.та 
„Черкеза“ оцЬневя 16 лева. -4 мина огь 4 л. 
иЬстиостьта „Кряевата могила“. опВнен.т 8 довя.

Тъ.ш мо,и

въ кянае-

недвнжими имен. ,,„г

1—8

конто 
да се

ОБЯВЛЕНИЕ 
Но 12898.

На основание иоълнителний листъ Л7 1589

а и-чено: 1» „явя „Узунъ-бой“ 94*5 декара 2) 
нвна .М.тики-кееиь-ъ“ 14 декяря, 3) нива „Подъ 

нива ормянитЪ • 20 докара, 4) нива „Сазъ-иолу“ 82-4 
декари, 5» ииня „Ьолъ-юстю“ 41 декара, 6) нива 

„До калето* 13 8 ; „Кзядж-Нурунъ“ 11-3 д.. 7) нива Овраджлп. „жть 
19*8 д . 8, нива Дурасийски „жть :'41 д. 9) 
„Дурас. „жть“ <2-1 л. 10) нива „Кьоръ-кую“ 18-2 

то първи купувач,, постави. ЖедлкчцитЬ могап. , иекара, 11) нива „Кьоръ-кун,“ 4 декара, 12) нива 
да се нвнпягь въ кан подари „тя въ „рпежтегве- „ Каежръ-босгандаръ“ 8-6 декара, 3) нива „Ду- 
нит^. дни н часове тя наддава ние. раеийски „жть“ 13-8 декара, 14) пива „Касжръ-

гр. Добричъ, 75 Октлмврий /902 г. бостанаяръ“ 13-1 декара, 15) пива „Гол-Ьмъ-кьорь-
II-и. Сжт. Присгавъ: 3. Мелникаровъ. ьую“ 6 7 декара.

Д. Но 1906 90/ год. ! Нлддананнего що почне огь ецЬнката която 
„ърпип купувачъ даде. ЖедаюнщтЬ мнгжть да 
се ивнватъ нь кан педя ринга вь ирпсжгственигЬ 
нн„ и часове за наддаранне.

Др. Добричъ 45 X 1902 гол.
Изв. Слдобонъ првставъ: 3. МЪдникаровъ

„Лзмл-юлакъ“ 
нива „Канлж-Курунъ“ ю декара 

| 5) нива „Ирекъ-тарла“ 108 декара, 6)
„Каряачь-тарла“ 217 декара, 7) „пва .ДългитЪ 
бонта“ 15 6 декара, 8, нива 
декара, 9) нива „ГолЪмий кьоръ-кую* 21 декара. 

Нлддапяцито що попн» отъ оиЬвката, кон-

л, ва. 22) „ипа „т ь 16

нива

се налмрать пь землището на
с. Дели НеуФъ-куюгу.

Налгаканпого ше „,,чне отъ оцГ.нкага. Жг-
дяющнгЬ могать да ео нинчя гъ пь |.янц”.1арн11 га 
вь нриежтегвенитЪ дни и часове за нзлданание. 

Гр. Добрич,.. 15 Октомврпй 1902 г.
Плв. Сж1. Присавъ* 3. Мелникаровъ. ОБЯВЛЕНИЕ 

11„ • 893 1
11 иро дажба Д. Ио. 1879-902 г. Н.ч основание непълни г<м„„й лос гъ Но 502 

0 Ь И В .1 Ь II 11 Ь издадень огь II Добричскпй Мирови Сждин ня
Но. 12896 28 Януарнй 1902 г. въ „одп па ^(.обричеката

Па освовини,- и<•„„нг»-.1 ний лость Но. 1503 ЗомледЪдческа Ктсся. пнотявъ Енчо Иопчевъ отъ !
вада ювъ огъ I! Дебричсин, Мпривян С&шн яа 1:> е. Деведжн-кь-ч! гя 171 лп. 3*1 ст. оСишивамъ, че 
Ноеаврпй 1901 г., въ ичлза на Добрич,-,;. Зевде- ) отъ 30 X до 3') XI т. г. часа до 5 слЪдъобЪдъ Огговоренъ редакторъ 0. И. Дтнковъ 

Печатница наХр. Н. Войниковъ—4арна.
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• .5ЧОКА ОХОЛIX :ДРВГ 1> »
-

'«I®* Всичко що с« отнася до гЕотника,
се Адресяро до редяжцяятА му, нъ гр. 

ДоЛритъ,

14) 111111111111 ЛГ.ОИЛМЕНП. 
■«••тиию е: Г. л., ^IР^угсдиIIIIIО.Ч^ , л.
1;4 пг страж-гоо голимно 10 лова

ИЗЛИЗА ЕДНАЖЪ ЬЪ СЕДМИЦАТА. ТАКСИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ 
■а мм. с/в ия I стр. ... 10 от. 
. . . . IV . . . . (* ст.

8а лрвставсвв обвмгваа.1 , ст. >а 
дума, ч хазноиотЬ ■ ония, вой го но се 
изплащат» поне 3 дева от» публпк) ва- 

>тг вето внъ 3 ст. на дуна.

Лониранис бея» нрЬдилатя нЬи.ч 
да со уважава.

Неплатена наема но со приемат», 
рикописи ис со ера.щат». Спим'» ШроЛ II ст. Ецни-ь 19 ст.

•т-
$ 5^-ца оЪенса оВели 

л 3г'^/р:ань Ст.

Мисиро-трошачки НаноелЬдъкь, мвннстръ Пише нъ 1'успн,■:3

«5 пздалъ една много справедлива но тоя ш- 
прось распорЪдба, която яма сяда иа законъ, 
п. ст. кои го се у .<»конния, че па зомледЪлци!!?) 
енрея ит. Росил не се забрипява купуване 
имоти, ио тоя,пкойт<> купува, требва да съ
блюдава с.тЬдующето ностановленяо: работнн- 
гЬ му ниви да по надмннуватъ числото <>шь 
и то съ прострвнство пи по-вече отъ ио 10 
хектара. Тал раенорЪдба пий нарекохме сира-

1 малки и годЪми, как го и плугове огь разни ве
личини. се намирагь за мцоляш. въ магашиьгь 
мп. Сд.що се намирагь и чвеги огь гЬхъ, при 

цЬии доста умт.реии

е^Сисвл 1ю[- >

СГОДЗЕЯИ

Октомври и I!)!):> / г/г. Дооричъ
г. Добричъ. 1902 г. Ж. Абаджиеаъ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
собствените си лн>- 
геии : ли.ч нъ же 

реката улица подъ Ло Л1 35 и 30 и сдинъ 
град. часовникъ подъ .Уа 279. За епораау- 

с до менъ.

гр. Добричк, 1 Ноемвр. 1902 гол.

X. Ахмедъ Салиевъ

ОДАВАМЪ
|.р»летмто. ииого " ! ”« "»»б"а *" 6*м
галоиш. съ три.>.(т.лиа .чарка, ианЪсгияамь на приемлива, само да стане тя чрЬзт. нтждною 
Варненска гт» и ДобричскигЬ граждани, че ир«ть узаконяване. Въ такъпъ случай, не ще съмне

ние, че пЛ.ма кого да стр&вкатъ подобннгЬ у 
насъ евреи; по кикто 64 до сега. като ку
пуваха съ* ХИЛЯДИ декари, стр*стаило е

; лодъ годЪмий наллцвъ огь фал ши ни талошн, ко
ито тоже са. руски, да обръщатъ оеобенно вни
мание ня Марката, която с „трижгь.шикь* и че 1 

; такива ти има въ Иа^пн само въ наший мага* 
зинъ, с рюцу народната блика и въ Добричъ у «сичкп по-разумни и мнелящи земледЪлци, 
1)||.тти)1 Тозанианъ, Лсонъ Мурадояь и Д. Симо- както въ нашата, тъй п въ Налчикска околия,

: оновъ, Гсраенмо Хаджи Анастасов». Всички дру- 
I ти. конто нродаватъ огь иашо

н 4

■3

СОБЕКО ВАЧ1Н0 ЗА СКОТОВЪДЦИТЕ
конто и направиха нЬкоЙ сериозни постяпкя 

име, талошягъ ; „р^д.,, адмп1пи,тратнвно-поляцейскнт,Ь ни влас
ти въ смиеълъ, да се не доиуска хубаиита 
наша Добруджа да стане евреЙСИА КОЛОНИЯ 
По воводъ тия ностаикп, ний днесь сме сви
детели, че окръжния нп управитель нзлЪзе 
ч7, шия случаи по вече оп» полохнтелепъ, за-

Щ Въ склада на Американското търговско дру- 
Ктв>, находшць Въ гр. Добричъ, до х тель 
Щ&Ра‘ ириегитна лЪкь нроТлпъ крастата ноов- 
■р в въшкигЬ н крастата на едрия рога п, до
■П.КК, я ГД.ЩО

ИМЬ НС СА. ИСТИНСКИ.
Съ ночотлине:

Брятия Герчеви.
I

и ирогевь разни о.лчанпя. 
к-ь стопаиъ прочие н.ч овч11 и д|». юбнгъкь, 
бвл да сс възползува отъ едгчая и вземе но 
а котим огь нрвтотвения лТ.кь, като пра иьр-

1Ю11ВК ЬЯIII- бо.,1,п I I

I

Ч>. Допричь. !) П'н-.икрии 1!>ОМ го,/.

Вт. миналия си брой. съ редъ аитрефн- /кин7, 
лета хроиикпрахме, ч • така паречеппт!; руска
евреи, съ една гигантска—материална сила и донски приселеинци огь Росия.

Пияча се сл4дь тока въпроса : а) Защо
ширни пространства работни нави азъ селата не стана това ио рано, преди да се сдобяятъ

1 на околията на, като втГ.чесиа се стараятъ, съ крепостни актове еврентЬ? б) Какво щс
нь което село се загнездя г ь, било то голЬмо станс съ куаипят4 отъ тЬхъ земи ? в) Дьр-
илн малко, да завзематъ всичко заедно съ жавата ля ще ги отчужди я възвьрне нарктГ.,
общинската гора и селското пасище . . . До или кЪтигЪ ступани — продавачи ще ся гя

ми толКмн и малки мксиро- сега, тЬ усиЪха да засвонть, чр4зъ крЬпост- вземагь обратно! На насъ тия вънросн се
ошачки. американска еиоема съ изпопш пЬии. ни актове, слЬдуюшить села: Герз;иаръ, Плац- второстенепи, защото тъ се още въ зачатието
л ми тен,',ци,10,'I" : х*,,м*н‘ «и. и Селманово. околията пн, а. на свьр- си но насъ; а важното е въ случая, да не
'I °"'и ни,*и. помни за вадене пола, и вгЬкакии - . ,
иледълчсски иособ|:я -американека еш ге.мч. )■ шваие оило купуването отъ тГ.хь, цЬлоте село он ио иЪкакво вънкашно давление да се не 

г Добричъ, 9 Ноември И 1902 юд. I Дуиаич.-ювасх—Валчикско. Действително, сио- ; виисе <>щс спи, когато загЬдаватъ народпвт4
редъ д+.йствующигЬ у насъ закони не огра- представители 
нпчаватъ никого отъ да бжде стунанъ на по
крити к непокрити стежанпя, по за това нькъ 
основния пи законь „китни ту цип ги •, дава 
право на министерския съв4тъ, да взема м4р- 
ки :;а благосъстоянието иа българските иода-

Лт,тп1,гл. ни г-н» Илгпл. Кол.ш., имЪае иа» с- Й0ЦИ’ К0Г:1Т0- 1«Ч0Ира Се Не ЗаС^ДЯВаТЪ Иа- 
(№«’та1',»111 " ”К" ЧЧ'- -'.ч Тирана на рООНИП Пр^ДРГДВИТеЛП, II ГЯ ирИСНОСОбН Чр^ЗЪ
^тннкьгг „н* жиЛ». “рГагмнЛ н^ ноаигГГи,“ 0С°би0 ИОСТаНОВЛеННв, КЬТО ЗВКОНЪ, СЪ ЙДНО

члп1:ицат» н му окаашат» муждньго г»д«п- обаче условие, да ги внесе ио законодателен !.
Нь градът» Щ* съг.нра аЛпнаж-нта , Микоаа РвДЪ ВЪ НЯЙ-ОЛНЗКаТЯ С<*С1Ш На ПарОДНОТО СЪ- ИМеНИЯ . .

! бралле за добиване санкция на закоиъ.

ГО уНОТрЪби Ч|.«ЗЪ 
то гамо ще може да «-и запази стадото, 
-отнип рогатъ и др. добить-а. огь зарлзптел- 
а болЪеть — крастата.

Продажба на едро ц дребно н/ш пЬии «по
износен.

щото е разпоредил ь кече да се гкса.чнини - 
стппнн.*7 п<>рн./к>ь, задъ граница, 

почти всички надошли въ околията ни вави-

И.М1

съ елактрвческа бързина, ирикупуватъ въ об-

т Добричъ, 9 Нсемврвй 1902 I.

1ШШ ;м Ш1.1КДТ..1ЦШТ.
I

Прие гиIнаха

щ.1пкчнпп/м)СК1пъ за ев/к-иниь- 
зс.9и*с,11ь.щи, какви и колко имоти ли пити ,/я 
купувана, *, за да се, не раскарватъ ио сж- 
дилищата, било сега, било сл+.дъ уволняванме 
разнит!; чиновници, които се извършили ек- 
стернираияяга, за иеиряи1.11Ш, млж безаконнн 
дЬйствия ... а държавата да не бдде отго
ворна за вр4ди, загуби и денгубяе. па и 
освепъ това, евреит4 да станагь още по над
менни, като гя възвьрнагь на куцвцптЪ св

Съ почьть:

А П. Гуневъ

СЪЗ&ЩЕНИЕ

1 Да му е.
ГНИ*.

гимкоа».
Кто защо, ний преди всичко, като Г*ъл-
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Отъ е. Чимутъ-иьой,саш н си у|н д.|. ь з. ннсщ?. Пюдоролнсго т. г. :
бь досIа удовлетворително ля ни кажемь прт.- стопI слегнем д. ниска, вч. слято се разкази* 
пгахоцц. В1. О' илпнл, нсЪкъ земдедЪлецъ мис- ! кмм. сдмнг хгмяи* нъ м*ядъ шал|п., нанссч 
лгмь има къзм"и;цог|ь ли ур!.дп записът. си, 11061 и и;> Ф -р шн; нть II<*г но ч., слуга при ч *.

рало. къЛ'1> вгИЧКШ народни Представители, ! (,те по вече, до вилното можахте да улнннмъ. ьа- |'01ппчТ. Кжмевъ в Бик-ч* ьъ. защото ис му *
бедя рахити но политически коло/шта НГКЛЮ- са га нромЬни зя» сич 1., само еь II) на е го вносъ сара и. и.« врЬмо кобилата . . . , в ...... кар:.

Апгенена който ио пейка вйроитпость огь главницата • лгхвичТ. за година; това като за продавано въ Меджкдие иаисиръ . . . И>-
. ‘ ” ’ ,_д, ... , ' така ний мислимк, чо е щн1ггжичо зз всЬкито. обЪщапаие да дядеик мЪсто на доЛпскпга ии инъ — ни евреитъ идвоквгъ дн 1И'Ддьр * г _ . г' ‘ ... имл»* К,,ЛГ0 остава да се трупа сь и щкпр-Мни еждеб- сдн*1. отъ илущ-пТ. си броене, зала ц||1нв*-Т.

110 ТОЯ наЦИОИИЛРНЪ Н важень .м • ни н Др. разноски г |Т.ю со но впива ьъ касата какво нЪщо е М1адъ докгоръ сл. хуманно
съ 11ирд.чнгслн|Т. си н ур-Ьш зашсъть ся.

Нова църква. Па мЪгго сегашната в1.\га

гара' ■ като иредставителн на ибщественното 
инйние, оа п но иолбата на едно огроино 
япохество

!Я I.'

наши зеллехЪлци, високо аипелли-
*

:
чая

жатъ
дйлието ни въпрогь Финансовг Мпннстрь ако 
внисе законопроекта за узаконявания,
1ИтЬ отъ Министри на вжтрйшнягЬ работи И*.ркиа въ махчата низи наема .Кара 1> .влусъ се
раСПОрЪД >И но *К1Т. р р .............. I волното можахме да узнаеш» църквата с< га пат- на постивет отъ 1’ялеся и \р. Тошроня.
узаконявания, какво ложе да к\пунат т ». ||03.,|я п, слип, капита н, огь около бдиш 150<и> Прйдъ видъ лошата зима па но вечето
като въ случай на пе вписана*“ подобен!». да дева. която бя.ю илик 11*1 вч. о м.и дТ. \ каса зем едТ.дцит Ь, нивата останаха псзясЬти еъзвмн
Го изобличат-!. ВЪ п/чьлотелстчо н ио к‘.нл>'- н*.дь .тхча. По знаемь обаче защо, с.|у||име, ннТ.ни. които остава л» ая* 1шп. сз. нролТ.I*
'),иоч>п;иппь интпнгп, въ Родатливость на чо нрЪ ле Платели на и. рковногн нает. нгелство

‘....... „ М111,. негово б готов ЬА петви СвЬш. М*ф*ж|. сп би.гь
ЧуЖДвНЦПТЬ П 11р. р. . . . иодалк оставката, още ||ри прангиис ир екп.п.
циатива внесътъ нуждното предложени*-, за );4 „т.,|И,пкята>
добивани*“ санкция на законъ, н се \ рйди
иедиъжъ за винаги въпроса за евреитй зелле- |у м. м.. ламл. * е разкри.т с ни кражба на -Ю 
Я*ЬЛН11 И ммл<‘Л>ьли,и, ЧрИзъ което СИ Д1.Й- »•'■:«» >■ 1« о.щ1;, ижършеиа

ш 01'ТавИТети ще ИЗбаВЯТ'1* мене 1 в*. !»бгг< птелетпала, наето ни *-1.об|цаплз ь мЬ|и.'И и ео заобикалящо традътъ, |р.«дскиа .1
*м . . . 1 биде тя1я : на Снмеонт. Ннаиопь «тп. ежшоп* кярл. Д рч. Ковачева, ходяше да развива иагрч

може, би II държавата ОТЪ ПТ.колко > ,.сяо нлуЛна ц!\ 1:*т.ч сжрея пи. -Ш к* зи п 1<! та31М1> «т» ссбираиии ио.м**щн, а сега гл га... л
В.1ЯДИ лева загуба, Т1Пкито селото Нланлъкъ ,,виЬ: н» обнкнонеикому. сч.оощи.п. кмету п на знае ка.И» по нанрЪ|Ъ да гртгне: но тгй е . |
е купено за около 120,0*К> Л., ДуваНЪ-ЮВас* околнг.тЬ села за дирявет*» имк. обаче краднатЪ, като елЪпим иргг.Мя, че далечь вижда. I
за 110000 лева И Т. И. а сегашнить ИЯЪ немити .чк-елюш, безъ боазанъ, или гризшие на За подпредсъдатель на Народното Ско* 1

! и*. ...1. г,,11111111 с1.вМ‘п,га пмч , « ь спийгтвт н*> чЪхно нахалство ние, вместо Г-на Д. К. Попова е избран 1, Д |ступани свреп се екстврпирани задъ граница (ПК:,рпп.1Ъ п;1и,.го .................... .. Х<>дж*-в.. \
Аво н^иа, сноръдъ капитулацииг прндаватъ ти като свои на лукашнии жительД Ексгернирани Около в души спрей се

възможность, Да се не нускатъ никакъ С,|аневъ, който н нрн ирщ маио лобптьиич И бро- стериирану за да престанат», купуванията ]
евреи въ страната нп — Добр"Ь бп било, да идъ сдТдусмата се уговорена сума. Е линии огь ниви.
се предвиди че моГЪТЪ да куиятъ 10—15 | крлдцигЬ веднага си кунилъ: чсивци, ботуши и ВрЪмето. огь нлизаниетп на тоя мЬсеп,. Л
ТЙТ „„„„ Тобвуджа а въ' вътрешности ’ каТ0 е1»г<,н1“ тръгнал мома да дири. огь р**дъ нзвьнредио студено; на »‘*-П паля малко сн1..3 
хе|. ниип и» г. о. > •Тменство ' 10л1‘'11, * богатъ. ДругичТ. му обаче б]>атя ноис- . но бурята не пристав:*. Стари хора разказва ^
пи Вългаркя 40 50 допири н«. ко < » 1 • * миг« о*ъ него сметка и ючно когато ес с. ори* ‘ чо такавл лг.ши звма и то прт.и. Ниомврин ни|

положението ИМЪ въ Росил, огь ка- л„ |,си*|кп въ кланата на бащата зя водЬлата яа 1 биле заиомнк1вали. Вч. свръзка сь лошата зп«^
д^то б-Ьгатъ ИЛИ же ГИ ГОНПТЪ. наритТ.. влиза общ. кметъ и елинч. стражаръ, дървата подсклмгааха до шимовЪрносп., н то ^

За пооектарапата се евр*“йска банка за ; восящи 34 кч^и козн . . . ТП отъ веднъж», се | нт..м.-. сега за сега една кола обикновенна
^ ' Гв1шУ ИПОТвИИ ИЯ КИВИ 1Це стрестндли а ни дума нн ума остяло у тТ.хъ на дърва сс продава 154—13 дева, колко ще се и,. ^

даьание нари СрьЩу ■ нпт1; си вгнросмтЬ 1.л.лТ» сл. иаритЪ шъ краденичТ. коза дчва ио-нослЪ, ако врЪмсго продължава да е > ц
ВЪ еДИНЪ отъ ИД\ 1 и 0вп.и, крад» на отговорил»., че ги билъ нрелялъ лошо-студено, ний предполагаме да дост.пнл I щ

па Майка си. майката казва, че ти придала на наналеонъ ... д
съпруп.тъ си и най ьа кран при обяскъгь биле Туквшния главенъ бирнинъ т-въ Н. НаМм
намЪрени съ малко изключение въ една червена чевъ, на 2Я м м. октомврий, има нещастието ,а;
кърпа вч.рзйнн и скрщн нч. пълната. . . . изгуби 8 годишния еи синъ Ваеилче, кой т<> уг ^

, Но таи позорна кражба со обвинявали: | огь бодЪстьта .Скарлатина~. която напеелЬл .

в
нитанне.

Кризата за която Н*ШИ1ГЯЧ11? |||>отривп 
рл.иТ. се евч р|||н съ замЬсТпанле Коне1аи1ин* ь 
огь Д. К. П.щова-(П|ен'рал11ня) и размЬннп .к

стана*

е I

сами, л лова ми *г • I и * бе<киражана.
Училищата затворени. О.ъ нмсолчо г|

какчо нч рвоначалнитЪ, *ъй и класнитТ. учили * д 
се затворен I иъ |радъ»ъни, но иръчаиа нар Я 
лук>щилТ. бол), ти: „скарлатина* я(-лр:> и дрТ.* 3 
си на ни На*, „тиюлъ“, „|1ервенята пъпка“ и щ 
Да. коса го чръбвашо да «е взема п. нужди»

Съобщаватъ ни отъ с. Шаханджий. ч*- на|

оп. спи цЬю се-

ГТВИй г. г.

коя

‘

както «

оч

се иозаннмаехъ 
броеве. — Ла сега толкосъ.

МЪСТНИ-.* 1.
I*

Въ заседанието СИ оть 30-й мнналнигь Петръ Пвановьсъ скновстЬси: СтеФанъ. Ин нъ, е доста разпространена изь градъгь ни, и «Я 
мЪсецъ < 'итомврий, учителското дружество нри Чсяко Крл стю. Сандв» и и-Ькой си Сидсревъ рано на Н Септемврий тоже тая година той » | 
тукашнитЪ класни училища, между другитЪ въ- уйчо имъ. . . . Огь всички билъ сега въ ареста > губи н лру»ъ синъ на име ИрЪсланчо, огко»-31 * 
проси е разисквало*и върху тоя пъиросъ: „г/ньб- само Ченки, каю нримъ крадецъ, лругвгЬ биле той заедно съ останали гЬ си двам ■ сина жиш *^ 
«» лн м <«! К.4ПМР1 и лой ни и ,|мимн пи няроОин- ! на свобода. Лко стои тъй в».ироса, н *н б^хмо въ хотела за прЪ гемвание отъ зараза. Щ

учиткАи Като се^имало *ир1»дъ: | помолили г-иъ Сжюбнпн СлЪдователь. да при- ! МашигЬ сърдечни « ъболЪшовании шл*Я
1) вси*1ки класни учители —държ.авнм и народни влече иодъ углавна отговорност!, всички съу* опечаленото семейство, за скжнлтЪ загуби. а1 
— се назиачаватъ, уволинватъ и мЪстнтъ оп» : частници, за да ..ослужи за иримЪръ на всички. Утвърдени. ЧченовстЪ за селско-общнн*-гЩ
Министерството и* Народното Просв-Ьщсние и V) ' които и*> «-дна или друга причиня иккать лесгио сьвЪти с* утвърдени вече. па много мЪсга 
цензътъ на еднитЪ и другигЪ е едииъ и слщъ, да се сбогатинатъ. станали избери за иостоннпив съставя. Кт
рЪшило че грЪбва да се плаша. Като сжщеврЬ- I За друга една мистериозна кражба но крун- помнигь чи1агглитЬ ний бЪхме съобщили о *.
мено се замолилъ управителния съв-Ьгъ.иа кла- ничка получихме сжщч съобщенщ-, но до като сзЪ »ъ избори(Ъ, че ще има качване и сваляне ^ 
снитЪ учители иъ *Ст. София да поднесе тоя въ- не провг.римъ пгичк*. извършено отъ сдинь чу- кметове прЪгь цЬ.шн двугодишенъ периодъ, ^ 
иросъ на разискваве и въ другитТ. дружества на кашень касанинъ не ще ншисмъ защото иЪлма що.и освЪнь, че съвЪтнитиЬ еж разноцвЪния 
класивгЬ учители и. ако нослЪднитЬ снодТ-лшъ ; ни е ,да се поправя обществото и улТ.етннвл но н кандндагитЪ оть |1;хъ зд кметове и п д 

той (уиравителииятъ съвЪть) да се за- . нравоеждиеге. 
сжпи. дЪто чрТ.бва, шото за въ бждешо да се Пожаръ. Ил м. м. вечерьта и* изнТг гни

нжтяи и дневни на всички класни учи- злодЪи подпалили втчко край кжнпат.ч па жит.
огь с. Коруджа К1.ой Петръ Т >нчень загубата 
на когото възлиза на около ГйШлспа

:
ш» К.И1ГЦЧ

А

М.НЦН11ЦИ сж безбройни, които още оть сега н* 
на XX
бламиратъ туву що избраньтЬ.

Нъ едииъ огь идущитЪ си броеве щс 
бТ.чТ.жнмь въ нгТ.ка община но колко листи

това, то да 1И теглятъ иодиигитК съ змшления н I
нлаша
тели, кога се мЪстичъ оть едио мЪсто на друго.

Тъй аелл. и тръбна да бжде. защото. ако 
остане така, кякчо сбило досега, то държавата
се явява на един майка, а на други — мащеха. нощ|,та к)*ъчмаря в*, село Киданово именусчь

ИЪстнитЪ практици аднокати, ном. адво- Пе»р-ь ............ .. безъ да ««: знаятъ - ричинвтТ..
кати бивши н настоящи ежаебнн чииошншв, но влиза въ стаята си. ьч.иго била до самата връч- 
поводъ незивътъ на оиия вт. София, иа 20 този ма, развинтя . . .па нуш..ата да му не нрЬчи на 
мЪсецъ. гл. се гъбраде на засЪдание и егеганили кракътъ и нопавил:. пушката нъ устата си, а | ще се и»вгарь и ногрочн. 
б»*ро, отъ слЬдущщитЬ лица: ПрЪдсЪдатель: съ крака си натисна «урока и веднага послЪд-

п. адвокатъ; ПоднрЪдс*- вала смърч ьп му.

Самоубийство. На Димитров!.-леш. нрт.зъ кметове е имало и по колко гласа сж /одучиш
знаемь нри такова разнообразие, К' 

3-4 гласа . . . С* *
до кол ко го
човетТ. сж избрани съ по 
като сс слЪитъ противни гЬ листи ще бламира! ц 
кмета и помощнвкъгь му, а сегнЪ, комедии. >

:
I

4Анлрей А. * 'вчлроьч.
Ини Илъмовъ. 1 Добричсввй Миронин Обща хроникаГрадската гора. конто т. г. нрЪдстоеит 

, II отъ която общ. СьвЪтъ
датедь:
Сжзия ; и С»грет«рь: Иванъ Ненчевъ, Секретарь ( да се експлоатира 
иа I Добричский Мировий Сждия, които въ сж- ирЪднолаташе ла д*)бие една доходна
шото засЪданве рЪшили задружно да дЪйгтву- ■ 40.000 л. въ бк.шетя, остана за лругь нжп. да Бъагивми“ -Я

* щото нТ.ма други доходи. Графъ Де ля Мон.-рре и т. г. офпцорвтЪ отъ саш.
Министерската криза, която с; появи на стаицяоперъ, на която оаикегь г. Сеопъ, Френска» з 

2 тото чина и замина вь градъгь нн съвсЪмь въ гр. Парна Овце Консулъ, поканя г. т. кои*- 
незабЪлЪзано. защото всЬкт. но свЬстснъ грах- штк. т. т. офяцеритЬ огь Вараеа. 1а^авзонъ 
данвиъ, разбираше, че тя бЬ само сдин ь ф кусь ! Наряец.-кв ссяПйстна, нов,-чето гръцка -стана з.Н 
чрЪзъ който да изхвърляп. бивш. н миннсгрь . бага иа деня. Нъ в. „Добружаисцъ“ ороа 7 »ч^ 
Кошч-з (пи нов:», ирин:»|>агь бнцжогя, и, сетЛ | Октох. т. г., И.<л1»л* съ е.шо хнтрефиле огь »ь 
да избухне сжщин"ка криза, което се очаква да държанието яа което се ввжга, че е цвеаяо ог> 
стане; 'веднага щомь се вотара бк> гжегз за и ду- ! нЬкое лице, което е пршсътствувало в че ис бял: 
щата ПЮЗ тод. ' I банкета сподучдввъ, вЪхало рЬдъ в др в че при]

■часть оть *

отдЪла „нрЪходни нравила“, именно: уволненитТ. 
до сега, да могжгъ да бжлагъ на ново назна
чавани на съдийски и Други длъжности, ка свито 
но рано еж заемали и заематъ, а сжщп и други 
нЪкой нояовяелсния яъ закона, които да гаран
тират, бж1жщего имч».

Отъ иЬкодко вркмв тукашната аемдедьз- 
ческа каса, обинява продажба на разни зсмле- 
дЪлчееш имоти, стунанитЪ иа които, не еж бла- 
гоиоаидм и ри нЪкодкого искани да.идатъ въ ка-
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яовечето гръцка сехкйетва, гръцка държава в че то било особено приятно за Росая. | 5. Нркдиазваяяе оиощяигк дървета отъ аеирвятелв.
■ца, се дтъжхло на г. Сеоиъ, като еиаъ която щ1иа да почне нова полнтвка‘спряно Бал- в. Какъ н кога да заровяяъ градянскагк роан (трън-
емсграция иротявъ българщината, а че г. канскягЬ гьрхавицн. дафнла) за пр1рануваяяе. 7. Избираше дояаяма
бялъ аряенецъ отъ Лрарагь. Сак сь публи- Земдедйлчеснат излежба станала нъ БЪл- птнця за попъдъ. 8. Хранене овцк загк. 9. Млк-
(то аа това аитрафяле, въ в. „България“, градъ, бяла погктена отъ нЪколко зеяледклци в кото и ря вареяяето да се яе пресЪче. 10. Кратка
55 отъ 19 Октоорий т. г., съ елно антра- народни иревставвтелн отъ София, въ чаелото на съвети. 11. Важни законоположения зя стопанска!
•тъкхено по внушение отъ Сеона, отъ Молла ; конто бнлъ в Балчякския Народенъ Нред -тавнтель , наирЬдъкъ въ България. 12. Разна. 13. Какво го-
,, възхвалява извънредната любезность на | г-нъ Петрх Калянковъ, конто бвле приети на 1-Й | ворн народна иетеорологяя за н. Ноеяврнй. 14. Бъл-
[*коато бнлъ причината да се даде нзторн- того на ауденцня «ъ палата огь кралъ .Александра. \ гарската селскостопанска кяяжпна. 15. Огасааяя.
\ банкетъ отъ конто прясъствупщигк оста- ДЪлото па бивиигЬ нивпсгрн отъ кабинета | 16. Обявления,
крайно благодарни (особено българпгк на Т. Пванчевъ 4 Радоелавовъ, било вече приза <ено |
[ поднесено иа банкета сано грозде). Антра- , въ Софайскня Касационен'!. Съдъ. Обвнвнтелння
Гвъ е „България“ ложе да се упрнлнчи на актъ се иоправялъ отъ нЬкой печатвн грМпкн. |
| (ч е (ъ дък I ь ; Предполага се, че презъ идущия яесецъ ще почне
’.тЬдъ като в. „Добружавецъ“ до нзвЬстна 1 да се разгл кжда. За свя.сЬтели ее ввкагь нного
ъ справи пано напада г. Сеона за неговата бивши чиновници, огь ннннстерството на вътркш-
■чность п иеунЬлость по отправян пето на по- ннтГ. работи н оня огь съобщението ннжянерн в
|( пияна се в. .България“, накаръ а късно, ткхннца.
)о аптрафпле да прЬдстави Сеона на публя-
ати свктецъ обспнанъ съ в!>яци.... Късно гата сн Клепа Владянчровна. ее направили ви-

плпъ1нь днплояата Молла Ибрпнъ, но знта па 2-й того на Руското Пчператорско гЪней-
ство находяще се въ Дявалия.

Представителите на руско-аиглнйската кои- 
наиия ио хпиигк, г. г. Долбуцъ и Леие Гюе яннн 
инжинсря оп. Нарвжъ, се пристигна..! на 3 того

е го па

:

Съобщение.
Па 16 того пр4ш> нощьта, нсазвФст- 

ни крадци мн откраднаха отъ нивата два 
плуга М Л? 8 и 10. Който покаже мес
тонахождението амъ, или ма гв докара, ще 
му заплатя 40 зл. лева.

с. Кпрагьо.п-куюп/, 17 Октоявр. 11)021. 
Ннлчнкско

Гръцкия князъ Нинода, заедно съ съиру-

етпл ь
л да е, но добр!; късно, отъ колкото пакога 

Сеовч.. Ппй не язкаяе да се занемаеиъ 
яногошуненъ за назн (българвгк) вънроеъ. 
почитане г. г. нр Г.дсгавптезитЬ на чуж и- 

I. дьржави и ако не б1шн излЬзилъ М»лла \ въ Софии н веднага се заяинип къиъ вратчинскня '
бЬлото джу- | балкааъ, за разни раслЪдвання на заназеннгЬ хЪ-

Съ почитание:
ПвтръБЪлчовъ

Г-1ГЬ
3—3

ига мшо и пъвецъв ог всичкото си величие (съ 
а колонигк на офнциоза да плете на Сеона етиости за бакъръ п др. руди; елкдъ което ще 
I по внушение. Писача па аитрефелсто казва: забпколптъ всичка хвия нзъ страната ни. Отъ всичко 
е приятно да констатиране този фактъ (че се подразбира, че пакъ чужденци ще ексилоатнрагь 
н 313 и. « е -явило забавление на Вари. граж- нашит!; природни богатства.
па <мннъ ппоетранеиъ парахолъ, б. р.| за В. .1пГогта11оп“ пише слЬлующето на фа- '

се благодари пай ааого на Френ- ! ксииилнраиитЬ пиеха на Лнчскаиона: „Факсихнле-

Учвтедотвувялъ съмъ 20 година въ основ- 
нвтЪ народна учядяща ■ згквецъ въ църквагЬ. 
Нуждак.щитк се за такъв ь, да се отяесътъ до
меиь.

е. Кнн-Мехле Добра че ко)м и.за , а
К Конеулъ въ Парна г-нь Сеоиъ. ПрЪдпо- тата на пасхата, конто е писалъ прЬзъ 1892 гол.

че забав.к ипето, банкета не се длъжн на тогавашнин схигриптъ, а сегашния хнннетрь на въ- 
■'I; 1ната любезность на г. Сеона, а на лю- трТ.шнигк раб..ти вч. България, Люлскиновъ, доказ- 
^Ктьта иа графа о- ла Монерре, истински вагь. че гЬхиия авторъ, за ш достигне до властьта,
Нузинъ. НослЪдипб като госяодарь па станци- си е послужилъ сь убийствата на БЬдчева, Въл- 
Щ с нчл.гь любезиостьга да даде забавление ковичн н Сгахболова п съ коднлоти иротнвъ жи- Дирнгъ се изгубсяичЪ, вдв откраднати 4
Внокаян г. г. КонеулитГ., г. г. офщсрцтЬ отъ вота иа Княза Фершнанха. Кннза счита вече за волл стари, съ анакъ на задницата П. С., вуиу»
Изот а Нирисиски сех Ьйства отъ разни иа- иевъзхожно да държи ио-натат ькъ за хоннетръ вяни т- г въ Добричсквя паиавръ. Кой го нзвт.-
Всга. Понеже г. Кохен 1аита не познавалъ ин- ешнъ човЬкъ. които като интелектуалень дЪецъ *'г* за тЬхь ма егоизма нь с. Ккраджмдарь,
В го въиожвлъ г-ну Сеону да напише диета и но 1стрккатедь е коанрохегарлнъ въ код плота и Бадчнкеко. или сьобти въ адмннвеграцаитв на
Ясгн1'1;. НосчЪ ншй наннеалъ такава и напра- убийства, н е норжчалъ иа своя хиннетръ-нрези- вЪсгмивъгъ нн местонахождението пмъч1ме бжхо 
Кпокапиг1;. Пигахе Молла Ибряхъ отъ гд1; на лентъ г. Давена, ла ху поднесе оспшеяатч на прилично вч.шаградеиъ.
Кг. Сеоиъ, както узнаххе, хоже да кани гоетн .'/ннк-кммовп. Но тъй каго сиухспатнг1; разкрнтня 
Д>||Ционер.1, косато сос по шръ-кояендантъ е г. • уличаватч. не скяо Лмдеканова, ио п финансовия 

де ла Монерре.—Вижте, това не е работа хнннетрь Сарафова, н шефа на партията Драгана 
КСеона, ио питахе Молла Ибряхъ защо дру- Цанкова, чркзъ което цЪлата цаяковнтска иаргпн ..

г.коисулн: Герхански, Австрийски, Италнн- е,* страшно кохироиемра, то г. Даневъ похнелилъ, Долу нодвисамата азказяямь своята бдагп-
_ др.,'‘освЬиъ 1’усский Конеулъ, не се отзо- | че « но-юбрЬ ла потпесе оставката аа цЬлин ка- лаРИосг,-<. «ткго огь менъ, гьй еж що в сггь а\- 
■ на поканата па г. Сеона? Няжгс, това е ра- банетъ. На това твърдТ. е вГ.роятио, че въ блнжай- г,:го м" Ьосилка, къмь Доужеството аа оевгу- 
р на г. Сеона. шигЬ два ще избухне хиивстерска криза. Казватъ, I ,1НВ,И0 ж"вогж *Ню Норкъ- за гдЪто мв взплягм
Щ 1'то, иетаетпчиоетьта и яеухЬлостьта на г-нь че Софийския прокурорски наркетъ иодгатвя углавно ^св! орева га сума (метнадесеть хвдн ш я.

. Ако в. „България“ нзлЬзе н сь второ ан- . обвинение срЪшу Людскаиова. тъй като този п вч. за'д 1,0 11 ,,я л1*ов д. -7 ег. ад. защо го мо
ли, подобно иа първото, то ще бх дехъ при- нисиата си огь 21 хартъ И92 год. нароча Хали К<> 1,,,,я мп м**ь А и гал ъ Добрннонь ее е нока- 
н да откриеиъ и други работи, коиго ие зву- 1 еной „нриятель“. Готвящит!; ее нови публикации ?!иъ м*,и ое,,,'УР1,8аивто си съ 2 год.'ми ггарь. 
добрI; за г-иь С-онъ п Молда-Ибряхъ. I щ1ип да довесатъ още твърд!, важни разкрития ио 111»Ьморжк.чвааит. го като едно отъ солидният, дру-
На в. -Тешрз“ теледрафпригь оть Петер- I коинлотит!., въ които еж взехала участие нпднн жо,'1на вь ь,,л,’И|И1н. ^

§■!.. че г-нъ Д-ръ Сганчевъ. Българския дпило- лица отъ властвующата сега шдртяя“. -ооин, 0 Ангусп. 1!)02 год.
■е ски асентъ вь Петербургь бнлъ знхяналъ за Помирили се! Въ хннз.гпя брой иа вТ.стянка А/. А. Добри нова
ВглЬто 1ц1;|ъ да се еъвЬтва сь графъ Лахс- | си ние ражазаххе за сцр-Ьчки.ц^ето, станало въ с дно 
На хпниегръ на външнит!. работи, но иЬкой частно събрание яа цавкокяетката партия хежду 
■н въпроси.

Крупни кражби съ убийства. Огь Атина хивскня деиутатъ г. Теяьо Начевъ. което енрЬчк- 
дгь. че лваха яоряцн огь герхаяекпя етаяцво- нане е ярк дилвикало вадене на револвера н кахн. I 

-Лорелай“, който бялъ на поправка въ ба- I Сега трТ.бва да нрибавохъ, сиоредъ яоел и.дующигк | 
н биле убита; двк каси, съдържащи нари и ви свЬдеипя. че не е билъ сахо г. Теяьо Начевъ, |'р Добричъ, 12 Ошомврвй 1902 юл.
хенги бвле разбити н ограбени. | който е хулплъ хаипетра на нравоекзието. Приба- На осиоманин измьдивтолнвй дистд II > 1460

Пакъ по въпроса за Цариградски!* иейо- вили с.ъ още г. г. Драгулевъ, Д-ръ 1аго:-.ъ а Бур- издяаенъ огъ I Добрнчски Мирови еждь 
1урския яиззстсрски съвктъ билъ иече рк- ! ховь (хлаиипй), които хвъ]иили 

И?'.) въпроса за откупуваиае на кейовигк, като обвинения яротизь г-нъ Рад.-вь, щото той 
араялъ сега да добие една отстъпка отъ уго- 

откуниа цкна четири десягъ и ешнъ хи-

2— : Ст. Шивачевъ

ИНТЕРЕСНО.

1- ;
■4 •*«

ЯБЯА БЛАГОДХГНОСТЬ

II Добчичекв Съдебенъ Пристан ьхинястрътъ на правосхдпето г. А. Гагевъ и нлов-
И. Дкло Л1 234 - 902 

ОНЯ11ЛЕНИК 
Л1 11281

ГОД.

ма 20
такива страшни Млргь 1902 год. въ полза на Г. М. Бума р джип въ 

' не хо- огъ Добричъ нротивъ Никола Т. Демиропъ 
жалч. да се въздържи, а извалвлъ револверъ иро- Базаурп. за 5.ЧО дв. 60 ст. в прочее, и <-д.гдагно 

I тивъ своигк нападатели. Пещастивятъ хинастръ >дл. <дл. 1004 -1030 огь граж. съдонроизио 1ство 
ъ л,'на- чуль огь устата иа сиоитк съпартизани, че иазиа- съ настоящето честь вмамъ да обяви на иочита-

Г Отвосително исилащанвето на Русия 850,«300 чана ио съ н-биото вк.юхство своигк кафе-а^иан- емма дублика, чо до 31 дсмь елЪлъ лтмедиочо 
■ за контрибуция, портата е увкдохила руския . .юу.,ь, че тА чокровнтелствува чуждейцптк за гьхни дву кратно нублвкувание настоямита въ нЪстиидл. 
|анникъ, че иаригЬ до х Януари* 1908 год. нклн, че той се ръководи огь съвктитк на съхни- ! Добруджанецъ. ще иредавамъ на публичен ь тьргь 
бъзагч. платени. ' телип личности, че прави всичко, за да опозори сь надлаяанне отъ първоначалната цКна нагорк

СдЬдъ съставинието на иовин кабинегь, нли , цаиковиегката партия, че той нкха пнщо общо сь вь канцеларията сн слЪлний нодоижимъ нмоть 
право казано, елкдъ изхвьрлявието иа Коистаи- | партията, която го »■ въз пипала па т»я високъ нринадлЪжать на длъжника Никола Т. Дсмаровъ 
>ва ..тъ хиниетеретвото Негово Ц. Височество , постъ в нр. вир Но иай-любопптното е, че е.гкдь Нчходнщь сс нъ село Бтзаурч-ъ ввмевно: Дь.г< иъ 
ггшналь въ лворецътъ при Евкепноградь. гдк- | това бурно събрание, за коего разискванията се съ 2 оглЪдсиис и 4 стай съ дворъогъ I дЪкаръ, 
<■ нахождатъ спиовстк ну, иенратеиь отъ Со- | сикеяли <-ч. револвери и кахи г. А. Радевъ, съвкт- постройката му огь дърпо в камъкъ, въ обКмъ 

отч. Новия хпнистръ иа пътищата а съобще- I ишгь иа Негово Царско Нпсочество по нравосъ- около 7.5 но 6 8 сь една изба иодъ дюксня огъ 
а Д. К. Попова. , листо, сс отиравндъ заедно съ нападателигЬ си вь иредъ сунлурма оцЬи. 250.

— По случай рождения деиь на Султана въ | 1‘ДИ° ка4"‘п'' • • • • п ее цохирили. Иохярсцпего е ОнрвдЧиснитЪ датв сесмЪт.чгь включително
кохееаретво на 5-п того пхало ириеиъ- : еТанаЛ0 я!1ого тЧ'^твенно .... А пч.къ пккоп и възлагания га(ирасъжд:.вияга) ще се ■звършать

ианвнп еофияини окха иовкрвали, че ел кдъ тия хули на 5 часа иоедк обкдъ. 
и обиди г. Радевъ ще се разеърш на всички. ЖоланнцитЪ да куиягъ вмога

„Мнръ“ се иняватч. вскьв ирясътствеаъ девь в часъ въ
Подучи С6 въ редакцията ни бр. 8 отъ „си. канцеларията ми гдето що вмъ съ достъпна 

Дохакияство“ (реъ София ул. „Леге“ М 1о> >*ъ всички относящв с^ до нроданьта ииажл а уедо- 
ел^диьото: <\г>р.*чнш I. Отъ Редакцията. 2. Ра- вая, и д* а .ддавагь каго внасягъ въ аждоп. 1 „-та 
ботата иа дояакина нркзъ Ноехврий. 3. Торътъ е часть о«ъ оцквкагв на пяота. 
душата яа зехледТ.1исто. 4. Добрата крава дойанца. 2 -2 Н Съдебомъ Нрвставъ Н. Д. Нодавска.

огъ
аги

■

Ч>Г"

’ ,ч‘ Х1,зи.1п: .Микш-три«Ф, диплохагичеекптк 
■ти. инилюхаш *:цгк 
Ценпкъ, които 
Гь дадевъ по

могътъ данаши дииутати п кпяж.екпп 
п участвували вечертьта па ба- 

тоя случай.
Чуждия печатъ по свиждаиието ва Н. Ц. 

р'Честв и 11. Незичество рузансквм краль, твьр- 
че то яхало благотворни ркзолтатв и аа двкгк


