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•<ЖГ* # № Всичко що се отнася до гЬстиная, 
се одрссира до редакцията ау, иг гр. 

ДоАрячь,

Г< >.111111111111 ЛШНМНКИТЪ 
(.ртннк.1 е: « д., полугодишно Я , л. 

.1 гл. сгриктио годишно 10 лова

ДЛопиранне Леиъ предплатя н*мя 
да се у кажл на.

ИЗЛИЗА ЕДНАЖЪ ВЪ СЕДМИЦАТА. ТАКСИ ВЛ ПУПЛНКЛЦИИ 
а» а в ад. е/я нд 1 стр. ... 10 ст. 
. . . -IV .

■

. . Л сТ.
За приставени оПяадення 1 <, ст. на 

дуяя; а.1 халноиитТ. н ония. Конго не се 
иапдащяп. поне 3 деня огь иуОлааува- 

ш пето пнъ 1 ет. на луна.
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Пей а» «•«•ии и 1К’ма И” ре ир::с’МП1Ъ, 
рА.кипи(’П и *•* нрлщать. Едкнъ бро4 13 ст. Еяниъ Прой 13 ст.

1НБЕНО ВА ;.НЗ ЗА СКОТОВЪДЦИТЕ ! одинч. видъ глуха, плачевна и яенрнкъсната значение ихать тпи техни вредителски двк- 
гархонпи оть отчаики вопли и сърдцеразди- ларацин и поетапни} Разбирап. ли тЬ. че но- 
рателнпте охканпя па ц1;ло едно народонисе- голямо унижение за българската държавица

1 ,1

Ж Въ гкеяда на Американското търговско дру- 
^Мтн", няхолнщь се оь гр. Добрич ъ, до х н*дь \
К^а* пристигна дъкь просиш, кр ктага но ов- ; •1>'Н|1,‘ ноередъ люти язви и болки, за които но може да яка, като го води цолптнкати на
Вс. а пишкогЬ и крастата н.ч «дрчн р-иагъ до- И+.ръ но пдо отъ никъде и конто нравять са- Българин отъ разни пр1;стДнини 1ДН и предаде

ния животъ утегчителенъ. Такова е дноеъ въ- ли} Ако разбнрагь тЬ, требва да се чорвятъ
трешното положонно па Вълглрня, за възраж- отъ ернхъ и укоръ, че тръгнали тл.П безмис-
данното па която се прегърнеха отъ цЬлв ио- лонно н тл.й безразсъдно да вървятъ ио идна

ъвь, п СЪЩ') и мцотинъ разни ссичанип. 
а;ъ ссинань нрочо" на оццЬ и ар. хпбитъкъ,
>йв.т да со нтзпо.тпп оть случаи и взело но 
а котпн отъ ириготении лЪкь, като Ирй пър- 

нонвннанс болТ.спл.4 ГО употръби ЧрЬЗД. КОЛОНИЯ 11*41 МОИ 1>[|||ц мъки И со Ирол-Ь ВЪ изо
билно толкозч. кръвь но цялата българска земя. 

Мъки и кръвь! Ио к«й цепи тия мъки

наклонпа нлоскость, конто води къмъ съвър- 
шопното унижение на българската честь и 
уннчтожонио на българската сахоетойпость. Ако 
ли пъкч. но разбнрагь тил неща, т1; требва 
часъ по-скоро да осъдятъ сияя собо си на 
политическа носпособность, на каквато ги о 
осъднлъ вече целия български народъ, съ из- 
ключивно на тькон нгх/тнпмчнкичи,и, и как
вато съ показали н удостоверили всичките 

вотъ, каго че да желае за проникването тож- ичь досегашни обноски по държавните работи, 
кото робско иго, та служатъ на довчерашния 

I й тиранннъ — тиран и нъ още и до дноеъ на 
нОколко МИЛИОНИ ЧеловОчсСКИ

I
■ето само що мсз:о да си заназг сглдото. или 
Ибо'|||И>< рог.чтъ и лр. лобатъкъ огь ЗЯр.ЧЗНТОЛ- | 
Вт.ч бол Ьс 11. — врас са та.

Продажба на едро и дребно при пЪни мно
го ИЗНОСНИ.

Прегледано. удоб;.снч н со препоръчва огь 
ггеоннарнятт. лекари.

! и тази кръвь въ сегашно крече} Нанротинъ. 
тб като чо ли съвгЬгь да се забрави гъ: на- 
иротивъ, Пългарня, ври тгашннт!. управни
ци. като че да се раскайва за тия хъки и 

д_5 тази кръвь. като че да се раскайва за изво
ювания съ толкоаъ жърткн сахостоятоленъ жц-

1

г Добрапъ, !* Нгч-мг.рий 1902 с.

Мисиро-трошнчки Тъй ц1;иятъ днешинтЬ управници хъки- 
тТ. я кръвьта за възражданиено на България, 
тъй разбиратъ т1; достолепието ни една дър
жава. тъй служатъ т1; на интересите на тая 
държава, п тъй се жерткунагь сахите съд
бини на едпиъ народъ било по некадърность 
н късогледство, било ио лични своекорпстпн 

противъ .Македоио-1 )дрпнски11 кохитетл., съображ-чшя и схеткв безъ никаква грижа ни
за народъ, ни за народни блага, а нанротивъ,

•Америка н с к а и !’ е р ч а иска смете ча).
сл;щ»*гтва, на- 

ши братя отвъдъ Рила. На всички «• изнест-ви и голТ.ми, вькто и плугове огь разни во
ини, сс н.чмир.чгь ?.ч ироланъ вь масазннъгъ 
Също се намира , и н час ги отч. тЪхч., нрн *ть иоеханпе иластьтн огь днеШ|Ште

! носве.стни, некадърни управници, последните 
подигнахя ожесточено и иеоиравдаохо

неин доста умЬрени
Добрич ь. 1902 с. Ж. Абаджиевъ ГОНо-

10 Н ио
;иптернпрпаха н инториирвать хаоса македон

ци —борци оть границата въ вътрешиостьта
I на княжеството; нравиха обиски въ канцеда- | лепне и пародии съдбини. Ухншлопно иди не- 
I рнята па комитета, и то на самия рожден ний 
) День па Султана, за да му нрлявягь

пчсъ ще издадагь гласъ п самите Факти пнскопоклонство. васалность и нодчинепость: 
а кажагъ, че Г.ьлгарпя отъ като сжщеет- пазиха границата на Турция.

| не е била никога тъй опозорявана ни- наватъ македонски чети, съставени отъ хора.
|а ттй понижа папа и вътрешно п външно въ сърдцата на конто тече българска кръвь 
• го сега при те.хното властвуванпе. и които жертвупагь всичко мило и драго за

Да оставнмъ за сега на страна вътреш освобождението на Македония, пазиха грани- 
иоложение. Кой не го знае? Кой не го | цата на Турция, казване, като че ли Турция 

•ща тона грозно, това печално 
идено оть техъ сами и иакъ отъ техъ

съ съзнателно потъпквани.' и народно доето-

Нека казва кой каквото ще яа сегаюни- 
|равипци, а ние ще кажехъ, па заедно

съзнателно те водять въ тон случай една не 
само унизителна, но и предателска политика.

Наглужиа ли тази участь, заслужна ли 
таквизъ управници българския народъ следъ 
толкозъ отчапннп усилия за неговото въскръс- 
ване? Утвърдителния ОТГоВорЪ Ш1 ТОЯ ВЧ.ПрОГЬ 
би равнозначнлъ съ самоосъждаие на несоо- 
собность за политически

свое го

3.1 Да Не XII-

саяостонтелепъ жв- 
в)тъ. Не ще ли българския народъ да осъди 
сам ь себе гн по тоя начинъ. ще ли той да се 
самоубие политически, ще ли да последва се- 
гашннтЬ си упраиници въ низки и недосто- 
ленни иостъикп вь ущърбъ на своята са- 
мостоятелносгь. иъ ущърбъ на своите най-
ЖИЗЦеНИ ИНТереСИ И За УГОДН Н11 ОНИЯ, КОНТО
коваха и скрепваха веригите на дълп-веков- 
пото му робство, подъ каквото и до днесъ 
още пъшка една Голема часть оть него}

Ако българския народъ нема да напра
ви това, то п участьта на сегашните щрав- 
иици е рД.шена. Те недостойно заематъ по-

'•I

положение | неми сила да пази земята си
на чети: заявяв^гъ тьржественно въ народно- 

отъ тЬхната некадърность и огь гЬхна- | то събрание, че ще преследват!, нсекиго, кой- 
пахалность влошавано отъ день на двиь то образува въоружена чета въ територията 

ш - иовече} 1'едко народъ се е пзлагалъ на на Княжеството и иредводвтелствува я къмъ 
■квизъ горчиви изненади, па таквизъ обиди 
| неправди, на таквозъ общо отчаяние за са
ми си животъ, на каквиво е пзложенъ иеза-
Ьужено българския народъ при сегашните иь- I турските куршуми. Неха съмнение, че оть тз- 
Г|,‘‘г|,н български управници. Захванете отч. кина декларации на дпешяпте управници. 1'ул- 
»ай горните слоеве н слезте до иай-долпите, тапа остава доволеиъ, че огь тия постъпки 
ю най-затънтеппте и пай-спромашкпте волн- па своите подчинени и подвластпи—днешните

и вя* пакг1.кадв ще да чуете, съ умиле- късогледи и иеразбраня управници. Султана ст<>Н1'те. които имъ *-л; поверели; волно или 
Л0 СЪЛЗ“! ако ст‘‘ чо"*въ гь С1’РЛЧ<‘ к»то | остава очаровани. Но разбиратъ ли тЬ какво неволно тС требва да отстъпягь, те показаха

огь нахлуванне

македонските бал кани. че ще взематч. най- 
строги мерки протпвч. тия, К(*нто с.» грьщатъ 
ненопредихи отъ македонските билкаIIи

I
отъ

I



Стр. 2 ДОБРУДЖА НЕДЪ# Бро! 1»;

СЪ дълата СИ И СЪ опашката СИ, 46 Т"Ь ЯогатЬ ( /Л,''.,,., уп/шпе»! 1 'I’11*1- Хазчлонч. оть с. Калиево ла лева и прочее а
л“ друго, като нр1>дат*‘Лц и 01Д‘1 ХР ,,ИЬ*1 «
11 р Ь>*Т Л. <1111111,11. НО По П ДЪ|ККиН1П1 М .V. 2.1* НЪ ИС* ЛИ КД, че до 31 день сдЪлъ двукратното пуЛл1кувтл>
тикокиа очна, и, на пмага. Българин ц<* за- Оти^ненъ е закона, <*ъ който *••> даваше пра- «°ящсто вч. в. „Добруджа шчгь“. щ,- продавамь на пу

' 1 но на Нино 1Иата шнн- ■ п ,танч сп-Г.бпп 1-1 тапи чгнг тчргь сь надавате огь [първоначалната ц1на на
С4ТХВП да го! ли I!*»-ДЪЛГО Нрочо и дц плата , да зави < рЬор ч, ажпп щ, канцеларията са елъдинй яедмжми. виоп ирп

Г1 лнат-1 цш-,гм.ноот. т*хнап и**- Лаякв,'ТИ* < на «.викат» дина а.ато срЬщ;. л.-ж».ич. «а длъжника Аричсь Халилоич.. ии.|нщг .
ЬЖШ' 111 ПЛ 118,41 «^КОДЬрНОГГЬ. тглнаи 11**- банкноти П|.ц п.пеквнние. асчлнщето на с. Калаево. а именно: 1) пик» „Мвшелн

11р0Д111|ДЛ1|Ц0СТЬ и ||;хната ИВЧК* ИОКЛОННОСТЬ. Пишатъ НИ 9ТЪ Варна: ...........   тър:Ке- ла_‘21 У зекара, оц»и<>на 43.80 лева. 2) нива пргака
Като народг. НИ** всички сзи* дл гжнида бра- •*тв**ишн1 юш, — г, Д*>*-е*врий—именния д**ш. на Н. пп+мИШТ'И'*° ^Г*'4’ I1“?* •КаЙр‘|" 141 * ...........................* ,1 » * ■ оШадена в лова. 4) навя „Чаиръ“ I. 5 докара. онЪнен
11ПЧ1. Народното Д.Ьло И ОТочестного, НО народ- >'• ». р>с«*киа иарь Николай II с« отнраздпува лева, 5) навя „кИртлут.* г: декара, оцъпеиа 1540.,

, Пообоино плЬСкаво. с г ь 1<ь божествениагн литургии го НИВЯ „Св*в плика • 18 докара, оценена 3« лева, 71 *
ВЪ катодра 1Ната цьрь; Д <*о отслужи МоЛебеНЪ ОП. „Кара-пелатликъ“ 15 декара, оцбиенаЗО
* 1.СТИОТО ЗХХОВСЧСТНО ВЪ ирисЖТСТВВСТО ва русскн т,?Да1!<!.,11г11Г11 ДЯ К)1Мт' “«ОТ», мчгдгь да1 , г- веккя присАгствемъ день и част. въ канцеларията ча,
1ШЦ.* коисудъ г. Черк.,ш'КП. коирулитЪ на воичкпгГ Го ще „щ, *•* доотя.шш всички отноея.цн ое до
ииостраиш '■ИЛИ. гри К’аиш:птЬ, военни власти и та опиата в условия а да наддчвчтъ. каго нчасягь ш.
чиого град нищ. Сл+.гь ЧОЛ**бена вчаше нрнемъ въ логь '‘лн;| десета чясть егь онЬихЯта на плота. 
ру'|-екого 1С-1|11'улеТВО I! •/>;’/’» >1Н6Г. На КОЙТе б 1ла Ка- 1 * '* * ад. Прнставч. Н. Д. По.шнск
н 1*1)11 К- ИЧКЯТ1; консула, Окр. Уиравптель, вн*-а1пт1; II[ДоПрачекаП С*дгЛгиъ При
офицери чтъ гарпн.10111. кчега и чиого видни гриж
иш и“.

11**1 о 11,-10 I! ОТОЧОП ИО Не С* С**| аШИИI I; VII-
ран1Ш1111. ]1а»паки. гЪ коч11роя1*тпрагь 
|чЧ1|оТ0 т1;.ю и отечество.

лева.
II Па се ивн

<Ч‘ , /•«:«»* ни (и'>нге </* ч'<7л- 
>///■ /< <7/ 1 >■ 1Г1П1 ян)г1: и и* щ/п/ 1/и

} III 1:11/11^ |/ч Запи </с 1и И/>'1)1м11н.Ц 
»<///<//,/:1г. /7 чг /I /III •1111111*' //»' /е ( /( /> «'/

*/ / 1ц II /.
(!1п.нп:11:ат1, еднич. кнпль. че сс •* иллл,- 

тал1. вь набора на •■динч. недостоенъ нодланикг,, 
по що»|. види, че той <* отбЬ.гЬ а а Н1, сг. пе
чата 11.1 1>о:,'|еств**НН0Т0 идоблнчение, Д.Т1.Ж1ЮГГ1,

// /(. с га мт.1(4

П Д1ио II»». |«»Г»7 У<м»
Народното събрание <»*,в1а1ъ пит,пението 

па пТ.кой О.11-Н011*’ вт, лакова да гцад. и еел. об- ! 
щпин, дзитарнуеитТ., л| • гч никакви лакопн и<* било
цитирал**.

"глпикннк 
Но. 1ЛШ7.

Гр. ДоЛрвчч.. •-*', НчсчвриС 1:*0-_* год.
II» основавай асиьдмип-дннВ дпета Но. 5123, и 

денч, ли. Гадиегрснскай .ЧирчвиН Олдт на 2 * Нос» 
1'лОо т. вт. полая ,*з ,Т. Диячаадопгло оп. «'идастря 

! тав*. Георги Сгансв-ьоп, е. Кьос-лир*. .1:1 3|*л л,ц 
съглаено ч.1. чд. 1004-1**36 огч. граждян. 

а.чводегво. .-в ||ягтояо1'-го чесгч, аччят, да оГ-яня 
тасч.па ауОлнкя, ч,- ю 31 дни. слйгч.

II ЛоОрнчгка*; Гд-деОвпъ Прттасъч\ *•** излага чипутно да го изгони. че,- И I"
ВЯ Iв. „Бьлглрня“. Д. Не. Ш*- РУ год.

I**\'1срЯТ1ЮТО ||у .л
кувячие настояще го в*, в .,1**5рудж.ш.-ц1,- о|е иродя е 

| на оуеднчеиъ гъргь с-1, ия.пяилча,- 
! оТня вя ссрт. вг каицедарняга са <мГ.дчин

На *„-110ваиае ала > лмагеднай двеп. На V*I а.пя- чоп,. 0|»вняддТ,жаЩ1. м.ч Георги ('гален,,. на\* епи*. ■
1Снл, оп. II ДоеришкаН Мароввй Сждаи на У Мйй 92 год. ! *' кьоссд.-е*,. а имеичо: а) кл.ша огь 3 -дЬ.е (
вI. подла 0.1 Ккатсрана Дсчвтрова аж-гойкииа по масата ЛнД-т 1; аа жииКенае. грети ламь. оокринл, керема р-н, |
па нокоиол-а Клена Дич| грова з:. п.гъ гр. Дойрочч. *а 815 ойВмл, около 8 по I ао 1.3 митра, ооегр.йкл » а огь ар '
.'■■вя а 1 р. а *-ьгдагио чд. и. ,1004 — |оЗК отт. гряа;дангкото ечееень матераадд. 1-ь дворно м (.'то около 10.* кк. м. .
-.ьдоироилводатво, *•« на гонщето чссть амамз. да оЛавв г" ло,,,‘ иь слдииП днирч, около ЮО ин. м.т*,а о ь) двл.

оцТ.оень ЬО *е«а

• * Г. II Н Л К II II К 
Но. 13831Г И IIМ II ' I г оть НЧ.рВ0М.ЧЧ.-1Л11 

иедважамч1 гр Дойричт,. Носмвряй 19**.* год.

Търгътъ .га отдавиин** па щтI. дприсчать гр.
« бщни. берии: . интнащгь“, .чЬренпе-. „крквнича“ 
и нр., .;.* к.*йт** 1>р. Ликови огь >р. Варии б1.\а
и III 1И1ДКМ Депа, на ,*> Тог*. И)Ц| ПроВ.1И-3; 1аипе на почита, мата чуйдака ч« до -31 л.-нь едедч, *нукратното
«..В-|, 11.111. остави вьри I. Табакош. за 11Г»Д> 5 пу'*лвкувамие иасмящпо кч. вТа-пппст. .ДоЛрудмат-нг*
.......  ... ' . „ . ,, ... * „ “*•• продявам ь на нейдичень гьрп, съ наддаванас оп. иьр- Iдева, еТоПеТНаДрееТЬ УНЗИЛИ ПеТИЩССеТЬ .1. I(I*• , - . 1 , .вчн.-е1.ипатд н 1-на пя горТ. вт. канцеларии га еа сл Ьдвяй !
41.13 ИрЗ.еп. нг.кии кчетивз, срю игикь. не,1, жимт. нмогь принадлежашл. на (лч.жпакя Калчо Д. 1 1:1 книжа п условия а за на.иавап. като внаем1ч. щ

БрОНЗОНО-мЪдНИТЬ * *и*-ТН етч. НИ 1- 2 * Г. Н-ьлковч. на.зодяась се ш. лечлището на е. (' -рлимещ., а \ зо* *. една десета чаен. оть оакнката па имота
почнаха *а ИроинннаГЪ евпйта нехдпбиосгь. Поае- имеияо: I; пива .Гьолджь.к-ь- 18.7 дек .......... . 37.40 лв ! 1 - II Сжд. При.-гавч,: II Д. ||оаи1: к

Г-'* «
аКо 1,1 ИрЦеДатЬ, качатЬ Ироллиневата ОП. тъхь Чеиъ-ноду У 9 ДСК. оцЮ, Г.*6-*а : 5/ ниоа .Каиакларл-- !
* тока *'3. - !'0. В'!, Други дьрж. учр**ж Ц-ИНИ НИ- елри.* 72 ик.опЬн. 144»л. в) навя .|,'а1акларъе*рг.>.-‘
какъ Н*' :а зриезитч., ИЛИ та Нрпечать сало да 1-3 тек оиТ.н. 8.Г,0 .П ва; 7) нива .Кявавларъ ежртл.- 4 дек. ,

»•»»»••*.'■ ••„. ....... ................ . ;,;г.;
• ЧКЦ III 1*1 И*1 20—^0 . 1*111 НН0),*аЛ110(.,Т1| ИЛ рлл- 1»»} ням .АЛ,<а'ач4АвК<ьи о Д(!Кл|г1 оц11М. И» !П нив:»
М|;ииит1, аз. Нагь нари, трьбва чп-ЛИЛЬ сь закоиь .и.ад«-яи|»вскя Н»ть- Дели Осчаия. иолу 9 дек. опЬт-па На сеновапае :о-1-ьлг||1Те.1|111й дасть Но. ?5* 0. *
1а *'<• XI-13 III, ДаЩО Г" държана!.. *а иечгли <*'Ь -,,'В:Ч * - ,,и,а • Д''»н Не чан-ь иолу Л.. Декара оиКнена ДНП. огь II Дойрачекс.* Маровай С.к.п. па I Дек.-ч,

7.) ' наеич шаетп ИЧ'1 а е.-гне н* Т-КИ К« Н- 1й6" л,м.я >-31 нввв .Дели-1-маиъ.а..лу 3 декар» онЬнеаа .......... . вч. а*.лая на Оемань X. .'..ехчедовь огь е. I
1 Ь На и '11 Г 4 ’ Г1 1 г. лев-ц 11; папа „Ььолджодер-ь- 4 а половина .ек. опън. У ! к* и. щ.отаьь XI. етача Ил.1001.01

ко « е .побие (-ь г!;хъ 13 ГХ(*И $ . ** 11№Ш1Ъ Не- |.у „цна . Гн.длв. Г.ойа“ 21.7 д.-к. оцЬп 13.10 лева:
л*и'Т1*.11',1Ш(* **ще повече за

(КслакииптЬ да куиятз. имота, могап. да се яв 
в.-ккп ираежтег 1снь дсиь и часч, въ канцелариигл ча, , 
то ще имз. тел.«.ти! веачкп огнослпи1 се до про ,

II Дойричский .ь.ц-йенъ Прастаиъ

II. ДТ.ло Но. 14 -*.н*I гп

'•Г.НН.1К11ИК
Но. 1.38.-о.

I р. Дойрачь, 25 Носмнрп.', !*.***2 год.

г. СЛ.1ЦОГ** село аа .
лена а мроч*-е, а ст.тласоо чл чд. 1**,*4 Гп.з»! оть 1 о 

П.ржака -яотерна. за КГ- нива _\. Кмурда-дарчсни* 12.3 декара, от.иоил 16 *Я* еж юароа п.озетно. г-ь настоящето че.-гь имач ь дц о
заквато ш-кагь да представяП. па ната и.нг.чеча л,'в-,: ** Иииа -•'-каече иолу* Н а иоловява КД. оцЬп. на . на почитаемата иуйлпка. п- до 31 Л-,-III. елТ. гь Iискра
Гч м аоойка I -*1 л,,ва: »*-' “«•“ еКсд» канара“ 3.8 декара оцИнсна , Ь*> то иуйаикувавис настоящето въ в кь .Дойрх джанзцъ“
иь."зрннвз. , д. 19) нива „Сарл.-Махяудуиолу“ 23 д^ДйЪи. 4В л ! ародчвамч. на иуйдцчень тьргъ съ па ияванпе огь пча

ЬЪОйриниеТО на държ. даждия. сноркдь '.1.',да|..1цитЬ да кспягь имота чо^бч. да с - пияватъ аач ината ц1;на па еорЬ вь кавц. лараята еа слВ щвя ь
1’ИТ. 1сншгга ИВ. какт<> ВЪ гра 1ЪТЪ, ТЪЙ П въ ОКО- I всТ.кн ирвелтетвеиъ деш а часч. В4.кан|% ',>1>яга ми где важимъ ачотц иринадлЪжащъ ма дл |.жника Д1> ега ь.ч X'
.пипа .111, чтиватъ много тобрЪ: но КВЕТО бирници- ТО Ще нмд. е.- достъпни всички огаосящп «е до и|1к-/4м|.т:1 совъ. иахолящъ ес въ «•. Коркугъ и леялвщето мх. а вм
г ь Г11'Г ,, йГ„мп еъ 1-КРЪетенв ' книж1 " VЛ0В1г** »-М ол.иавать като ваас.п. въ а.лоть ,Кв.„р».-й:.шп“ 5 декара, оп И..... а |н лева.
ГП. ТЪП II финан. пристани И* . ГОЯГЬ Ь * Ьр1. Т ни (.Д11Ч д,с(.Та ча, гь огь онМ.кат-. па имота. нив» „л-.щджкъ йаи.|,- 3 декара, оцЬаеиа « дева. 3) „.
|*4.Ц|.. 1..ВИ МНОГО ДобрЪ. 110 МНОГОТО принадено* 1 И, |-_о II Слкъ Ирвставчк II. Д. Ноланскай .Тнтрел.икз.- 2 декар». оцЪнсма I лева, I) папа „Д
НО запечатвапне иа хамбарит г. ЯЗ селата, намъ ни- мепъ-кулакъ Йлииг 5 Д: кара, ..цТ.цена I*» лева. 5 ка.

} СЪСТОЯЩ;» «•»» ОТЬ .*! ОТ. 11*Л«? НИ и, 1ЮХрШ(Ь КСрг м ИДТНЪ,
диорт. .10*1 К»т мстря, Н1. двор 1 \ СЪ ШМ. НЪ »‘м;р4«

! п«11*11»* иЪ Оо 1»;» .

■

:
II Дом||||>|СКИЙ < 1*»Г.4 |П, Мри* гявъкмкъ и** иа «*»* иоириин.

Иногома >*гь абонатитВ ин, *.собеш* *>п. око
лията ни, ••*• * изаквагь, ч** не навр*'Мешп«>то раз- 
да анн** иа вТотннкътъ ин изъ селата нр*»дължа- 
ва.1*>. Мин за и че лТ, де из. и.У. п. замоляваме 1. Окод. 
оачазиш:т.. да обърне внпминнот» иа общни. гч**- 
г**ве и ивсара, а тая поел 1п«нгЬ из я*-ж |уее.1ски- 
тI» куриери .га раздавазъ иа вр1.мс .ш* мениагз ко 
респ«ил**пцнн и.1 1!ри1!»ИМ’1.К»ЩИГЬ. иначе пп* се 0(1- 
.пгшмз. кжл1.п* тръбна, лащого и имената иа або
ната г1х и фак игЬ пубднкува\*е. а раснор*|1жлйни, 
никакво от ь кд. Лг<* слЪдва, не иосл Ъдслло.

Получихмз оцроверженш, еднчь виц.. *>тъ 
Г-на гукашнш1 окп.1. пачалншгь съ дата -'* Ноем
ври й и**.гь .♦* 1Г.ОЗЗ, оти..с11г*‘лио статията па „но
жари и кражби', иомТ.стсиа яъброй *>. По причина 
на мишото мзгерналъ ще датемъ чЪсго нъ сдязь 
•*тъ иахщиг). си броене.

Самоубилъ се. (‘оманнгнн дсз*рТ1.**ръ Геор- 
1В Николокъ иа -I тото откра пииз. огь хангтъ на 
тхкашив.ч ::;иг*- >ь Л. Иаченъ и Синъ около 50 лева 
и 1И при ’ь.1ъ на хрииснис на своя другарь. Поли
ция га обаче. алЪзла въ лпригГ. на кралцнтГ. и щ и ,. 
опита на :,‘зпяине Николова, иамЪрнла г*» сам**у- 
бГ.сенъ въ < .рнм.ч ханч. на сжщнн Маченх

Научаваме се. ч*- 111у чисш кия Иоеииин ».’л.гь 
за 15 Й IIнуар. ще ,',.х. ю иъ трцп.тз, ни ла разгл1;л; 
даинс а.'10Т11 иа обвпянсмитГ. поручици ост. тукяш- 
1П13 гаринзонт. Атанасовъ и •'таматовъ. въ, нависа- 
нне тЬж н тЪлосни поврЪлв иа сЪ1(*иж ганпнътъ 
ни 1‘-нъ V. II. Гуневъ, из Мп-н Лирилнй т. г.

Ажиото на злат ио * е покачи оп. I' ва 
II" .. нр1. Ц1...1 па ос, че елЪдъ нова голини ще Д**- 
стн и<- 5—0 /, .

Д. 11*1 300 902 го.1.
ЖелавлцнгТ. да кушп-ь имота, чогктд. да се пипва 

всЬкп прпежтетвсмъ денк а част. въ канцеларията ча. г. 
то ще амт. еж достжцтг всичка отиоевша ее до продай,

; книжа а услиияя и да надивап, като ви .гип. в*, дал 
* една дерета член. оп оцЬпката аа еорЬ.

(.'ждеЯснь |1рт-Г1И1. .1. Модински

ПГ.ШиЕНПК 
Но 13815 I

Гр. Добрпчъ, 25 МоемвриЙ 1902 р.
Па «еииианпе иет„|нителчИЙ лпетъ ЛЙ 3169. а па 

Л-дъ оп. I Добрич. Мпродиа Сж.гь иа 13 Август,. 1УШ г ■ I 
пь кплда иа Дтанасч. Иач-вь а Сват. от ь гр. Добрпчъ. про ; 
тия’ Нара Муегач-а Кьогтеколу огъ ,(ийра*гь аа 67 лена. 
и прочее. а съгласно чл. чл. 1 «>«*4 — 103*. оп. граж |. еждд-

11 ДойрачекаЙ Сждейеич. Мрисгавь.

производство, съ ипгтмигчт, чветь амачь да ойгвл наи*.- 
чатаемата ауйлгка. че до 31 депъглЬдъ двукратьото иуб 
лакуклиае мд<• гоиш-г>, въ в. „Дпируджаиець“. ще а|м.да | 
вдмь и.ч пу.5ди *я»ч. търтъ вч. канцеларията ей слИдужщий , 
недважамъ ачотъ, пркна.иЬжащъ ра длъжаак.ч дара Х|у ! 
ега*а Иьостекотлу, а пменпо: • 'амо половината гп. длъж I 
пиковата кжща въ гр. Дойрачь. 1\‘ учаетъкъ II». У*»'.», ос 
е*росна ка сдцнь стаж*., състояща оп, I малка стаички а 
едавъ тачъ, иостро-.-на < 74. ороетъ см!д-енъ маг.-раядь. 
к опачи а клль, върху 158 кс метра покрита с-ъ к. ремп- 
лп а съ дворци ч 1.1- го окото 400 кп. чет|*а.

11а иавзнето ще почне оть оцПиката, конто даде 
ньрвнй ни и В111П наддавачъ. '.КеадвицитЪ да купя п. имота. | 1,4 
могатъ да е.- явякагъ нсЪка ирнежгегвеиъ день а чаеъ въ , 
канцеларията ма. гдЪто ще имъ с.ъ достъпна всп'1кп от- |

■ ащасв до цродаиьта кна-ка а условна, и да ияддавап-, 
като внасян, вьаалоть една десета часгь е-ь он|щка1.1 на 
имота

II. Дьдо Но. 1753 У*Н

«>1.)11иК11ПК 
11о. 13821.

Гр. Добрачч.. 25 Поеиприа |!Ч>2 то.ь 
Га основание ат ьлиители|1Й липъ Ио. 2355. III.,. 

ддич. оп II (ойричекий МпрочаЙ еждт. па 5 Н11111П Гло! 
къ полла на Болчо Недемъ оть е. Д. Кал«а прогат. 1!1шк 
х. I*>рдаиоиа, настиЗнйна но масата иа Т. Кожухаровъ о 
тр Дойрачъ аа I *'' дева и прочее, а съгласи * чл. чл. 1**'
-- Н*3й огь гражд. еждонроалводстзо. съ настоящето чес 

ь да ойнвн па почитаемата ауйлцка. че до 31 де* 
нослЬдното двукратно иуйдикувънае наето.- пето въ вл 
„Добруджаиеиъ“, ще продаващ, на нуйдичещ. тх.ргъ *

I надданавие оть първоначалната цГ.на на торЪ въ кзчцел 
раята еа елЬдаий неднахимь имогь, иримаддТ.жашъ ш 
ИТ.нкд х I* Лрдаиова, наслЪдянца а пиана покиСнин I 
доръ Кожухаровъ. а именно: Кдна кжща на едиаъ етаж, 
*-ъ три етан ла жинЬевне и едпяъ дамъ иодъ едпнъ по. 
рнвъ керемидена, построена отъ емЪеевъ материи.п, въ 
ку 52" кв. метра съ дворно м1тст,* около йон кв. четр* 
находища се въ гр. Дойрачъ, 1 уч. нодъ Но. 510, пра със 
да: Дамо Стоямовтч Стеч.ан'ь Гтояиовь з огь 2-тЬ стра*.. 
улица. ЗкЪнена 200 лева. --

ЖеданнцитЪ да купятъ имота, могатч.-да се явява V 
всЪки нрасжтствспъ день а ч_съ вч. капцЬлараяча ма. гл 
то ще ачъ еж достъпни всичка «тносящи се до продаиь * 
книжа и у еловия п да на.иавагь, като внасять вьаал« * 
една десета чясть огь оиЬнката на имота.
1 — 2

II. I у.д Пристана.: II. Д. Полшн-киI 2

II ДойрачекаЙ Сждейенъ П|*петавь.

II. 11зо Но. ЗУ6 У02 !ч>.ь

> ■Г.11П.1 кник 
11<*. 1.3816.

Гр. Дойричч., 25 Иосмврпй 1У02 год.
II* основание иеиъдмателпий листъ Но. 435.*, из- I 

д'11с|П. оть III Нари. Мировия I"ждъ па •> (>кг 188У с. нь I 
нота» на ( ге*анч. Поновъ вь т. Дойрцчь иротакч. -Х отч-ь | Сжд. Иристаичс II. Д. Милански.



ДОВРУДЖАИЕЦЪ СШ 3Бро! 1в

орин 1 !Ц'3 г. чясл до 4 гдЪлъ ои-Ь I . и оосдк 
ир.пвоналтавпне 6 на сго до 24 чие» вь ши»- 
даряитн о* вь 1 р. Добричъ, щ<- про'*» мд. егк- 
пвоццтЬ лаьжьнютви ш-шижимп впо и наво

дниш го вь зомдйинто па г. Шахнндаръ, мнено; 
миаа гКончвь4 оть 3 2 декара, < ц*ш. 3 лнрй, 
нива Д*ад.чг/*.а отъ 10 8 декари. <>и1>к. 10 д., 

■’.) нонд Л’<'иге|>дц«ь“ о» ь •' декар*. « цЬмия V 
дева. 4) нива лТял8адЖ'.Т отъ 10 7 ит., <>” „н. 
!•' дева. 6 ойна „Удунъ-Лосгаиъ* оп. Ю н каири. 
ицЬНгна лл 10 яо‘.:а. 0} нива „Кар.тачь'' огъ ЙН5 
докара оцйн. У аег. I. 7) мана ,Ад«акъ-гарла »1Ь 
114 декара, «цЬисна за 18 дева, >) попа .Кьок- 
дотьь оп. >8 докара. онПнснв Г> ден:'. !•: пипа 
.Бкрабмиа» 01ь 13*4 декара. оцЬн-од Г> ден*. 
10.нива „Ниъцл-.дл д." VI ь 84$ декар*, оцг.н. 8 
.чев.п. II) нива гДомулъ-дерс* оп. 8 т,:*р*. ои. 
N дева, 12- нива ,Сз»рть-артаи ь“ о;ъ И ь-г., 
гцЬш нл У дева, Ш къща вь е. „Шминдарь“ 
01 ь - огд(-Донан построена оп, и-ърш и вали. 
но.рит гь кдре.мнде. дължина 12 м. ширни» 1 
и 1юлонйна метри ч ниеочиня 0 мегра еь две
ри и • пространство окюо /000 кг. М' три. при 
1'ьгЬли: Ив. Ню'импнопъ, <'|оди‘ианк **■ чянвнь. 
и 11л.тг огг&нип за Ги) лева

лена ц пропи*', и с.ъгаапю па. чл. 1" I Ю"б *»» к гряжд.
. сАдоироилводсгвп. «ъ настоящето ис гь ичамъ (* обива 

нп иочита*-мага публика. че до 31 .с-нь сдедь двукратното
р)бру (ЖЯИенЪ“.

II Дйбрмчгкяй (.'ад* «нъ Иригтанъ

Д. Но 1У«2—901 г.продажба
' публикувани" настоящето въ нъ) гоиш, ..

що продава яж ча нублич. иъ търг*. и каищикраят» еи въ 
гр Добрмтъ елс чий но 1 нежниь нчтъ нрии.1Л1сжл|цъ на 
(лъжника Д.кмсб- п, А ..че.гь 4‘аддковь » именно'

К*ща Н-к Г|». Добричъ По 1-3 в,. IV уи. п .............
и на два стажа пи. ирооть дървени. чктериялъ, нч пн 
етажа, ек У отдкленин **дното дляъ а добатъкь, а футгч

(Ма 1, мри

01ШЮВШ1К 
Но ПНИ

гр Добричъ. 25 Ноемврий 194)2 гс и 
Нд оонование яепмнитедчий лиетъ Но 4УУ2 пада- 

,11. отъ 1 Добричскин МировиИ Съдия ма 15 ДекемвриII 
ит. пол кд на Сто*-.на Петкона наследница и настой-

, по масата на покойния Крьегю Гърдпи, отъ ■ ело саманликъ на горния е.лжъ I - чай отъ конто
ЧччорлсЙ а протявъ Насили. V. Коиаровх оп. •'л. , еиоеобсна па как. не а другигк жнпкпис ти нчм. к р чн

, оло аа 340 лона и др. я т.глаено чл. чл. |«04— |«*мв денъ еъ |ИГ>;>Ъ огъ о о.ю 21») кг. че1р.и.
т дждянско» «'ъдопроиаводогно, съ наегенщото Ч"'П. ( Палдаканкетл що почне оп. цВнатя които 1 е- нър

да обяия ив 1'очнтаечлтп публики че ди .'11 денъ ц>.й нвинин иаддавачк.
, 1 диу кратното публпкуианио нае гоите гч «ъ цКг|никъ
.* исанечъ ще ироданаиъ нч вубличетъ търгъ нъ кан* нагъ тгъви нрне.ьтетвень ден . н ‘.л*уъ и, клинец

опита си слодний нодиижпмъ пчотч. нринадложлнп. Ч1! е^ото що пчь ел. .рч т.ъннн оенчки .чмоевтн:'. с е*
нъжиика Кисвлъ X. Кочароик нпходищп ее рь село продам т ги книжа н уедоння, п да над дават ь. ковой : тч

.дно Чачордий а иченно: 1] Една къща вь село го мя |гь лллпгь една юолга пи.' гк оть оцТ.нката на пие ; 
яъ етажъ еъ 2 *таи да живкание поетрсона върху 24 
чотра отъ нроетк дърв.-нъ читоряял , еъ еданъ отдД.

НЪ ДЮКЯНЪ ВЬ е.Ь (11)1 ДВвръ 01Ъ КЬЧЪ ЯА.ТН тоже оп.
11ИСТ1. (ориент, матерпятъ върху 3). Ки. метра покрита еъ 
1.1-гни керемиди и еь дворно мВсто оки >о 3 до:. 2 само 
мове ката на една кл.ша въ еелото на одинъ етажъ еъ- II и род 1Жби 

4>ъ 4 пай да жинТинис и еъ («К аечн нодь

но

дл ее н ви ■ 
:ДТа

Желлокии! ь да купн!ъ имоти, чотъп.;

II I ад. Ириег.чн ъ: II. .(. И‘).тп« ек иI - 2

II .^обрипекий ) * еV т. иршдааь

И. Д ||о IоТл- "«‘I ГОТ
|)Б11НЛЕП11Е

Но 13.-1 е
гиа ма ео
I я нъ нокривъ Керемидень сътрадон» отъ прост). Снесе нъ 

•■•рии.1). върху - кв ч-три п еъ дворно мЬсго 23 док. ; 
На (дававиото че* почне ига окЪнката, която Д.а-е гу». До ТрПЧЪ 2.0 \1 1 412 > 0Д11Н I.

■ д явпвша надданрпь. На ооипнанио пД))Длвитв|ннй дивя. Но. нода-
;Ке.|.ив>шат1| та куамгь имота чогжтъ да ее нвявагъ («нъ отъ II .(обричевш: Меровин т.ъдь на Г.' • : • ч ) 
нрнс.хтсгвенъ день и чаеъ въ канколяримта ми гд'ТО полая на Пейчо Лимони, оп. Добр) гь нротивъ '.КолЬск..

доот.ьпип всички 'фиоеищи се |о ире- .аш.га Коееадиною. оп. На цн но -и 4<> л«та и нрочее. н съгласно
Ка ц условни, и да иадданатъ, като ннасятъ нъ аалогъ чл. чл. ККП -1<)3в оп. грпж е*д*1ироп.)во|етво. <-т. ни* топ 

,1 («сега члетк отъ оц1шк.иа на имота. | икто чести инамъ да обвия па иотатаечна публика, •, •
до з| денк елодъ двукратното и • '. нкувамие ия«т аЩгта 
нъ вДстишп. -Добрутжаиецъ'*, щ« ер« пиач ■ ча И' блячеиъ 
ткр.ъ ви. юицолярията си — ел«(ний иоднижичь пи отъ 
нрннаддежащъ на длд.жникт Х-лТоки Коегаднноиъ нлч >•
(ящъ «е въ лкмлпщето на село Надпеем, а ииейня:

Нива оп. 1...2 |ек. въ чЬ*-гно«Г1 -та .Оручт кулча".
Ни ддавипнето що ночнР оп. нВнити к«яге даде мър 

I вий явнинш наддавай*,
Жела кипят I; ;я кунап. и««.л. «н .ъп. да «< 

неЬки ирнектд .,ап. е*нк и чд: е та- каинелирнят . че се- 
На оснев")!)« ианъщптелнг.а лиегк Но 7'1И. на (а го ||)( ,.л доет.. инн нвйчкн «.носиши о« .:■ нрепнма

Уиъ оп. 11 Дом;,гекип .V ср-ввД Гл,(ъ нп :» Ф* "р; трн 1*9* книжа и ) еловия, в да иа > тава] I к >г« внасяг 1. ). к .".км т
м въ подла на Инак, Марченъ *,тъ До .рииь протввт. едни досетя чаегь отъ опквката ил имота,
орги Нианоат. отъ Кокарджа п *.»'> дива и пропее, и еъ 
1«но на ил. 1)«14 1 ))3)', отъ гражд. с-ъдоироцаводство.

I. наето,-ще) .' чоеть нч чъ та обвия на почитаемата ну 
и 31 (ень елкдт. дву вратно го нубднку нани* 

п тоя щете вь м 1.е г ч и). Добру джан, нъ, ще продавачи, на 
у бличент- )ъргь еъ няддаичнио оть първо щчалиага 1Д*ка 
л горъ нь кани анннага ей—еледний недвижимъ '.шоп. | 
рова (Л«жаш ь на иъжинкх Георги Пваноаъ нчходящь се I
т. яем.) н ще го на е, ГСпкирдж» а именно: I) нива -Омуръ* гр. Добрич ь. 2м Ноември* 1М): год.
ьовски п.т.ть- о дек. оц1п|. Ч лоиа ; 2 1.пва Ьалаарекн Ца оенованне напълните.!,.ц*1 ли)'П. Но. пл (*
[нноръ- У (свари У а|Ж ок Ки. 11.И0 .1 : •'» пича .Чил.ис 1виг, оп. И Добричскин Липчичи: С.ъдъ н.ч II Ф. е|.у.,рь1. •* 11в (ж:ДФ Ф. Др "V*.
П1 и - 2н д*,к.'*!1^"|Т,Г''11а 2 I I а II ви .Кчп и I е ит. - аа чл 1-1*'. » -чд. ю. сол.».* ьа 1ш *■*. I ч. 11* ... ь .* *' II. «■ | I,) , ,

декара оцКн. 10 лена: *, инча ,Дорбалвнскм «ать* .*) протпиъ ( аббн Кт.аеиь очъ сд.*ио1" е«ао а* 1 — : -е* е
Кара оцТ.н. -■ I леса: Н нива .Кара сол ’ ЯI. ‘ 4 I ■! ара :• ( 
а оиКнена 4.60 а -еа

1
Гр. Лгбрич-ь. -8 Н)г мнрви Г.Д12 1.

1 • Л.Д. иригтянк: 11и||)‘В1.
Д. II I. 421»'.Нб I.ч I. Се

ОБНИЛЕНИК 
Но. 3648.

II) 1кнон;1Н1Н' шфк (Ьленнсчт II" 1114-УУ2 г. 
на 1(з|)и<нгкн1) нкр. Г.ксь, и"меви»>1ь. че нп. 
Ш .Г .Ч'тшрв(| т. д. дн 1»> Лну.ци и :д.Г. I чася
ДО едЪДЬ 'И*||.Д1. И 1114 ДЬ 1|])л!10111 I 11ВЛЖ' Г> Н.Ч
е 10 нь 21 ч;иа ИЬ :и11(*и:1[>ингя си нь др. До

И Г ад. Приспите 11. Д. Полинекпй2

И Дпбрнчекн:: 1'.ъд"бень Ири тавъ

И. ДТ.ю Н-, 113*- г.

О В II 11 .1 Е !1 И Е
По. 13-12 СрИЧ !.. ЩС 1ф1>.4.Чел'Г|. СДЬДХ НЧЦН| I. |и ,1В1.ЖИ>Ш

и.М')| у И||нн ■ Де ьазини на ноко1)ниа Ги>.'р).чан'Ь 
Ч.тьл.рь 1!«||)1.1МНЬ шь е. Кьчстскчн р римии- 
Н" : 1) нщ|:г. .Хин.к кь нилх“ - дек. рл. оцинси.ч 
2! дьи.ч, 2 пипа г|('г:.тер|.-к1С1Ю" 2 1 
72 лени, 3' нина .ХошкадеМ'ки из.п.' 
оцЬнсна *л* I дева, 4) мина . I ьнко Уь1 и:'
01(1,1). V') деца д) пипа .. 1< 1р|луки‘ 1 ).■ деьдр.и, 
П1Г1.Н. И лова, '•) арса (дворь въ са д-м* 1й«м - 

•) декара, опЬаоня за 2Г> лов». 7|

М2> ННГ».
гр. До А ри чт,. V*» НпмвнриЙ ! И<»/ год.

I К. ОЦиН:П ГА.Д : К. Д На.и:и«*КИ1—2

32 д.II ДобричскнЙ 1'.ъ(.'>снъ Нриегкпкпика. че

II. Д Но 453—2- г
ППНВЛЕНИН 

Но 13-Г* Зе.КЧНТврЬ с
клоденсцъ I довс:п чаен. къмь 1"жиа1а ча«'| ь 
нч оедито, шП,н. 2М дева.

) р. ДоЗричь. 28 Ноичирнй 1Я'*2 год.
I СЖ1. Ирнсг.игь: »I>.ит-и ■. 

4.'По. 1111 :м»1 , .
(на* отк граж еждонро-прочее, а еъглДсьм чл. чл. НЮ1

нлнлдегно. еъ нчегоящетл чееть нчачъ та оГ, гкн на ночк 
Желав»щигГ. да куиягт. имота, мме.ъгъ (X *:« явян.*гъ ; гаечата нублнка. че ю 31 денк гледъ т у крадшио нублн 

ГЬКИ ирие.ьгетее: ч. «нь н чаек нъ каннеалриити чп) дего кукаиво нас)оям(его ьт, . Ьспшкь р>.‘, (.у - , " !Ц
I пчь ех (остапне неники отноепнш ее до продтикга нродятчт. на пуб.шчеиъ тьргт. кь кднцелиряига «н е.И.1
нижа и условни, и ди над (.та ш, каго внлеягь кь аалогъ

»»1;;шлг.пи1; .»/ 3644
< ..нилч(ил иеиьлниид. лиси, II ;. ‘й,)21. из- 

ДДД0111. оп. Па пикскии Мириши) > им и» 13 
.Ь зо.иирии ‘.I М пц.. вь полза па Г. а п'|1Н11а II. 
К.)ч1а1р впие ка ис г гийнаца, шь гр. Нидчикь, нро-
дизд» Х.чеушь Хтдиловь КоджаОаик 
к деръ за ПГ*'', лев», цдшвивамь, че »гь 14 ,4'- 
к(1.иврии т. г. до •<> Науари)! 19и.д г.. чае.а д« Г» 
сдиДЬ оо |.д ь о II >«'л |> правова ДДз па ни; 6 ил ги 
иа слйдунчцап дивь в;, ванцеддри» I 
, (.обрдчь (!(<? мридзнаиъ сзГ.ду «онид I, д гьжиикоии 
йодни,КИМН 11МОП). Н.тчадншн )Ч' Вь ||'У..11М|1: до на

ний недвнжимт, имотъ прана (а •■кащь ни .иъжникл • 'д “'а'тна десета чай,, отъ онДнкаг;, на имота. Пт-лснъ ияходящъ че нъ ас «нищети ча сс.1" ) В1В1ГЧС*К1.. а 
ичмено: I, нива „Цолъ пчсн*-“ оть ос Д‘т:ар| 2; и, , 
.Мигалата" « дек. 3 нива ^КодуЧолу" ь.и ,ч к. I; ннкт 
.Гьомелдъ“ оп. 7.4 (скара.

Над (знанието ще иччи« оп. онкикада която дяте 
пърпий нвннши налдавлчъ.

ЖслапчнпП. да ку|)Я1Ъ и кота, Ч'на.ть да сГ* нилктъ 
пейки ирасл.тегвенъ деиь и ча«ь вь клики., грип а ма г>
ТО ще НЧЪ ех (ОСТА.ННП вситкн ОГНОСИНОГ се (о продачма
книжа и условия, и да надъхва гь, като к щ, . ъ въ млогь 
едия десета иаеть оп. пнг.нкл) , на 1111111:1.

II С.х ь Приетань' II. Д ИолинскийI 2
г. I) И*>1. и

II Добрвчекий «'.ъдебепъ Иристанъ

II. Д. Но. /437-У‘Ю г.
- ОГиНиЕНИЕ 

Но. 13*13
Гр. Добричъ. 25 Ноември!) 1(Н)2 г.

!1л осмоичние изпълнителни!! лист*. Но. г,37о. када- 
; нь оп II ДобричскнЙ Мн|Юно!| I .хдъ иа *Н Декснврш!
-'.са . о (. ит полаа пи 31 уста «а Хасановъ оп, Добричъ 

II" 1Н.1 Мигп Мпнч-.т пп4(.'|11мнюкъ аа 146 лева и иро 
н ет гласно чл. чл. 1.1**1- ■ 03С отъ гражд. схдонроиа- 

. гпо, еъ настоящето чегть’нч.,мъ да обявя на ночнгае 
, публика, че (1)31 день е.юдь (вукрлгнотч нублпку 

с. настоящето въ вЪетншсъ .Добруджаиень', П(С г;ро 
ачь на нублвченъ търгъ гь над (ананас отъ иървина 

• нт.на ма горт. нъ ктнпелярияга «и еледний недни- 
пчог). нринадаежаип. на длъжника Мити .Минчева, 
щъ ее нь е. С|оН1ЧЮКЪ н агмдитсто чу а именно: ! 
н|. селото на • (инъ етажа, еъ трн етан и леча оп.

. ь смесена, матернялъ и покрит» е» керемиди и еъ 
|ч ч Г,сто около 4575 кн метра оцкн. 1*н.) лева: 2* нима 
а. гсчеуп- огь 13.4 дек. онЬн. 2ч лева; 3! ни» ! ,Кри- 

|.: • . в" 12- (скара оп1ли>на 5 ли.; 41 нива .Ст.р I а" 13. н 
"цЬчена Зн леха; 5; пньа .Лрмут.а н.хгь' У.4 д- кара 
?0 лева : ‘V нива .'(ачорлнйскн синора.1* 6.4 декара 

I «• па 15 лепя; 7 нива .,|аа.|.х чеаар.ъ* У. I дек оцкн. на 
:ева: Н! нява .Полъ-Геиени" 8.9 дек. «нкнена Iм лева:

I нива .17ору баши* 8.6 дек. оцЪнсна 18 лева; 1"! нива 
Прага“ 1 '5,6 дек. оцГнена 33 лева.

‘Желатщитк да вуинтъ плота, мих и. да ее янннлп. 
н ириелтетвсит. ден), и часа. от. канцеларията ми гдето 
•чь еа доста.нни всички оаноеинш ее до проданьт.и ; 

■ ..* ц условия, п да наддавагъ, като пи асата, в-ь аа.юга. 
десета чаегь огъ оцЬнката ни имота.

II Пристава.: Н. Д. |Толинекпй

* И ВЬ ГЬ.

С. Кьмсслкрц именно; '
1) Нина ,Меча“ щь Г*

I дока, 2) нива . Г«'т:чн.|:*(■. гинп|,|.“ 
диьари, оЦЬненл .47 .|"||.», 3 ипьа . 1»|Ц<:иич)'Н в 
из.гь- диь 1'2 декада, оиЬнина 4 и-на. 4) нима 
Лнормань ениору огь Г)3'!» декара, ••цкч-и.» 63 
дояа. Г),. пана щ, !,.и||им. иать“ ш ь •> декара, 
ок!,цена 1) дева, 6) нина „Кели-Ф ...». имд) ' агь 
! .»'

ч I ь 8 V

12 II < .ь]. Ириетавае II. Д. Полет кип
нч ара. ,11,11111а

31) 1) 7I,11. т Но. 7 11 '.неД год 1)1 1>пьзиикник
Но. 13-27

На основание 11оеааиОвл*'1Тпеа,, ота. Зн Лприаа. !'>-)' 
год., и ; (.и (ецо огь I Добричскин VIнронин ) ,ъда., я щим , 
вание недвижими) й имоти, п гинали с.Гкдь смъргьгл ча 

| покойния Георги 7К.*л1,яъ огъ село К 'ка 11.1.1.ш. и 
: чл. чл. НъН -Г)ЗГ. огъ граж (апетото с.хдоарои.подетво. 

няегояни'го. че. гг ичюа. да ..'ш на гочига *.ча: * п '..п докара. оцГ.иева 6 лени, 7) ни в» „('фрп." 
декара, «шЬкеИ1 ^ лев» 8- .щ».ч „Пд- 

з:иль"|.* -гь '■! 3 , декара. онЬн п:. 3 л ка. 
вина пЛнГ1:|ДД,-и<1.1у ■■ ОТЪ Н77 ‘)*к:*р», ецьнена
И) дена, 1 *> нива .1 011. 1 д-клра, (111К-
нтн * I*. а»1.а, 11) ннин я,1аирь-в,1;|* 01 ь 4-1 д.
•ъигН' -I дена, 1-'! нива „,1:»и.,). ‘'анм* оп» 

7 18 д ■ ара, мг.ГмК на 7 л.. 13) н*ш я|4:> 1 |*жч.
но!у аг.ааань иь 17 декара, он!.))'на Г7 дева. 
14 I никч _Л дн-бекде.дг Г'мг'1ам1." ш ;. 13 1 |и:;а-

К), че до 31 день е.) Кцт. послТ. I по г.1 (ву кратно п.- I
ние наеюящего от. вЬегвпь ,. (обруджхирит.* ще иро.и 
памь на иублгиепъ търгъ, е), н . . •чие отъ нървмначя )
мата цГ.на на горЬ ш. канцеларияга *п * Ьдний II '. (I:.1
жияъ имотъ, нрнн:п |Т. );аш1. ни покойния Ге,,|и .; ?17 ■ а рап., 
находищъ кь )“М.1И1Ц.‘го на • до Коканлжкь, а нч, 
Нива „Нсдики.“ огь - дек*ри щйисна .и 16 л -ва ; 2 1111:1
,Хярманл..к> лл * отъ 7 декара, >ц|;ш 11 1:1 -о леш. . ин;.* 
.Елиджеиолу огъ 6 5 декара, щкиен.'. ;> Зм лева; ) нива 
„Дере (ОЛ.чН* оп. II («Карл. оцкиенд .4 №• леи.

ЖелпюиипГ. щ куннгъ имота можхгт. да с явагси .
ра, оцкшиа 13 дела, 16) т«1!4а „Куру ичи • огь 
3'1 де.онрп. ицЬн н.л 3 дена, 1Й,-.|'.и),ч ,.‘1аирь- 
4:п.п * оть 1 • I декй) :*, о11).неиа Ю л:ва,'-2Г 1шв.'1 
„Чаирь-нчк“ оп. *2'> докара. оцЬненч 80 „чвг. 
|8) КД.1Ц» кь е. Кмч-олд'1)ь, огь 6 о1дкленпн н

некки ирисжгстапп, день и чкеъ от. капне,арията ми 
Гд 1.Ю ще рча. ее доотлич всички пптелщн се до нро 
ТИН1.ТИ книжа и у -лония ■ налщкиъ кде ' ли. 
аалогъ е .на досега огъ оцкчкагд на имота, 

гр. Добричъ Нктомвриа 1У02 г.
II 'Чх Нциста|гь- И. Д. Зю.ит.кнI 2 ; I

дамь, пиегр."н.ч оть иъргс нокригя еь киромн- 
ди. дьл.ьннд 16 гн дра. шариш 2 медра, ньеичи- 
н:> 7 мг гр», сь днорпво црОСзранетмо 01 ь 21НЮ 
кв- метра, ракиена 60 дева.

Ня 1 дявавието ще почне оть онЗ.иьр га. Же

II Добричскин 1'лхдсбинъ Приогагь ДЬло Ид* 11)28-114)1 I.
о Г> И П I 1. 11 II Е 

Но. 3613II. Д. ||о. 1343 УЮТ г.• продажба
«>Г»Я1СЛКШ1К 

Но. 13Н14. На основание изиъднителннн лиед!. Нч 1/4.8
издаленъ оть Надчикскпи мирчни6 гг пш н.-> Г> прнцш Ь могллъ да со ииаватд. нь каниеларна- 
марть У01 год. вд. полза н.ч Екатерина II. И ‘д- ; тд кь 11рисд»тственнит1. дни и часове за надда-гр. Добричъ, 25 ИоемприН 1У"2 год.

Па основание в.шъл11Нтел111|В аиегь Нп. 1047. изда- 
4"нч» отъ I Добришкий Мпровий I *дъ на 14 Маргъ 1У00 
"Д. вь полаа на X. Димигръ Ганчеви, отъ гр. Добричъ нум). 
швь Джамбааъ Ахмедъ Садхеовъ лть ел.щнй градъ аа 3 2

орманска настойница оп. г. На.тчиь-|,, нро.цвь 
Ахмедъ Хдлидоьь оть г. Шахинларь аа ЗУЗ д. 
ьбиннвамъ, чо очъ 1и декемирий т. г„ до 1') инч- 1

к;и')1*.
I р- , 6)6рх'1 ь, 28 Ноемнрнй 602 V.

I ) д.д. Ириедавь. Ниш-иь.
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■мота. «увашиаащ а» оо- а 6 метра, еъ лаврово ароетрааствД. Но. 922-97 г. ! щатк недвя
койаия Ковко Паскллеаъ «тъ с. Деведжя-кьой, | »п окодо 1500 кв. 

I именно: I) Нраздмо мАего ог-ь 1814 кв. мегр>а,
На оеиованяе яепълиятел. лвстъ Но. 5152, оиАиено 20 лев*. 2) нива .Г-алъ-алчаа“ 49 ле

на кара, опАиеиа 2»Ю лова. 3- явна „Азанларм-кяй 
нап.“ 14 докара, оцкн- на *И) леня. 4) нииа. Ма-

П ародажба
ОБЯВЛЕНИЕ 

Но. 3540.
метра, съсЪя: оп тра 

сгря ям ПАТ!, а Хк-еемвъ Шеравоаъ, оибаеаа 
лева.

|

Налдавааа<-||| ще почне огъ оцкмката. И. 
даюгцмтк могатъ да ее явяваI ь вь

яздаденъ оп. I ДоЛрнчсквй Мвровяй Салвя 
27 Октомвршй 97 г. въ ши да на Кол.. Дещ-въ 
оть гр. Доб|»«чъ, Н|к>тивъ Стоннъ Белчевъ К< И- 
сула «гп гр. Добрият., зя 50 деня. обявявамъ, 

10 Декемврвй т. г. до ,0 Ниуаргй 1903 
р. чага до 5 слАзъ пбГ.тъ в поел* нрпв«.навя
ва мае 5 на сто на (-.тАлунцций леш. вь кавцеля- 
раята са вь гр. Добрвчъ, ще н|«одлвямъ сл*»у- 
анцвгк длъжнвконв ш дввжянн ввотм. находища 
се въ землището на гр. Добрвчъ, именно:

1) .'|. *е вь мАоши-тьта „Ь«'лиичмв“ 1 лс- 
карь 7 ара. пп*а»ио 3»> дева. 2) Лозе н--. . Ал- 
.малянтк' ■ декар ь о аря, <>икнсн1 о лова

Надлававяето ще почве оп оцАнкага, коя.»

канцелария
те|ичликъ'1 5 деаяра, -цЬмева 48 лев». 5 иияя вь нрисАгста+аизА дай в чя.-о •< ля ма мачаии

Гр. |->брмчъ. ‘.8 1Б«е«а.и>п 1902 г
I I ДД Прнггявт.: |1ип'‘1*т.. 

Д Но. 1111-9»!

„ХасАръ-сАргА“ 12 л> кара. • цКнент 48 л*в-«, 6» | 
ииия „Сър А бяшь* 7*. декара -пки-ия 4**1 л..
7) навя „Селскч тярта 45 декара, «щкиемя 1~о 
лева. 8) няв.4 „Хаджи «.т.ой-ки свворъ“ 5 лекаря, 
-иАненз 21* лева, 9» нгн.ч „ 1»б|.ьла> Вол»“ Юде 
кяьа, оцАнсиа 40 лее;.. Юг явн.ч „Метели ч* 
връ“ 38 декара оцАнева 152 л. 11» нива ,Ба
дем ь алчакъ“ 22 декар», !.иЬк.-н» 8.8 лепя. 1

че отт.

ОБЯВЛЕНИ 
II». 3545.

1п осиокяяяе Яс|| ь 1ИЯ 1е.Т. ДМСГЪ II .. »>Г2 
вадя геяъ огъ Бадчишкай М«р>ьяй Сливи на 1 
Дек.мврвй 900 год. вь пола на К агервия 1 

нивя „Къса|п.-6огтянт * 32 догаря, оцАаена 152 Н»«1.->рван<-ка. иа.-н.йниия, огь е. Бглчвкъ. ир 
лева, 1-'0 нивя „КъсАръ-боетааь“ 21 дек., ой*- такт. Нсмянль Хв.е. Хгксеяаояъ оть с. Каса 
йена 92 лева. ТА за вмин се намират I. в ь <ем- лай за *>95 лева зл.. обявявам ь, че оп 10 Д 

първа вуиуаачъ постави лицето на с. Деведж ■ кьой. Наддаванвсто ще кемврай т. г. до 1о Нмуарвн 1903
Желяищвт* могагъ да се явяват:, нь кан- 1 почне оьъ оцАиката. сл*дъ обкдъ а нослЪ иравовадданаиао 5 ня п

! па сдА 1уя>щия деа». вь канцелария Iа рв вь I 
Добрич ь ще продавамъ сдкдущщягА длъжнико* - 
иедннжини амоги. амеияо:

1) Нива „Утьлрска сааоръ* оп 20 декар. 
съ грамапи: М-м-.-ъ Гоенодановь, Чагань Юи ■ 

На основание ас; ьлнвтел. лпеть По. 4055, ювъ, нам. и Мусубейскя вать. оцАиеяа 2о 
ммал. иь «п I Добри 1сквй Мвровий Садвв иа 2» навя „ 1яхнла-гашъ“ оп /6 г-кара. съ грь 
7 Окгомврвй 98 г., вь полза ня Раде Стойчевъ нани: оп двЬ страна на.ь, Петко Кжяевъ ■ 
огь гр. Добрнчь. вро янъ Каца К. Демвгрова Мусу-бсйскам пагь оцкнеаа >в лена. 3» ни. 
о.ъ Добрвчъ та 500 д. на. еЛявмвачт.* че оть 10

г. ча<-а д*»

г. часа до

»р. Добрвчъ. 29 ноемврвй 902 гол.
I ( АД. Нрвстявъ: Пиневь.

Д. Но. 531 902 г.

целя ранга вь присАтсвенвгк див в часове за
ваддааавве.

Гр. Добрвчъ, 28 НоемяраЙ |9*»2 г.
I Сал. Приспиь: Пвневъ.

ДЬло Но. 112. 98 г. 1
ОБНДБНИК 

Но. 3550.
|

О Б Н В Л К И И Е 
Но. 3541.

Съобразно онрЪдЪлеивсто Но. 2911-97 г.. 
издадено отъ Нарнеисквй ' »К|>А.«енъ 4 адъ за 
продажба на недвижими»* имогя на покойния
Днммтръ II. Бовачевъ отъ гр. Добрнчь, обявя- ДеяемврвЙ т. г. До 10 Зиуарнй 19»»3 
вямъ, че огь 10 Девсмвряй т. г. до 10 Ннуарий 5 сдТ.дъ обЪдь а поел» правоваиавание 5 на 
1903 г. часа до 5 слЪдъ ебЪдъ и поел* право- »-то до 24 часа вь канцеларии <и вь I. Д<>6 
налдавание 5 на сто ня сл1>д\копия ден», вь кае- 
цсларая1я са вь гр. Добрвчъ. ще продавамь ел* 
дунмнитк недвижими имота, находишн се нь зем- 
лащпто иа с. Нуру джа-кьой. Добрич! ка околия а 
именно: 1) кашя съ 3 ьтдЬл ний при щ«»нн 
10 метра, ширина 5 метра и вмеочаня 3 мет].а, 
до нея хамбаръ съ 3 отд*л«нвя а вмкгтвмос>ь 
60 старя кила, отъ дъска, до него 1 мшь отъ 
пръти съ вмЪстамость оп 0 стари кила. неич- 
ко покрито съ мЪ«'1НИ ьеремвдн: кащата иос1- 
роема оть ил*гь м проси. дърв< нъ иагериялт;
1 дамъ съ стан, който побира огь 2»1—22 юби- 
гъка, мри дължина 12 метра. шаро'»«ма 5 метра 
м ви<очииа 2 ме1|»а, до иею пристройка (сан).
•ьорма на буква Г: дължина 15 метра, шврочент |
3 метра м височина 2 м., построена отъ нлЪтъ а 
нростъ льрзеиъ магермял». о покрита съ мЪстни 
керемиди: в<ичко това се намира нь лворь отъ
2 декара в до него |раляна отъ Н декара, «пет
нена 3»М| лева, 2» нива „Сарж кулакт." отъ 5 издадень «гъ Нарвеисмй Окрьженъ Сазъ. за 
декара, оц*м. 15 лева, 3| нмва .Ннъкларска ко- продажба на медчмжямин ммогъ ня мовойама То- ! 
рия“ оть 15 дек. I аръ, < цЪш на 45.МО л. 4) нива дорь Кожухярояь ,огъ гр. Добрвчъ. обавявтмъ.
„Ннтже парче“ «мъ •» 1 декяръ, опЬнеиа 18.31(7. че оп 10 Декемярвй г. г. д*« 1*» Януармй ГЙ1.1 
5; ивва „Кара-солукъ* отъ 12 лекгра, опЪиеиа г. часа до ;» сз*<ъ обкдъ и поел* мр«ноиадда- 
36 лева, 6> нивя .Кайравъ-тарла“ оп 20 дека- вание 5 на по ня «■л1»у».щия дево вт. кайцеда
ра, оикнева за 60 лева, 7) нива .Юртлукъ тар- ряара см вь гр Дтбрвчь, ще продявамь глЪду- кя «и-гашь“ <»п 5 9 
ла“ отъ 105 декара. оцЪнеия ЗГоО деви! 9) вяна к»тяи нетвмжамь вмо|ъ. а именно- 
„Юртлукъ-тарла“ оп 13 2 юкаи». «щкя. 39.1Ю 1) Кащя въ гр. Добрвчъ, 1 учаткъ. по
лева. 9) нива „Карши-тарла“ оп 16 9 дектра. «-троена отъ пръти и ьерпичъ, нокцваъ кс|к:мв- 
ецЬн. на 50 40 лева. Ю> нввя .Лятинъ иодъ-б. I Денъ. съ днЪ «.гд*лення за жнвТенме в едввъ

мутвакъ в дамь шмъ езвнь в >крявъ, при дъл
жима 15 м«*тр>. ширъ 5 метра в внеочвна 2 м., 
съ яворово ирестрапств«1 отъ около 4*иI кв. мег- 
ря. съ гряницн: отъ яв* страня патъ. Дамо Сго

„Чобааь куклена пагь* огъ 24 декара, сь гр- 
ницн: оп дя*|% «-граня Пваиь Мнювъ. Годо 
Бйиень в магь. оцГ.нена 24 лева.

Иаддавапиего ще ночяе «тъ оцЬикягя Ж 
лакеци!* могягъ да се ян-вягь вь камц"лярии| Щ 
вь |||>исА1«‘гненигк дни я часове да на т тавани- 

Гр 1>б|чдчь, 28 Ноемн|1Яй 1'.к*2 гои
I Са». 11риг»аць: ПяцеНЬ.

Д Н ». /621! »П

рячь. III-- пргиачамт. с :Ьдун>|ц»>я ддъжваконь н<- 
движнмь вмотъ, на\м, щь се вь земдищего на 
I р. Добрич*-, а именно

'> Къш.а на 2 етажа, направена огъ камъш 
и »у чли, п-о.р »в ь череия тееъ, на г««ркни етажъ 
дв* «-тая з.а жнвкеме и едно саден те, нин дъл
жина 12 ве«ра, ширь 5 мегра и ввеочанк 5 м.. 
съ 1'раннцк: Дж-клль Димя»ръ Ио-юнь Пепрь 
1рагтяояь. улица ,( в. Тройна“. оц*нева 55»» л.

Наздяваенего ще почне огь «>ц*Вк*та. Же- 
ляк-щтт* могягь да се ивявагь вь кянце -ария 
га н» ЯрясАТсгвеиинг* гни и ча«ове за я«д|а 
нани-.

I.
ОК4К1КНИЕ 

Не. 3547.
На о<-иование и-пь-ннг, дветъ Но. 12**1 

иддадень огь Бя1тв«.ткяй Чицоний Сасия на : 
Априль !е» г,. вь поля.» ня К-иернпа II. Н»«ъ'*р 
майска отъ гр. Б<лчякь. мротияъ Ахмель Меч 
медпвъ огь с. Кь-ч-елерь за 112 л.. обявявам! 
че огъ 1<* |екечррий т I. до 1»> Ннсчрми 1'н- 
с. часа де 5 сл*»ь об*гь я п-н-л* правовадд:- 
ванне 5 на сто на сл*дук> ции ден», вь канце :л 
рмятя ся еъ гр. Добр чъ. ще нргдявамь слГ. 
Н-ЩЯГ* А»ЪЖИИК« НИ ие.иижямн имота, ^веин 

I) Идва «Кору а кюа* оть 11*9 декара е 
сгрян*: юрж Хря«сгень Ч- хмеювь. Мехяедь Ах 
медевъ и оать. омкнеия 12 лева. '• нима „Мера 
отъ 15 лекаря и , ара. съ сп-анв: Гюсгем. 
Мечм* р»въ, Ибраямь Бакневъ в Г> «здукъ, оц*н« 
ит 15 дева, 3» инвя я 1>дкндм-т «шь“ отъ 7 ’ д« 
кара. <*ь - грани: Халндь Му-чан -вь 1'кптеч 
мехнеюнъ и пагь. ецЪмеча 7 лев--. 4 вана „Да 

лекаря, сь сграни- Нбрям 
Бакпент. Ибрямь Гнк-гечовь в пагь, оцЬпсна 
лен».

Гр. Дебрнчь, 28 ||.«емпряи 19«»2 г
I Гал. Прметавь: Пвневъ.

Д. Но. 51Н 9«»Й г.
I ОННК.1ЕН11Е

По 3549
Събрадио онр*л*Л'-аягто Не. 3107-901 г..

/
■

Пад гаваняеге щ - и >-|-»е огь оцкниага Ж«
лаи-щит* яогдп дя се ячччтгь яъ кипцеларни
ТЯ ВЬ ИрВСАГСГЩ-ИВГ* ДНИ М ЧЯ-ОВ-- ТЯ ИЯ1Да

Гр. Д бричь, 28 По- чприй 1!"»2 »
I Саг. Присгань: Пяпекь

Д*ло И". 15»>4 !К»!» г.

оп 35.5 декара. оцЬненд 106*50 дена- П) нива 
„Югъ-юстю“ оть 1Г ’> декара, «-и*нева 33*90 л.
12» нява „И»1!ла«-гарла“ оть 12 3 декара, он*йе
на 36. 9 дева. 13) нива „АлАнь-армугь“ «>п 
10*2 декара, «щ*нена 30 60 лева, 14) нин» „Таб- | яновь и Сгеоанъ Сгеановь, о,Лисна 12»И дена. 
ла-янА“ оп (5-4 декара, ецйяена 19*20 левт, »5> Надиванвего адо почя« оть «щЬнкага. Жч-
нива „Меше-луварА“ огъ !5 I декара, опХнена 
45-80 лева, 1 ) нвна „Нря-тарда* оп 9-8 дека
ра. олгКвсна 2040 лева, 17) нива „БКлъанл* 5.5 
декара. оц*нена -6 50 дева, 18) нин „Куруба- 
шв“ 6 декара, оцйиева 18 лоч», 19 нива „Бал- 
дан.-пАГь“ «-тъ 17'1 декара, оиЬнеиа 51.30 лева.
20» нивя „Крекля-бурунъ“ 2'2 декара. ои*нен,т 
6.60 дева, 21) нива „Кайраьъ-гарла“ огъ 4 '* де
кара. «шЪиена 13.50 лева- 22) нива „Богланов- 
ска граница* огъ 4-8 декара. оцАнена 14.4'» л.
23- ьива „Карнетка пагь“ »>-8 декара, ои*н«-ня 
20.40 лева.

I пачи--.

О Б Я 14 .1 Е 11 И Е.
Но. 3542

На основание изпълнител лмеп ДЛ 354' 
нзладеиь оть I Добрнчссмй чнр-жип салчн. на 
25-\'П1 900 г«м.. вь н-113» и» Тома Бара Ненковь 
оп гр. Котелъ, п(м*гичъ Аганасъ Добревъ оп 
- р. Добрнчь, за 481 деня. обинияамь, че отъ 1< 

Д. Но 1121 »-!*»*1 г. Декември») т. г. до 10 Ямуарий 903 год. часа де 
5 сл*Д « <>б*д ь и поел* пря нова (завян-' 5 I а « го

лак1щиг* могагь да се явява 1Ъ нъ канц-ларяи- 
га вь п|>игАгг1В«-нииг* дни и часове за на па
паше.

• Гр. Добрвчъ, 28 Н-емнрвй 1902 г.
I Гад. При- гявь: Пвиевт.

ОБНК.1ЕН11Е 
Но. 3546. на сл*.|у»>щия день нь канцеларията см вь гр. 

На есвование М1нълямгел лвегъ Но. 604!», Добрвчъ. щ» продавамъ - д*лук-шни ддъжниковъ 
мздяденъ отъ Б-лчишкий Мвровий Садиа на 13 
'(екемнрмй 90») год. въ м«тлза ня Ккатерана 11.
Мчьормавска, настойница, оп гр. Балчикъ. про- 

Надла навие го ще почне оть - цАикага. Же- I тввъ Мехмедъ К»меровъ огь с. Шахниларъ. за
175 лева зл., обнаивамъ, че оп 10 Деьемврий 5 сгам за жнаАдне, съ ляно 12-К» метра, 
т. г до Ю Нвуарий »!40И год. часа до 5 слАдъ жива »>-!И) мегра в яасочяиа 2 20 метра, огдАлио
«>б*дъ и п-к-л* иравонаддапамие 5 и.т сто на ел*- мугоакъ шв-гроемъ от ь сащвй млгерналъ в но-
ду»о|||ВЙ день въ канреларяята - и въ гр. Доб- крнвъ кермидсвъ оть дв* отдАл* нии съ л-це 6-25

! ричъ. ше ц|н»давамь слАдунццигА дльаничони 
гедняжими вмотв. именно

ОБН.‘ЛЕПНЕ П Нива „Уаупъ-Бой“ оп 46*2 декара, еъ
Но. 3559. сгрят:: пать, Ачмедъ Муоанъ Алвевь и с«>шъ.

На освовамве опрАдслемвето Но. 598-901 опьиеня. 46 ловя. 2-нива „Атанъ-гьолджукъ“ оп 
г. на Наряенский 4»крАжень садь обяяавачъ, чн 24 декара, съ с1раня:М<»л. Псмаиль Хюсемвовъ 
отъ 10 1окемнрвн т. г. ДО I" Ннуарий 1903 г.. пагъ в пранмт»,л<твемна нива оцАиена 24 лепя: лан-щит* могат ь да го иямвап въ кавцеларяя-
часа д.» 5 слА гь обЬдъ и носа* нравоиаддавя- 3) КАЩа вь с. НЬхиил-ръ. огъ 3 отдАленвя иа та въ нри«-АТгтв« ннит А див ■ чаеояе за иадда-
нао 5 на сго на елАдуянцня день вь каицела нрав» на огь иръгв в пръст»., покрита съ кере- вание. Грь Добрвчъ, 28 Н -емнрай /9»»2 г.

въ гр». Добрнчь ще продавамъ слАдут- миди, дължима Ю мегра, шнрочияа 120 метра 1 Гад. Пристамъ; Нямеьъ

- |<>гъ и:-ходищъ «е вь землащег» маиел
гр. Добри »ъ. именно: 1) тъща Но '-5, II уч. на 
г Добрнчь. пое тросна оп камькъ. керпмчь в 
долма. емАеъ съ кадъ, покри га съ керемида, съ

Ш

1Ж1

I

даи-щигА м-1ГА»ъ ла се мвивап вь кан11еля|«няг.ч 
ми нъ нрясАтттвеиннтА дни в часове за над- 
даванве.

гр. Добрвчъ. 28 ноемврвй 11)**2 г
I Съдебен». Пристан*: Пипент.

Д. Но. 447-Пн»!

-
мотря. дълбочина 290 метра в височина 1-75 
метра съ дворъ отъ 25!» кк. мегра я въ днор»а 
кладеиецъ, страни : Ггоаиъ Иикнловь. Кгнмъ Кара 
Ме1метовъ. глуха улица в Щсрен г Русева, оцА- 
нен.ч 3<Х) л«в-.

На.мана наето що почне отъ пч*и«.чг». Же-

|1нмта си

Печатница Войявковъ—Варна.
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♦ **ОРГАНЪ НА НАРОДНАТА ПАРТИЯП
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^ ** * %*Щ • чл ъЗь г 7I м ; 11 • • 1^'

> I, 1.1**
1<>,н<ш1им лмммакигв

ИМ-тивв» <*: е *.. ашлугямяапт # а. 
Зя еь припи шсми Н* аяи*

\'*»• и(•»••»•• Л*-.сь мразилата »4вч 
м «е } важим

В.,

1Ш1МА ЕДИЛИГЬ 1П. СЕДМИЦАТА ГДК1 Я И 14ЖЛИК1
»» 1»н « В »» I <-тр.
« • • • I* ■ . . л И

Г , ж
дг«*. *• ьммавтЯ ■ «■>« мм а» ** 
КВ1М111» о»»- 1 |* м| ог% нИщ> «а 

*■ *--*■ ««а 1 ст. ял яуяя~к______ _____

:+»
И^Я 4ЧП'на »"• !•<• НрВ<-»ЧГк

Р»«чЧ»'’М «• ■' РАШО*. Сдй«р |р(4 1|«>. »* «г.

СОБЕНО ВАЖНО ЗА сиотивъдцит* « Гортс ЧатАяав. ч* и«т *• НРОДАВЛТЪСЕ:ДИРИ СК ДрТ ТВ В*я роЧиМИКИ !«•
зяртгорг. 22 гид. п .траяц ^11<чп |игп. 
■ИНИ* чяривидро пипан), н* тАсиагл рака 
ипт».1а.1<'*а врА п п»1оив>11 ярярАкат. НрАу- 
т>лага *» да умива еди» ага !1и1№№>. 
КоЙт.» ммлбща чАстомахождянаядо чу м, ад-

I Нъ *•« »** м( \м онкангн.Т'*
I ме. В»Х>*»ЩЦ •*•• ни гр. 1 ’6ржч V |<|
»0Д»“ нумтапи -|Дки Оо.щнк >|>»тг1 ще ов- 
■ и и аь.мкпг-к н ираггяг» я* я.р.м |»г»гр у«-
ТП.ВЬ, * 1*4» < -* И|И1Г*Н г рмч * ' ГИЧЯИИН.
|1аП| II' ’ IIIК I. В(МЧ *1 И I 0*1! к И 1р. «обмГЬЯГ,
|1**»на ля < <» *к|1Ж|.| .а ш н сзучаа и н 1ян>. шл 
(ча кима «тв нри1 тя'вид зВгь. кат пра т.|>- 
I иммвовя болк. ггга го уавтрТб* чрДи 
чн саво »«»»• »«*« ля ги дан» ти п янп ». мля 
Лотни» |<птд и лр. |яв<пп «»г зара «ся » 
|Гя болкггь — красят»

Н| -..дажба па я 1|и> и 1р*-<1но мре и*ми 
I ВЗМ... нч

Прк. лсдйв .. » | ) ц . п п|.|.цг||д1чра *п
Т1рИН.1|.ПМ-1 Л |Д>

г Дчвряча, !♦ И < инрнй г.

\кяа* »та 1|.**ч<ц|и-1и яГрацъи, <а гапра
оаяаа.- дя .н»ини< грааиата
I - .1

ТЬрГ* Ж*Ко 1р\- 
% Т#\п»

ПО ПЕРСМДАА
аия ктрияаага па а. ,Д«и>|.\ 1яаи>-яг^ щ. а*' 
дяа 20 х». к на к ь .«№»*{»* ко-'01*ч

3—3 У-ш%ж%гъ «а ма<' миа«*‘ аъ пгАки 
.•ти хи^на.' лавата най «яиги огь «чагм*. Ни,

ГЬ Йаси раимма»»- ■<> .чктпаг.дгтаяии.П|и>днинм( 4 «м*г. »*»в * <.« вани гр 
Дябрач-к. 1-а >ч»*'та*г и,. *** 

ктала, I"рааа ^т«аг . г% 4 • г <Ь|. аая «а ж».<1.аяа<-
да жа и ьч *»■•■. 

е|»в* .'ааиавгь ■ клааг кла «ч 
в* цр вв пм.ра. «в и. р. км нр«и">ум»-таи < а* и, 
■■» в^**> *'»р»наг4: Дааагрв Гюигъ Нваиъ 
Ь'|*Л. I луда улааа а идт>,

Аа • м«|мд)«чва,. щ ■% п гр. И. чва а I». 
I “ Нвк.цв Г *'»т» 1ха*-ви а \га»а«в ,К.1ч"«л. 
въ гр. Д"чрач|.

Г|1. Ди4рт. II Ник«кряй “>12 гид.

.Вратм Г

«И" -
п«.рг..на »а иь иаамг! клим*яа Vчала 
чкраав. ч** п! ■>• п дчтаяв д.млврв. отяиса- 
Т‘,*И" «• 1агчгач.<-ка 1*а ич ц итнвка ■ <>гв щ« 
армаиям вгаави това, ако и* ..гт<-аа, дйт» 
накч| I яагв, аяа аогил»>гяч иак»Й

т
а н»лааа млаяв .в птаВ|«'аа. 
глшшх Мутракв.

I -5
н« л» и

мграаиив да щтияпи» »п|»аюкаиаи ма 
кашаитагк в в тая «талаша. Пвгв маа»
■»• В|(1;а..мка«а»'Т«1 а аптяа*?" аа дагяяяда- 
иага вв вдам и<«гч «далашн. ог(.|Гм*яяи вв д«д- 
нат1 ямсми», гввгАвв '-лаги. ги отлачааа <*рв 
ги»а на .«я..ва»1Т«| «чалапч. Учияямг! игв

М||<'И|ннт|имиа,11в11
V » <- р и к :* и *• к » И Г I .( И '• К 4 ‘ м.' Г4» Ч.к .

•-!'м и I па Гни, мвт" и нлтгчвя втв радва «м- 
»(анв, ■». Н1«1вр»|в ла чрч1»и|. вв аагадяивгв 
Н. * ДШ" 1Т ■амярать и чяггя отв |В*|, при 
' нВма лггг» «чЪр« им

з-:4
|.«’в«.ва<.т» .ЧЯ.1ВШ-. | викнала ааляо-яяега яа 
в*.тмичи<-к1> 8|Ло<)Даваа«% ошав аигта1ягъ вв 
й-ии-нпт». овватв иригго амрв ч-яа, «шти «рАш- 
патв ^ввгВгв гт1*аав« » гАхв арАяиигсяа 
а адаитваня:

Ь '>1*вчв 1!В)л г. Ж Абадмвавъ
•АЖНО ЗА ПИТИЕИРОДАОЦИТМ 

N УПОТРЬБИТЕАИТБ НА ЧИСТИ ИАТО 
РАДИЙ НАПИТКИ.

I"

мт з^м.(№.|цяп вчв**ч*ти «чагма отв клагаитя
«чилищ.. нрАно инигь п{в.Аи<орпся. като 
глнгв. ч*‘ тодч пата. оо воАтм щм олАгяатв 
нрАгь гвнатА «чяцааа. Гшлв да ааатв арАдв 
ивдъ, ч*. «тирАдА аав гтоатв гла«*а а авдо- 
радвяга >•«>• ДАда.

Др*гм ИВ1СЪ кадватв, чя билв , щт>т* 
к*н<*>в* иь \ЧИ.1ИИ11 т<> раГм.тата аи »щщ 
Д|«;рА. Т«кв, калвагв, тА, ааааи груба дар 
нтлаачята, а а** фряагка а ааглаАгкя лАва. 
Н. ат ла оавяяшв ухото, вя в« влАг 
юачарв, чя да та алтрьаия расата — вгвчкп 

НавАдяаяттв аи гя наянрд вв гооятвяя- - вв овлгаргкотп учиящя. Като чя
ивя чн дшгяяц до кагаигкигА двч-не на глав- ля яАчаШя дй ся в<м*т»гяя иАно во-добро, асо 
нита Вараяаска улада. «• врмдъраишя учнтяля у лв/ум.««мга лисцн-

гр. Д'*орнч1, 16 .{.янявправ Г.Ю2 г. чхлптп; отввква ся врАстааяаавтв учяяакв
нагт|1ана, яаар. в в у чатялеката став а с» раз
вята да нгачко. която я адаъривлв. Щоав ся 
празна... нгкч. ядаа ла щя вйшо, която 
Мя чу орАчв да ся аяаразная, тв! 
яака всАки пать грАбна да евзара вв лащято, 
—‘ »1*тяла яданв сао* аай добврч. праятядь 
а доброжялатял!, глбдв р. датмвгА е», тогава 
■у ся кажать вАсолсо блага дум отв учя- 

! Тя ли, ковто духа да затрогва тв яягоаото дАт-

11рВ1ТВ1 н»хх ви никна И ЦЯЛШ мг .‘ВрсЯ 
• ЧКИ, ГМЯрНКЯН. 1.Я ГИГГЯМЯ I ь ЯДИКСМГ ЦГ.ИВ 
11|>И1ММ1|. ВорЖЧкВ

Но случай иастапак щитА нрад 1нии.и. д<.- 
зл д... |»|»ив* : \ рмян- ставихв са СухмадалСА» нат«{ч*.1Ий ч.рв.-нн

и оА 1 и гина а ии.1ии4. .« саи« и чагта ужв- 
ороиа ракаи. което п^.Аавлходгтауватв на 
В.ИЧКН тукашни вина. рака в н низини. Ина 
тайтя п що ся «иАригя. .1* нат\рала стьта а 
чистотата ичв гаравтараяв.

ЦАив учАряна: н:<
5<1— сют. па кината.
50—оа ст. кил.

юлгиици, помвв ля надяия »..л», и я< ькв 
■’ . Клчггги | *К (.Г ), -амярвкивгка пи ч< м .

т Добрант, и Ноявкрвм 1*.П»Д юд.
Гн воч» I ь :

А Л. Гуиемв.)
ядро старата ока 
а за во дочовятя

ПОДПИСКА
44

. Содмнчна ,40141И ЦА
:То»И имичеимя алстчун», гойте втв на 

зою вя 1‘302 гол. ваВзва 22-та <■ г.ившмвн...
Пржа разнообраз» нь в под. зс-въ мат грипа ь 

'•рху нолашкага, науката, вровааиешмкггьта,
:::,бше *ч,ху ш,,чко ^ °г’1ц‘‘на' дам се подъ иаеиъ: д»«гяНь сра«>

Годгшна цкиа 4 лова, а за в мАссц« 2 , 
за ятравотно 6 л* ва а 3* , лева.

Поржч.в в нари ся праща тв до АП ши му-
шт .ЗОГШЩЛ Н ОшшуЗшу*

Съ почитани.-
яоа

то учя-

склада на Ляяриканското твргоиско друхястм, ни 
вв който до сяга ся почАимваюя Г. Кулевечгв.

Ли сиоразуиякая до чяв-’.:
г

три 1-3 Яммв М Амтв Аавав.
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ско гьрдце. Детето въ такъвъ случай ще се ! гарпазонъ, л»-ло нч Н-й того вочерьга, втория Въпросътъ за свързвание градътъ ви
ризкие за иостлшкита си п, оСВ^НЪ детето Ще зн.ченъ балъ, който стана въ помещението на тр. Парна съ жалЪзои летва линии ирЪзе Деь
* "Т“ * " и . 12 т.го « извгн- I

но ще охде и олагодарно нч учителя '.и. редно студено, съ грозна виелица. Г.чзклзватъ, гиб-лно зя землелЬдця:Ъ и търговките
Водението на обучението И дисциплината че на много нл. шини ядящи отъ и за Парна нагягь 51 кил. произвелсввпта си и ттрговсьт 

ВЪ класните училища ОТЪ повечето учители Падчикъ биле замръзнали: липата. ръцПтЪ я си стоки еъ кол». Пь времето на народната I 
прилича на баснята ..орелъ, ракъ и щука“, краката. Ищците иреть тен. дни идех» съ 10 —15 тия, се потира заютнъ за желЪзноижтнага мръ

Всичко това не произлиза ли най-вече ^ <*■« връието . е ..оцрави. с.Ъ въ който бе предвидена .«остройката
, 1 ,я (Я отиде. ниита Добрачъ-Дсвня, която има -14 кил. пл

отъ това. Д^то учитсльтъ поради «конта не- Отъ с. Гелинджинъ ни явяватъ че там- пространство недвали «цЪнм да коствгва 2<К№*'
способности Не Чож«* да въздействува на уче- кашиия ноиоязоранъ ссл. общин. еъи1.тъ ошс не лев.ч. Но бесни партизани н службогонци 
пика, но начннъ. КОЙТО изисква педагогията. 0 избрялъ Кметъ п помощният.. бюджотитЪ за меха им. улиците и нлощчдите, ка-о заблуж 
КОЯТО МНОГО класни учители сбапап като Леща о'У щата Iолива още но биле шпирапн. 11ш! ми
на Ветпкъ тепе и аптопптй-а у\ елнмъ. че с длъжност, на I -иа Окол. Н~-1алникъ. но П00 л««ва ноЬко семейство за жслЪзннци .

.1 ^ * ля тури точка нл тял анормалностц защото отъ Днесъ обаче
11 така, за да с«* ар михП“ това зло въ уим-рждаванне .пборпг!-. се минаха повече <пъ 

нашите класни училища, препоръчваме с.т!. т - дпа месена.

■

, да I■

и на _

вах.ч и еел. населеше сь до животно облага!.;

ни с крия но хроники])» 
врял гния ф.чкть на оп. вряшание, защо го со р- 
нася н нощиеза едно заявление до Парот. I 
браним съ молба д.ч е*- нолнс ни-тройката 
рЬ поменатата линии, които има грамадно з«

Скотов ьдцитЬ отъ Дуранл.-Кулакегатя и 
/// С 10.1 !■ *х.:«п.1 .уликата общини б.члчштгко, сл. игпря-

ед| о обстоятелс твсино злящени** ло народ- ! дейно,

нита рецепта:
„•та вя т.юшптн, //чи.и' що, п-тнча! 

к.тгнн, <е назначинатг, .юцо св пт,.щч ш-

Н.Т 1

тели както въ ст|1»Т1‘гичееко тън и нъ всЪ« 
пято събрание съ което модя-гь, да сл. не прие-I отношение за население го на околията ни, как; 
ма и у 1аконинч, внссспга отъ Министра на фи- и на отточа отъ Кургь-бу нароча и нолупина. 

) иаиси.е закшн ироет. за .бегли км“, въ кей го е ; отъ базчикевата окотя. 
и м ав гн.ннн.нш / //. шит, 11" к.шет. нч 1141,,. I постановено, нрьбрпн1 янтто на овцете да става

въ началото на годината. Тт. молли, да става лишени н.кт.. 
нрибролчянигтп вь кроя на Лнри.шй. Ний пол;
«•нхме I) | «-1. отъ лапи земното имъ,
1Н- даваме место защото. 
ще бъде киг.ц, :„7, да | ,| узаконятъ 
сега го занима на п . «яяъ и нч.п. 
стоятъ още бария«. малко на мннипч реки «1 кре
ела. та като даде др. нра-ителстве. гои нроекгь 
ш** се погреби, как го ще со ногребятъ и сами
те му вдъхновители.

Изл&галъ се биде. Пан леите.шип и неу
морими л сега за сега пропмч-исгь въ околията

.4 00.10 И. I НО ОО/Л1.100ОНОО II 1)1ч1,-Ю'Ь1 НИ IIВ III -

Аа готически кцрчв, 1/4/10.1)1 нв о/.н 1.0.4110.10111ч.
■

Пий сме доволни казваме, защото отседи.!
со доказва но елинъ най крася, 

речивъ на’Н|III.. че н|) «екгираниге меронрнн » 
за благосъстояние го на

се нч.шачччишв .100/1 ст, писни- оп/нпчнчо 
п пакв <)нн,-ю,(ининв 1111)0101141, ски к/п/св.

на което страната нн оть нар ; 
пата партии, нропшъ които пешо се креще !., 
днесъ се нчлагатт. 
големите ни нт-ошиници. Д.ч, мин сме ловто*. 
само оть Факгн на огь врязвани* то, но не. в1. 
Дам**, че ще се ус&щесп.и огь нрогресисти) 
защото линията ще направи партията, конто 
е почнала.

пра копието //411.1001/-.
Саяо но той кич нит. ще се прЪхахш* тая 

аномалии, що влад1;е до сега въ нашит! кла
ти училища.

По р!дко ще се чуватг. оплаквания иа 
класни учители пропил, основни в еротика. 
роднт**лнгЬ на дЬцата, ч«* нмъ пращали т*- 
нодготвеии д1;ца.

Още повече, като имам** въсиитанн. ха
рактерни и способна учители, ще очакваме в 
отъ децата си добри граждани.

ВЯ Прегрееш* ГИТЪ НС
пп като тв 
гой ви и. д.ч

за което мчкгъ сега и «.««

I

Помолени сме да дздемъ гластност ь р 
вЪстннтлъ ни на делията равносиВтка по д 

ни, Пасилт. Огоямлвъ < гь «•. Ногланоне, който ст. деного въ градт.гь ни отъ любители прТ.дста 
Пнгаровъ Нисаревъ. а Данивл. (Д-ръ Дяпева) ленне на 2.1-н 0«ггомврнй. за въ полза 
кореец н диря няеменно и тслеграФически, бвл ь донски гЬ бЬжмти:

| *-в опляквчлъ, че никои го но слушала., защото 
солкото телеграми удярилъ
«■опарили. Тъй е то бай Насч.те; и А. Щ-ревт. 
кант тебе мислЪшс, но гей б»рн>гь, 
закона за Окр. ГъвВги,

на ма1

I. ПГНХОДЧь
Г <*гь 1«|«одчжТ,ч нл Валта I м. 2о но :> а. — л.

» II „ 4 4 по ̂  м — ш л*
ч III п 4У по I * —
. й«*»ъ Но I но I , —

•* I но м\ били от- -•) •м ь с т н и 4 У
4.ЯКО Н4М**ПП П» I

.** 11одар»м«ила им<» гамч, може да 
«*танв чд(*1гь касиер*!# р*. Постоиинятя Ппмн ия, 
зя което 1п.къ, дл му миски Н«и Дхнковъ . . . 
Не е-к л#к;кет* ! • . .

Ьс1!1К0 .1. 21ч
„Шиничиото право“, което гащсствувл 

незапомнени години, н, което с установено, не
за нЪьакви общински доходи, а за контролъ вт|>- 1 Дадохъ г» подъ еждъ. Тю. се нровнкв..- 
ху кумувачитЪ, да не могъть съ собствтинпг* I нашия окол. лЪкарк ,1,-ръ Тоячевъ прТ.зъ 
си шиници, които биватъ въ много случая не Май м. за гдТ.го емг ншали за нТ.кой негови

незаконни : огь тогава се минаха X мКгснч Г-нь

н. «•заход !,.•I П.
1> Да па* мд. на < 0.11111:1 . Л. 3» 

. - ?.Та оЛцмрниа, Лнлгги, д«*кор. и ,ц*. 
л, 11(*доГ*орп .....
•4» Ла |»:1.що«*кп ш» I! :иращан1' нарит!; поирТ.д- 

|1Я-1на(1Гнш*- .....
I

I
Нгпчко .1. !»'.*

Плачи, чисти пари оставагъ 118 15 л., 
иго съ запис ь »«. сл. изпратени ИрЪлсВдатсл 

Получихме за нуб.тш:спание сл!> «унчцето: славянския бла1'откорителенъ комигсть вь ( .
фия за ла се разлягать но 11|>йна «лежиосп..

«’. Добрич ь, •>! Несмнрий 1902 г.
<'ь почнтаьие. .‘!а любителитЬ: Василене

да измамватъ 11)юдавп>|1гп., и ■« а;сравни .
обратното, иродавачитЪ да не могъть да мамин, 
купувачите, е вече отменено съ влизанис «и. 
сила иа измененията, конто станаха вь нЪкой 
членове оть закона за гр. общини.

Има дЪйствигелно нЪкон градове — край
морски ■ крайдунавски, които «циничното право 
дава доста «олЪми приходи, които но др. видъ 
що бд^гатт. наложени, м тукъ нЪльта па законо-

Доьтор*. какво ти сгаиа сз.та? Да не те мЪсгяп. \ 
за туй ? .. .

К"

ДоОрнишо

«пим» Лпйкш
.РАЗВИТИЕ- 

N0 20.
Добрич!». П Д|*к**.ч. 1&м2г.

Господиив редакторе.

Дс Господина Редактора 
на е щДобрудмамец&и

Тумл.

Обща хроникалазел и не се постига, а ко е миелплъ д.ч ванр.ч- 
вт иа нЪпой съсловия благодЪяние. аащогс, както 
споменахме, контроли общински со увнчтожава
ььрху иродаваемнтЪ се храни, а гр. право подъ Повереното ни тру к:«• I во ще ир1.д« тпш1 на Писмо ОТЪ СОФИЯ- При пгнчьм, че нр*.ч<
благовидни«1. членове вь закона за «•]«. общнне. Х.5-й Дексмврий т. г. (Коледа) пиесата ,Служби- го 61. студено, н чаканото но уинии I. сънсЪм
«ци облатагъ нанр. една пълна кола съ храна *ъ гонки“ огь Ив. Назень, и.11:л|очително въ полза неприятно, софийски гЬ граждани нчлнЪха цси«
! 2 л. за право и) нминапанн:« нрЪзъ гр. н.ътр- на бТ.днгпТ. ученици и ученички въ 1'р.чда нн. кото иропраиегво огь гарата до ди«>рйця. Редом
|«|а и мостове, което п|1аио закопа имъ позве- Настоятелството вече о нч-мо гризат да наба- з жична оп. двЪгЪ страни бЬха украсени е
лява; тогава иита ее какво се постига сьунпч- ьи 40—50 чифта обуща, които тъкми д.ч раз да- знамена и килими. Негово Сиятелстно нристигн
тожананието н.ч яшиннчиото право“.' Не това ли де на бЬднитТ. ук ииии и ученички н«> случай вмЬсто на 51/., какго б1,п«о обявено, сдинъ ччс
да снечелягь нТ.колко 11;«ед||(Ш(мачи на готови«жо нрт.гстоншп! Коледни нразлнпни. по-късно,
но една иочетич сумина, за туй. че тТ. заедно Като Нч съобщаваме г«-ва, най-учтиво Ни На гарата Н. Сиятелетво бт. ««огрт.щиат
съ др. град. берив като се взели и Яп|пничш'го мо.тимъ. Господине Редакторе, да гадете глас- огх. градския съвЪтъ. разиит Ь бла1ч>л‘Ьтелни жев
право“ за оксилоатаннн, а сега като се унпчто- носи. вь в-Ьстника Не па горното и вь едлцото ски дружества и ученолюбиви мжжеки, огъ прЪл
жава, ще дирятъ ярЬди и засубв- -басносленне. вр1.мс обърнете внимание на иочитясмптГ. Доб- етапи тели на чипонничеетвото и оп. други граж

Ний въ случая канимь нашит!. Г «-. Ст,- рншки «раждани н граждашш да се отиссатъ дани и гражданки. Ма грл«а бЬ поднесень бу
пътници, да иостановягъ за нроизвеждавие новь нг.й-.-тчмитвено 1л м«. тов.т дт.ло на иоьТ.ргнотп кч гь о«т. една госпожица македонка, *облЪчен;
търгъ за град. берип, безъ „шиннчното ирчво“, нн дружество, ь.что посЪтяп. н||Ъл«тавлснието, нъ народната си носия. Градскиять кметь под
ако го има вь иоемнигЬ условия, за да нЪмап. или пожертвуватт. изт. пънъ него н!що, съ ко- несе на сребърна табла хлЪбт. и сол. н ««оздра
прано на протека предприемачите, да игкатъ з.ч- I е то ще док:.ж:гт|., че зная гъза но.ма«атъ иа ево- ви сь една к.у.снчка рЬчь. Гра«а нчблатода]ж
«уби, като иЪма да ексилоатиратъ това дажди**. итЬ бт.лпи

Народния ни представнтель. Г-ш. М. Аба- 
джиевъ, благополучно се завтрна иа 12 того 
Софии на почивка, защото, ннкакъ не м\ било 
но характ**ра ла ге занимава съ бюджетни нч- ] 
фрм. Той тъй напрани м ирЪзъ Май г. г.

!

с«,| раждани нт. лицето ма тЬхнитТ. само гт. нЪколко думи и язлГ.те огь |'арата между 
рожби—б.ь «ащп 11. Д|>б]|иш.:и граждани и гряас- шиалирз, еьгтавси ь отъ софийски гражданки и

| ражлани. Негово Сиягелегво се качи въ затно«««в данки.
Дружество го приема подаръци за тая иЪль рена каляска и иоте1'ли за градя иосрЪд ь мно 

и въ натура. жссгво нгсрЬщичн 11. Ц. Кнсочество носрЪщиа
Тия, кол го желаятъ да иодарпть нари или при в.х«»да на гориитЬ стълби. 11. Сиятелетво щ* 

се почнаха разискванията по бюджетит Ь, бай друго нЪшо з.ч бт.дни гЪ ученвия и учеввчкв, | бъде гости на Кита.
Моию св доди да урЬжд.ч ианаврскцтЪ си тър
говски работи. Но нЪма загуба, Тосумъ бей с ; 
въ София я . . .

ко| а то

Снощи Негово Сиятелетво е бялъ на ве-умолнватъ «-е дп съобшан. иа 1.*асто«1телството.
11рЬд<гЬдагсл1.: Г. //. ме,.я въ руското дипломатическо агенство злодн*

м ,, съ II. Ц. Височество, авсгрвйскиягъ дипломати
Уводяевъ е, р«дебиии ирнетавъ иа ИДобр. 1 еврегарь: . М„м„вт.. чееки агепгь. сръбскиятъ унравляющъ аген. тво

С4*^* участък-ь, ям!.сто когото нЬма никой (Ще I.. Г. Но се съмняваме, че както всЪкогя, ; тс п шсфовст!. на разнатЬ партии у наеъ.
назначень. Сфщо се говори като положително, | чъй и се«а съгражданитЪ ни ще внсст.-п. лен- Довечера ще се даде въ чость на 11е1'0в<
че що бддо уволнени сдинъ огь МировагЬ нн тата си. ако и да нЬмагъ възможности д.ч пра- Сиятелетво вс«1е,1Я вь дворе1|а и слЪдъ вешерят» 
Сждий. 1 еллч-гвувагь, защото нЬльга е повече отъ бла- въ 1»1',а часа щс има ирисмъ па видни I раждани

городна.

I
■

■

Балъ. Офицерското събрание огь тукашвия I
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дописки като ратници противи прокаж* няя алчевъ еврей- манъ Ибрнимовъ Саровъ а който е врача 
екя народъ, кой го зина да глътне хубавата ин отъ дв4 годишното ма пострадавшая д1п, а дру- 
страна — плодоносна Добруджа. Пъкъ ма А рее- пя, оная голЬмъ иожаръ, стана лъ ва 18-й СД- 
писва кашнгЬ ир4>р4иия, защото, когато снабдя щяй м4сеиъ, въ самая изборенъ яа общ. съвйт- 
еврситЬ гь кр4ностни актове за няколко хубавя ницо деиь, въ който пожвръ пострадаха съяър- 
села: дигна си гласа да вика противи тбхъ. за] шевно повече отъ 20 сеи4йства я въ който, ояо- 
да го умно отъ нетното: „продажникъ на Доб- р4дъ досегашната ракслЪдяаная, е*. се яажда

умитденность.
Резултата отъ жЬркатЦ земеня <отъ страва 

на полиции та, иротявъ налячягк въ града, 0 по
вече отъ удовлетаоратеасмъ. И но ткхъ се ука
за въ нЧкодко саучан нонре шкз.нво уиотрйбде- 
нне на огьнь, ндн отмъщение на момн-нрйемй- 
хулвя, което но раяо се е наказвало съ напал
ва нпе пжтннтТ, кчъ врата съ аатранъ яда дру
ги нечистоти.

Шт
До почитаемата редани,ия 

на в .Добрудманецъ“. — Тунъ %й
Много пати съмъчелъ въ „Добруджаиоцъ“ 
вЧпнишг, яь. незаконнитЪ д4й,-гния на н4- руджа“! Вика той, кякто вика и цвганяпа върху 

, дицянски доктори и като кат. сд се от- открашать кош,, заедно еъ пшя.цатя го поли
ция—„Тугуиъ бей1* . . . „Оп шшеного лице мерне 

на вЧститсътъ Пя, съ бърза ла грогеетира, за да набЧгяо иодозрТ.нно“,
казва Викгоръ Хюговяя д4до Медленъ на Гаме
на Гяврмна.

Свършваме см. недели катиоетьта: ами Намъ 
кой що Ни плаща, като сте „съгледатель* нашъ-1

и4кой ношастив болни. На да запозна)!и еъ 1
ми IТ» читатели

ц ггресаьчца ее елучка, извършена отъ г на 
Лг.карь Д-ръ Тончева, моли лайте мТ.гго 

и-тояшето ми въ единъ оп. блнзкитЬ бро- 
1а уважаемия Ня жЬстяякъ.
На 17 Ноемвряй, братова ми еяяъ — си- Чий гмо 64дни.

, безъ майка и баща нмепуемъ Тодоръ Ива- Лл- историята!
, се геряошо разболадъ, и като б4девь— *’• Чамръ-Хармаиъ, —т/ХI !Н*2 г.
ь-ь ее снабди огь зетя ни Нроданъ Деневъ Сь почитание.
Гр. общ. Управление съ нужднитЧ локу- 

II, н го придадоха на дЪчсние въ държа в- 
боднинл, на която Доктора е Г-нт, Тончеви, ‘

1 о биде ириетъ още сл.щия денъ. Сл4лъ 
<рн дена обаче, болния се яггьрпаль за но ] 

уж !:*, и хуманния докторъ рЬпътва да го 
I.) сгп. болишпта, защото н4мало за него !

' Но кражбата на добитъка тоже резултата
ми е повече огь удовлетнорителеяъ.

До колко нозЪрсината мояь нолнцяя се е 
Ма пЧкпдко Ч.-Орманцм: Славко занимавала еъ 'урЪждянио партия, прЪкарваняс 

— ] кандидатури и нроязвеждяняе нзборя, вика ио-
{ елужатъ резулгатятЧ отъ двата нослЬдяя за ок-

До Господина Редактора на р.ЪЖНП И общннСКЯ СТ.чЧТНЯЦИ НЗборЯ И ИЯЙ
I изопачителя на истината, нЧрвлмъ, не ще се 

Тунъ. ; рЧшц да каже н1нцо ирвтнвъ широката свобода 
на р4чевит4 нзборя.

. . . Доля единъ огь бодничнигЧ слуги : .. ., „ Прочее нолицянта мя, каято до датата на
да съобщя, да нда да го вземе огь болни- Хакаръ и късно, моля Ья, 1-не 1 е докторе, брой ОП огь вЧетника Вя, гьй сдйдъ нея, а в
вазяхъ на « лугата - болнична че болния ла ллл'то м1,1Т,) въ « »«'"■ <|гъ но-скорошивтЬ ■ аа нанрЧдъ строго ще се првдържа въ рзнкятй

Ш въ зетя ми Предана който мч , п закон- ЙР»”ВС ^ ■•пяв^ежв* ее Тукъ. „одъ Ваша ре-
|.........„пели, «и I опора на слугата Ос. „менЧ лакйяя, в .Доо,ч,.)жанщъ , па слИзующето:
кТончеяъ ми заю пЪтя да ти кажа, че ако 
■ вз< м< пи,. ще 1!н го допратя*.
Азь водим I. отъ съображението, чо болния 
V» «-вой тшечииъ.1.. а още нокече. чо дьрж.
■ги и г. г. лЧклрн «•«• издържащ, отъ държа- 
в да помагачъ на болни г4 биле тЬ богати.

Д0Г.1ЧГН ко

ЗИУУЯв 1ШШШ
•з ,Дойрудтанецъ‘‘По. 1Г,0.1.1.

I. / :и 1 и. ‘ ...
". ДоКрвчЪ.

<1 .

на надначеннето ся: нрйслйдваняето и уничто- 
женнето крадцигЬ и злосторнянятЬ в въдворе- 

1’л, брой б-й нз номКпатня Ни вЪстнякъ, ! Н||(>то мира и гишинага (дай боже, р.), като са- 
•г. г., пъ статията ч к/»1.чсбил, мТ.жду щенр4менно еъ охота язелушва в приема всач-
многото о казано, какво полицията, мри толкова- | к„ критически л чяедонамъренни забйлйжкв на 
то чесги случак, вмЬсто ла обърне сериозното ■ безнряетрае гни даца. а отхвърля в исобръща 
си ннцманне за ирЪкратявянието имъ, нянротипъ • внимание на гаквнзи, когато гк нзлязагъ отъ 
стоял», хладнокръвна, ,. I тала «н ..-.-а, но пр«'- -чишлень и завясглвчь взточнякъ, съ цЪль да 
следвала зл ос гори и нит 4, но обикаляла околията, ! 
не изезушпала га.жбитЬ на жителигЬ й и се за- ;

(

I изопачавать истината.
И. Д. Окол. Началникь: В. ЖвдкМЙЪ.

< 'екретаръ: Г. ЖЗКМЪ.

■ Ьлни, н главио, че Ш.мчмъ н\ .к папЬ улоб- 
||||. домьгь си, защото и старата ми майка I 

л1,гло, не направим, никакви разпорежда- '«имавала изключигелно ет. урежданяе партия. ; 
1а земаниего па Тодора «брягно отъ Дьрж. "рИкарпанио кандидатура и нро.ътежданве из-,

бори. I». Г. .1а що го етатня га ив „пожари в краж
би*. номЪстеяа въ броигъ ня отъ 5 Октомврвй 
т. г. Ла о, се отнася и зя Г.алчикската околна, 
за това ще почакаме да ниднмъ онроверженвето 
и отъ г. Г.алчикскяи окол. началяякъ, та тогава 
ще гопоримъ за „завистницигЬи на акоратмата 
поляния“. Чакаме.

■ща.
На 2Г»-П Носмкрнй обаче, Дгкторз нокззалъ 

га си хумлнно('1ъ ... Натоварва нещаетиня 
пьъ въ юн.1 м/т.п на една тегь боклукчнй- 
атарска талищ, заедно съ единъ отъ слу-
вкарпатт. го въ двормъ ми въ мое отели- Р10И хладнокръвно: нанротивъ тя, съ напрегна- |

■ а на възраженията на домашни • 4 ми н4ма г:' Д4н1слносгъ. живо нрягл4два злошч.рницнт*. |
■да го нравим., нЬиа.нс стая г....ла и ...... “ I ,,ь *•>«" сяматл Ролави,,я мпжо л* се I
№:« заедно еъ тагарена-арабалжня т,*.,,- а' ° < и ‘ “Ч1“ П>>ла. да надникне въ тукашнкгЬ: ,
'па г.пъп) Г.),.тото о ги имииейсвв арсегъ, сждвбво-сл4летвонъ учаетъкъ,

като ю обвили еъ едно гъпко юрган- I М“1,,,В'"'Ь «-Адидвищ я въ е:,мата нрв унравле- |
. . Като на взлизаиве слугата нрибавилъ: "И€Т0 «‘нислария. гд4го на нървъ ноглИдъ огь О(.ЯВЛЕНИЕ

гора каза да го ..ратимъ ю. Варна на л(ше- I ®ч»ий " |н»уатагъ нзъ д4йствията на но- Но яяни*
,.в1 .... „па,,, ,« |» линията ми, ако има поне малка безнря«'трает- ! . пь докрпчъ, ай ноеяяряй 190* год.
НЬма що на 27-й Поемв"^ ’ вГпърлтиъ •«" ла л“ в^4дии,а е т4Г,. ,- д_ ^

| ьупала или е стояла хладнокръвно,
Огь '-•! Юннп т. г., огь когато съмт. при

ел ь уирапленвето на Добрнчската околия, до д.ч-

Азъ що кажа и4що върху гори.п4 еамо но 
отношение номЪщннага чюнь околия, а именно:

Не е истина, чо полицията ми, при теети- 
т4 ножарски н кражбенч случаи, е стояла, или

II До«1|Ц|ч<'киП «:*дрЯснъ Пристан!.

И. Д. |1о 4ЬТ—9Н г.

.
:

1Я9Н гид. на. сола» па Васил, Къле на. и С-яс отъСюичюяъ 
||(Н)Т1!па, I *лг,ц Вглсвъ отъ с.ъщото село ' аа 1Я0 леш ■ 

; прочее, п съгласно чл. чл. 1003—1036 отъ граж. садопро- 
иаводство. съ иастоящст» честь г.намъ дв обявя яа почи
таемата публика, че до 31 демь следъ двукратното иубли- 
куванио настоящето въ вЪстникъ .Добруджаиснъ* ще 
нродавачъ на публвченъ търгъ въ канцеляркята си сл4д. 

I >.иП неднпжнмъ имогь прннадлсжащч. на длъжника Схбби 
Пълен,, находнщъ се на. яемлшд>гго на еело Сюмтчюкъ, к 

.. ... ичмено: I) нива „Иолъ-гечене“ огь б.в декара; 2/ аиак
ПОЛЯНИЯ. П1у- „Могилата“ Я дек. 3| чина „Кочу-Чолу* 6.6 дек. ; 4) нака

„Гьобелдт.- отъ 7.4 декара.
Иа.ианаиието ще почне огь оиЪнката която даде 

нт.рнкИ аншини наддавачт,.
ЖслакчцитЬ та кумитъ имота, моежтъ да се явиватъ 

всЪки ириежтетвенъ дсш. и част. въ каицеларакта аа где- 
' те ще нмъ е», тоетжннн всички 0ГН0СЯ1ЦН се до проданьта

него денъ и щ 4ме евнрЬн.т зима яенра- 
) болното Парна, з* да го нридадьтъ въ 
шията болница. .. което едва при при«*тв* 1

о ся Нария придаде Г.огу духь . .. Кой е тата "» ь й бР0Й 01*ь вЪетнока Ви, мбжду залс-
венит'4 въ рчзьи ножаря, кражби п други и ру
шения и пр4дадс1Н1 иь надлъжни14 стмебнн вли- 

) «■1Н, имаме н'• сл4диит4 но главни, <чп цча.шети

рень за изнасилената или иреждсиремен 
М1.ртъ на единъ 18 год. момъкъ, но нод- 

менъ до отговоря, нека обществото отго- 
т прапос.ълиоти на което сме ео оплакали 

ип. дТ.йствинта на Окол. Лькаръ Д-ръ Топ
ла непълно доброет.я4сгн<> длтжнеетъта си. 
гр. Добрият., 1 Декемврий 190ъ*

Съ почитание:
К. Сви и а р о в ъ

I но занаята < н. а именни:
Л/мпнмкк А. Кмниот. взт» с.

! менска околия:
Димиш^т. Гко/ннчнт. отъ с. Оргаклий, Од- !ъ.

рънско;
. 1'иИчо 1/гтрчнъ огь гр. Сонотт.:

Димитри Юш нзъ 1’уМЗПНЯ; II 
Г.1МО.ЮПТ. Чинтнч, ВрЬмеиво жятслъ н.1 с. киижа и услсвии. и та на.тватъ, като кнксягь »ъ аалогъ

с тна десета чагть оп. оцЪнкага и.ч имота.ОТКРИТО писмо. 1
I Ссйлллий. Добрите:, околия, чЛвниннми чъ к/тж- 
] оч но в ,)оГич‘ъкт, и мрг.тядеяи на нядлЬа:- 

ннг4 сл.дебни власти:

2-2 II Гад. Нрисгавт.: II. Д, ИолинскиВ
Господинъ Шансове1 ДКло Но. 744—«02 год.

«НИПиЕННЕ• ькмо когато зинаха хящннин евреи дяна- ;
страната ни. Пий, великия откри пател. Сонкднй: 

’М‘рп, ст. дЬда Цанкова, стария 'български 
|'явъ, пушнахте върху нмъ. избавихте ни 

яепенението ир41Ъ т4\нигЬ алчност!

Гдов Гчи/ИчНЪ Ч 1‘яЛжчоЪ 1‘ч>." («Доя» ОТЪ '. Но. 13822 .
11а основание'постановлението отъ 30 Аирклъ 1Й02 

( 'о (/н1.тмъ НнтнГчнГЪ о п. С. Юртгукъ: год, нададено 01Ь I ДобричскиИ МпроииЯ Галъ, а» прода-
Нъ.то ('шоиичвъ „гь с. Коджа-огляръ, ВСВЧ- “„в,- „едпнжкмнтЪ имоти, останали слЪтъ сяъртьта ма 

||1*  ̂ 1 ПОКО»Нц|Н Георги Ж(*4 Г.»п, ОТЪ СОЛО КоВРНЛЛьКЪ I ПГЛСйО
11 ЬЧ1 оть Ьурщ.-бунарска околни, тоже уличени иь чл. чл. ,о„4-щоз« отъ гражданското с*,01,ро...о”т^о " 

' Мле гЬлшп Ь «ть Добруджа, днссъ наивна- кражба вк едьръ лобигькт.. н» не мр4дадени още вастоящето. честь имамъ д» обявя на почитаемата иублм- 
: наше н д4до Цлнково зл|,аве; простираме на сждобни гЪ власти, но подовьршпянче дозня- ка, че до 31 деиь, слЪдъ последното двукратно „ублпкуаа- 

|.ъц4т4 си за да ги инча: имъ! Въ случай | ние го, праг. но за дотълванно огь иядл4жнят4 «не нкстоището въ вЪчтнккъ „Добруджкнецъ* ще прода-
можемъ ее стигна, съобщаваме на г. II. полицейски власти. ' ГР„?' ^ нл*'лняниг °г» пърквивчад-.. . наг.ч ц1.н4 на гори иь канцеларията си — слЪдкиЙ медвн
« дигне знамето на Мойсей и да търси | Изгонени задъ гр-нина като неблаговад4ж- жимъ имоп.. нринадлъжать н* нокогчи-Георся Жел*къ,

1€рв^нито М0|>0, което ще ндги де ' ни н нразнеекатакнци И впи* Криворучки /»///-- нааодяадъ въ .тгмдшцето на село Ковдмллкъ, а ямеимо:
лчка п Лжкги Манастири изь I *•*:»!;» пи и. Нииа .Кгликъ“ отъ 2 декара оценена аа 16 леаа; 2] няад.............. ....... , т „п, ь „а. ^йгж?’лй!Яйгг:ггз1!г:

I* * )В«1 Дл 31 зСу Ил 0ЪД|«1,>Я11«1 .)И0 Iоднш- ^ лицр|)(.||(1 м 1>|1ки /ъадцкъ Д#. им5 н ,{р I (Iр)1 м>/, жЛере-долай* отъ 14 гекара. оцЪнема па би лева.
и.Г>и на турчина изби: тогава нз-дази ще I изъ е. Мусу бей. Отклонени въ неизвЬсяносзь, Желающвгк да куиятъ имота можатъ да се авяаатъ

подаде, тъй както си миели, да еп го | улитснигЬ нь конокраделви но пограничната ля- «рвсатсткснъ деи,. и часъ въ квнцедаркята мя
ч гь. —11*1л.-,пето е напр4дъ: п ъ Червеното | ни» \.,г„нв Помак*. Хасшина. Л,,пфъ Го.,омове и ”1" "Л '°’,и от,,ос"““, ее л° “*»•
за мо забравя—Новуходоносоръ е огзздъ. | .1,,« Пвроере Гог.„*т. изъ с. Кекв-бадабанъ, Газ- аадогь едяа (рсетв отъ^цЪмадта^н»1*^^!. 'Шт 
И тъй, Г-нъ Шанговъ, защото изл4зо.\те | градска околяя. гр. Добри чъ Октомврия пюз г.

стритото поле съ статията си: „Гуеси14 ' До сланата дата въ е. Ккиече е н4мало 23, - - П Скд. Иристввъ; II. Д. Полянскя
ь“, б)»ой 519 отъ „Иеч<‘{>на Поща“, ний ра- ] а само 2 пожара и то единия ва 16-й Лв1устъ 
«о Ни ноздравлявамс, Нась и д4да Панкова, | т. г., въ който пострада таможнвя жител. Ос-

:■, ъ

I

зинала за Добруджа, черла: „Ханнъ 11«,ц- 
чкмант. Моцко“. Тон, еврейския съгледа- !

Печатница иа Хр. Н. ВеДивковъ—Варяа 
Отговореяъ 1'едакторъ С. И. Дянковъ



Стр. 4 ДОБРУДЖАНЕЦЪ Бр. 11

II Добричекя<1 Сждебенъ Приетаиъ

II. Д. Но. 1845-900 г.

01 роена на елшгь етажчь еъггпяша т 4 малки стаички а ри ята си слйдняй медляжнмъ пмогь. ирннадлйжаш
едииъ дзмъ, построена огь прост смйсенъ материал., НТ.нка х. Юрданова, иаслйдяяца и н-ца на покойник 
керпичп и кал ъ, върху 158 ки. метра, покрита съ корени- доръ Кожухзроиь. а именно: Една ката на едпнъ еч, 
Д“ и съ днприо мйгто около 400 кн. метра. съ три стаи аа жнвйеиие и единъ дамъ нодъ едпнъ :

Наддаването ще почне отъ оцй щата, която даде ринч. кереми геиъ, по!троеиа отъ смйсенъ материмлъ .
I първий минишн иадлавачъ. Желавоцитй да кунятъ имота, ху 59 • „ кв. метр| сч, дворно мйгто около «00 кя. м 

ногата да се явинагъ веГ.ки ирнежтетиенъ деиь и чвсъ нч. находя ща се иъ гр. Добричъ, I уч. подъ Но. 51П. при . 
канцеларията ми. гдйто ще нмъ са достачни всички от- ди: Димо Гтояновъ, Стеоанч. Стоянови и отч. 2 т4 ст 
иосящи се до проланьта книжа и уелония. и да наддават-!., улица, оцйнена 900 лева.
Е1Т0 внасям, възалот една десета част. от оцйнката на Желающатй да купятъ ияота. могат да се явя

II. Гад Пристава.. II. Д. Полннекп вейки приежтетвенъ деиь и часч. нч. кянцеларията ни.
то щ- пмч. са достаини всички огиосяши се до нр д.п 

1 книжа и условия и да наддават, като внасят въ аа 
I една десета часть отч. оценката на имота.

Гад. Припява.: II Д. Ношиси

II продажба
ОБМНЛЕ1111Е 

Но. 13814.
гр. Добричъ, 95 Ноемврий 1902 год.

На основание изпълнителни! листи Но. Ю47, изда- |
Денъ отч. I ДобришкиП МпровиП Гадъ на 14 Маргч. Г.ищ 
год. вч. полза на X. Димпгрч. Ганчевч. отч. тр. Добрич!. нро 
тип. Джамбазъ Ахмгдъ Саджкпвъ отч. сжщнй гр.чдч. за.419 { 
лева и прочее, в сггласно чл. чл. 1ш>4—1046 отч. тражд. „
еждопроивводгтно. сч. настоящето чееть шгамъ да обявя ; “ "
на почитаемата публика, че до 31 денк следъ двукратното------
нубликуваипе настоящето ич. вТ.етникч. „Добрх джаиецъ“, | 
ще продавамч. на публиченъ тч.ргъ вч. кан цел и ри ята ей въ 
гр. Добрнчъ следни! исдвижимъ пмотъ принадлежаща, нз 1
(лъжника Джаубазъ Ахмедъ Гадаковъ а именно: ,, , ,

Кжща въ гр. Добрнчъ Но 183 въ IV уч. и построи- „ 1До'!Ри,ъ> 35 "0, М,"’1,П ':'03 г°д
ма ма два етажа отч. прост,. дървенъ материмлъ. долния 11:1 “Т, п"“* «спълнитолиий листъ И*. 43о5, из I
етажъ съ 7 отдйления е,мото дамъ за добитък!» п другото дя*инг 1,1 Ия1*"- М"РовнП 1 *-» ,,а * '*»'•’ Г* «■ |
саманл) яъ яа горния ечяжъ 4 етан огь конто едната при "* ' т,,фч,,г ,Г1 г‘ Л°«|.п л. протпвъ Ари*ъ гр. Добрнчъ, 95 ПоемвриП Ин.2 год.
способема яа каосне а другитЬ живйипе покрит, к •реми- > Л|,иФ1‘ •'1Л-,,,ло,п' “гь Кадиево за лева и прочее и съ- ||а основание мсиьлнителннН лнсл. Но 4992 и
денъ съ дворъ огь около 2<н> кн. метра. | ,,л- ,,л* I•»,»4 Н»Дн огь граждан. съдопроизводство, отъ I Добричский Мировпй Съдия на 15 Декем

Паддавампето ще почне отъ цйната която даде нч.п- ! еъ иает,'ЯЩсто чсоть пмзмь да о .явя па иочит.чемата н;б . ,И(, г п> „ на Стсоана Петкова наследница и на
1 1 лика, че до 31 деиь слйп. двукратного публикувани.- на-

имота

II Лобрпчекин Съдебснъ 11ристзич..

II. Д1ио ||о. 396 903 год. 9—3ог.шикннк
II». 1.4816. II Добричский Гльдебенъ Приетзвъ

Д. Но 1963—901II продажба
ОБШПЕННК 

Но 13811

ний явивши наддава'п-
Желан.щнтТ. да кунятъ имота, могат да ес нея- 

вагь веТ.кп нриежтетнен ч. деиь и чаеъ вч. яанцелчрията 
мн гдето ще имч. сж до. тжпнм всички отноеяши

„ . нина по чз.-ата на покойния Крьств> Гърдсвч. отч.
; стояшсто •■<- Н. .Добрудж..... .. Ще нродзвчмъ на нублн Г|Лд110 чаморлпй а нротнвъ Наеилъ X. Комзровъ »г,
. ченч. гчрп. съ плд.чванне пгъ 1111111011:14:1.1 нага ц|.на на горТ.

въ канцеларията ей глТ.1янй недвпжнмъ нчпть. ирияад- (
\ л-асащъ на длъжника Арит-ч. Халилоиъ, н.чходящъ се ич.
| Землището н.ч с. Калиево, з именно: II нива „Метели ку- 1 

ла“ 21 9 декчра, оиЬнсна П.мо лена. 2) 1111111 Прг! кзйр|Г- ]
4'7 д кара. оцТ.непа 9.40 леаа, 3) пипа „Кайря* 4'4 дек., 
опЪнена в лева, 41 нива .Ччирч.“ 17 5 декара, оцйнена 35 
лена. А) мина „Юртлукъ“ декара, оц1шсна 15 40 лева,
«I нива „Сювеилнкъ“ |м ( -кара, оц-Ъмяиа 36 лева, 7) нива 
„Кара иелитликъ- 15 декара. оцЪненаЗО лена.

Желав.щитТ. да кушггъ ичотз, могать да се яняв.чтъ .
I пейки приежтетвенъ деиь н чаеъ нч. канцеларията ми, гдй 
; то ще пмъ еа дщ-тжини всички относящи се до нродань- I 
; та книжа и условни и да наддават, като ннзеятъ въ аа-

ЩОТО село за 34о лева и др. и съгласно чл. чл. Ю04— 
отъ Гражданското Са тоирпиаводггао, съ настоящето - 
им.амъ да обявя н« ш ч и таената публика че до 31 
ел-дь двукратното иуб 1ИК\ вани е настоящето на. в ь. 
Добруджанецъ ще продаващ, на публичсеч. тч.ргъ 
целяринт.а си еледний ПвДВМЖММЪ имотъ нринадлгз . 
на длъжника Насила. X. Комарош. находящи се ва 
<'рт.дно Чам .рлий а именно: 11 Една каиш въ село 
единъ етажъ съ 2 стаи :ьа жинТ.ннпе построена вър 

I яв. метра от прость дървенъ материал , съ едпнъ / 
ленъ дюкннь въ саднн дворъ огь къмъ патя то* вч 
прость дървенъ матерният, върху 36 кв. метра иокр| 
ийстни керемиди и сь дворно мйето около 3 де а. 9) •-> 
моливи мага на една кжща въ еслого на единч. етаж-* 
стояща се от 4 стаи за з.ивТ.япие и съ двй асми

се до
проданьта книжа и условия, и да наддават., кято «иасяп. 
пъ ззлогч. една десета чаеп. огч. онТ.нката на ичотз.

9-9 II Сад. Нристаиъ: II. Д. Нолии.-кп 111. .

II Добричский Садебеич. Нристат.
II 1||юдзжба И. Д |[о 1573—901 год ■

«ннникннк
Но 1381Н

гр. Добрнчъ 95 XI 1992 голина.
На основание иапчлиитедниП лпеть Но. 9535 ....да

дена. отъ II Добричский .Мировпй еждт. на . . 19" год, вч ! 
полза на Пейчо Лимона, от. Добрнчъ нротнвъ ‘.Келта ко 
Кастадииовъ от К*зди<-во за 4п лева и прочее, н 
чл. чл. 1004—И*36 от. граж еждонроизводство, еъ настоя 
щето чееть пманч да обявя на почитаемата публика, че ! 
до 31 деиь следъ двукратното публикувания настоящето I 
въ ь!з:гннкъ „Добруджанецъ“, ше продавамч, на публич-нъ 
т.ргъ вч. канцеларията ги — еледний недвижима, имот I 
принадлежаща из длъжника ЖелЪеко Косгадиноич. нзхо |
дящъ ее въ землището на село Кадиепо, а и-зенно: | денъ огч. Снлиетрснекпй Мировпй Сждъ на 94 Погмпрнй I

Нива от 1.1.- дек. въ мйети* -п.та „Оручъ кула-Г*. I 1у0 1г. въ полза на Л. Днамандоиуло от Силистра нро-
Наддаканаето щс почне оп. цвиата която даде пт р- ; тиеъ Георги Сганевъ огъ е. Кьоселсръ за 319 лева и нро 

вий явивши "аддавачь. : Чее и съгласно чл. чл. Пм>4 — Н136 от граждан. еждопро-
ЛьсдающпгЬ да кумят, имота, могжтъ да се явияатъ I цзводегво. съ настоящето чест ииамъ да обявя на ночн 

вс1.ки нрисктсгвенъ деиь и чаеъ иъ кяннелярията ми где- > тавчата публика, че до 31 деиь слТ.дъ двукратното нублн 
то Ще нмъ с» достжннп исички относящи се. до проля и ьта \ купанне настояпс-го нъ н „Добруджанецъ“ що продаиамъ I 
книжа и условия, и да натдзнатъ, като ннасягъ пъ аадогъ ; на иубдиченъ тргь съ натавание от първоначалната 
една десета чаегь от оцйиката на имота. , пъна на гсрТ. въ канцеларията си слйдний недвпжнмъ и-

II С*д ||ри1-танъ: II. Д. Подписки , моть, принадлйжащь на Георги Станеш., находящъ ее въ
| е. Хаск-кьоселеръ. я именно: а) кжща огь 3 ог и.лениз 
! дкТ.тр аа жнвТз.ние, третя дамъ. иокрпнч. керемид-.-нъ. ич. 

обймъ около Н но 4 но 1 3 метра, нос тройката П огь прость 
смесенъ материалъ, съ дворно мйст. около 401 кв. метра, 
б) лозе въ сжш.ий дворъ около 4Ю ки. метра и в) днжинъ 
оцЬнснъ 80 лева.

НСелатщигТ. да купят, имота, могат да ге явят. 
вейки нриемтетнеиъ деиь н чаеъ въ канцеларията ми, гдй 
го ще нмъ еж доста.нни ясичкн отнопмин ее до прп(ац|.

лот една десета часть огь сцТ.пкг. га на имота. 
»— ** II ( ...д, IIристявт. II. Д. Иолннски. | единъ покри въ Керем иден ь съградена от, нр01 т|. си< 

матерният, вч.рху би ки. метра и съ дворно мйего .93 ;
Наддаванието ще почне от оцйяката, която 

нърний инп вшп наддав.ччь.
ЖслаВ1Щ||г1. да кунятъ имота чогжгь да ее яив

еъглаено
II Добрцчгкин Скдебенъ Нрпставъ

11. Дйло Но. |и57 9<Н1 г.
<)|.1НиЕ11ИЕ

Но. 13Н17.
Гр. Доб,..... .. 95 Ноемнрий 1909 год. | к" "1‘исжт, .»е«ъ ден., и чаеъ въ канцеларията мн ■

На основание пенъ.пштелний лист. Но 5193. 113га ! Щв л°,'ТЛ‘""и вс,"ки ОГ..ОСЖ.Н.. се до продз
книжа и условия, н да иаддзватъ, като ниагигъ въ за: 
една десета часть оп. онйнкзта на имота.

II Съд. Нристаиъ: II. Д. Полинек.9—9

II Добричский Сждсбснъ Нрпставъ
II. Дйло Но. П35--9М 

О Г> II II Л К II II К 
Но. 13М19

гр. Добричъ, 95 НоемвриЙ 190.' год.
На основание изпълнитслний лпеть Но. 76Н, 

Денъ огь II Добриский Мировпй Сждъ на 9 фенруар 4.-1 
год. вч. полза на IIшии. .М.чрчевъ очъ Дос.рмчь щ т 
Георги ||нпипп1. отъ 1Сок.чрджз за 96 лева и прочее, 
гласно чл. чл. 1004— 1 оЯб отъ гражд еждонроизнод : 
съ иаггоящего чееть 1!в <4 1. да обякя на почитаемата

9—9

II Добричский Сждсбснъ Нрпставъ

Д Но. 419- 99 год.
О Г. 11 IIЛ Е II И Е 

Но. 13Н31 '
гр. Добричч., 96 Носииркй 1909 год.

На основание н.ш1„1н н тел и и й лиеп. Но. Лн)
бапкя. че до .41 дпнь елйдч. двукратното пубднкун 
настоящето нь вйстникъ Лобругжаиенъ, ще продавач 
иубдиченъ трп. сч. наддапание от първоначалната 1 • 
на горй нч. канцелярията си—еледний недвпжнмъ и» 
пркна [лежащъ на длъжника Георги Ннановъ находиш 
ич. землището на г. Кокарджа а именно: || вина „Ом 
кьоОеки-пжть“ м дек. огЧ.н. н лева: 91 „Кара-Баллар: < 
еиноръ“ 9 декара 9 ара оцйи. 9.90 л ; 3 нива „Чизк; 
рия“ 90 декара онйкена 20 лева; 4, нива „Ечишенъ-а.- 
16 декара оцйн, 16 лева; 5| нива „Дорбалийскп-11ЖТ1.‘ 
декара оцйн. 9о лева; 6; нива „Кара-солукч.“ 4 дека; 
ара оцйнена 4.50 дева I*

Желающигй да купят, имота, могжт. да се явя!

113 1.4
денъ от. II Добрвшкий Мироний Скдия на 9 Май 99 год. 
вч. полза па Екатерина Димитрова настойница 
на покойната Елена Димитрова ж. пзъ гр. Добричъ за е 15 тя книжа н условия и да надгяв.т., каго внасят иъ ва 
лева и др. и съгласно чл. чл. 1004—1036 от гражданското ; лв1'7' *‘д|1а Десета часть отъ оцйнкатд па имота 
с.ъдо11|юизаодстио, съ настоящето чееть ииамъ да обявя - - Ч Сад. Нрпставъ: II Д. Подписки,
на почитаемата публика че до 31 леиь следъ двукратното 
публикуваяие настоящето вч. вйстникъ .Добруджанецъ“ ! 
ще иродавамъ нз иубдиченъ търт съ наддаваиие отш.р ! 
воначалната ц1.иа на горй въ канцеларията си слйдвий 
исдвижимъ имот. принадлежащь н.ч длъжника Калчо Д. !
Нълковъ н.чходящъ се нъ землището на е. Се.рдпменЧц а \ 
именно: I) нива .ГьолджнтЗЪ“ !н.7 дек. оцйнена 37.40 ли
91 нива „Гяуръ-иолу* 39.4 дек. оцйн. 64.80 лева; 3) нива 1 Пя основание иенътнтелннй лпеть Но. 55'0, плда-
„Дерменч.-поду* 19.Н д.-к. оцйн. 95.60 лена ; 41 нива „Днр- | денъ от Н Добрнчска н .Мировпй (.‘.ьдъ н.ч 1 Дгкгчнрнй 
менъ-нолу* 9 8 дек. оцйн. 19.6о д ; 5/ нива „Кавакларъ- : 19<8| год. въ подла н.ч Оеманч. а. Мехмедовъ от е. Кчр 
сжртж“ 7 2 дек. оцйн. 14 40 л. 6) нива „Кавакларъ сжрт.ь“ ' куп. нротнвъ Мустака Мзеловч. от. екщого село за 25« 
4.3 дек оцйн. 8.61» лев»; 7) иив.ч „Кзвзклзръ САрг А* 4 дек. лева и прочее, и съгласно чл чл. |ин4—10.46 от. гражд. 
оцйнена Клека; 8) нива .Куру-дере.чаирж* 13.3 докара 
оцйн. 26.60 лева; 9) нива .Акча-Ачлжкъ' 4 декара оцйнена 
8 л; 10) нива „Акча-ачлжкъ“ 5 декара оцйн. |ч л; II;
„Нладемировски-ПАТЬ“—Дели Оеманъ иолу 9 дек. оцйнена 
18 лева; 19) нива „Дели Оеманч. иолу 8.3 декара оцйнена 
16 6о лена; 13) нива „Делн-Османъ-нолу“ .4 декара оцйнена
6 лева; 14) нива „Кьолджеж ръ* 4 и половинз дек. оцйн. 9 еовь. нзхо гни - се ич. с. Коркугъ н землището му, а имен
лева; 15] нива „Ттллю-Коба* 91,7 дек. оцйн 43.40 Л'-на: 1 но: I) нива „Кв.прн. бзши“ 5 декара, оцйнена 10 лева. 9) ! 
16) нива „Х. Емурла-дирмени“ >2 3 декара, оцйиеи.ч 16 60 нива „Татлжкъ бяти* 3 декара, оцйнена 6 левп, .4: нива
лева: 17) нива „Екисче иолу“ 14 и половина дек. оцйнена „Тутрслликъ“ 9 декара, оцйнена I лева, 4) *иива „Дир
99 лева; 18] нива „Кеди-каиара“ 3.8 декара оцйнена 16" ч.-нч. кулакъ бити* 5 декара, оцйнена 1о лева. 5) кжща,
л. 19) нива „Сарж-Махмудъ иолу“ 2.4 дек. оцйн. 46 л състояща се от. .4 отлйлеиия, иокрннъ керемиденъ, еч.

дворъ Зоо кн метра, яъ двора хлмба;гь съ еламенъ иокрннъ, 
оцйиенъ но лев .

но мчеага

II Добричский Сж ге-енъ Нрпставъ

II. Дйло Но. 11-901 год.
ОНШиЕПИЕ

Но. 1.48 0.
Гр. Добричъ, 25 Ноември А 1909 год. вейки пнпеж’ ггвенъ деиь и чаеъ въ канцеларията ми г 

щс имъ са достаини всички отноеяши се до нрода' 
книжа и условия, н да иаддавегъ, като внасят иъ аа. 
една десета часть от оцйнката н.ч имота.

I
9-2 II Сад. Нриставч.- II. Д Полинсх!

еждоироизногство, съ настоящето чееть ииамъ да обявя 
н.ч почитаемата публика, че до 31 деиь слйдъ двукратно
то публикуван ле настоящето иъ и къ „Добруджанзцъ“ ще 
нро ганамъ на публпчвнъ търп. съ наддявание отъ първо
началната нйн.ч на горй въ канцеларията ги гайди и* нед- 
пнжимт. нмотч., принадлйжашъ на длъжника М> сга+з Мус

II Добричский Сждсбснъ Нрпставъ

нн яз II. Д. По. /437-960
01П1П.1ЕНИК 

По. 13813
Гр. Добричъ, 75 ПоемвриП 1907 г.

На основание изпълнител ний листь |1о. 6370, н ' 
I денъ отч. II Добричский Мировпй Сждъ на 98 Декеш 

1899 год. ш. полза па Мустава С Хаеаиовъ от Добра 
иротивъ Мимо Минчевъ отъ Сн>н>чмгь аа 146 лева и ь; 
чее, и съгласно чл. чл. 1004—1036 от. гражд САДОНр. з 
водгтвп, с-ь настоящето чееть пмамч. да обявя на ночн . 
мата публика, че до 31 деиь следъ двукратното публ: ; 
ваниг настоящето нь вй**тникъ „Добруджанецъ“, ще I 
давамъ н.ч нубличеиъ търгъ сч. на.г.гавание от нърв< 
чална нйяа на горй въ каннелярияга ги еледний мед 
жи.чъ имот нрииадлежащъ на длъжника Мптв! Мннч 
няхогнщъ се нъ с. Сяцичюкъ и землището му а име > 
Кжща вч. селото на единъ етажъ съ три стан я асма 
проста, смесенъ материмлъ и покрита сь керемиди « 
дворно яйето около 4575 кв. метра оцйн. 1Ш1 лева: 9] нз 

! „Иолъ-гечеии“ от 13.4 дек. онйи. 28 лева: .4] нива „1-р 
кл п къ“ 12 8дек.чра оцйнена 75 ли.; 4] нива „Сжрта“

I дек. оцйнена 80 лева ; .,| нива „Армутл -нать* 9.4 дс*1 
- оцйи. леел : 6) нива „Члморлийгкн сяморч.“ 0.4 дом 
| онйнена 15 дева; 7] нива „Чалдж-меяарж“ 9.4 дек оцйш 

9о лева; 81 нива „Нолъ Гечеии* 8.9 дек. оцйнена 18 л з 
9/ мина „Кору бащи* 8.0 дек. оцйнена 18 лева; III] нй 
„Мйрата“ 16.6 дек. оцйнена .45 дева.

Жедашщитй да куннт имота, могатъ да се явят г 
вейки ириежтетаенъ деиь и часч. въ канцеларията ми г.

| ще пмъ га дпетжпии всички относящи се до продаь

Желаещи гг. да купят имота могжт да се яня пат
вейки нрнежтетвенъ Деиь и чаеъ нъ каицелярнит.ч ми где
то ще ииъ сс достаини всички от>осящц ес до продаш.г.ч 
кнвжз и условия и да наддават, като внасят въ задогъ 
една десета часть от оцйнката н.ч имота.

Жел.чвшиий да купят, имота, могатъ да се явяват 
вейки приежтетнеиъ деиь и часч. вч. канцелариите, ми. гдй- 
то ще пмъ еж лоетжшш всички относящи се до проданьта 
книжа и условия и г* иаддаватъ. като внасят въ аалогч. 
една десета часть от. оцйяката на горй.

Гж,г“Яеич. Приет.1Ш.: II. Полинекн.

9—2 II (.АХ Нристанч.: II. Д. Полнпекпй

II Добричский Сждебунъ Нриетавъ

Д. Но .4181 Р02 год.

9-2

II Добричский Схдебенъ Нриетавъ.
ОКПКЛЕННЕ 

Но 13815
Гр Добрнчъ, 25 Посиприй 1902 г.

На оенованне ненълиителвий лист ЛЙ 3169. изда-
денъ от. I Добрич. Мировпй ( А.гъ на 1.4 Август 1901 г* I Гр. Добричъ, 25 Ноемнрий 1902 год.
вч. полза н.ч Лтзнаеч. Начевч. и ('инч. от. гр. Добричч*. нро На основание непълнитезннй лист Но. 2455. и.|да-
тнвъ Кара Мустаеа Кьоегекол) отч. Добрнчъ за 67 лева. дднъ отъ II Добризекий Мировпй еждч. и.ч 5 Юний 1901 г. 
и прочее, и съгласно чл. чл. 1004- 10,46 от. гр.чж.1. еждо- ! нъ полза ма Ноичо Псденъ от, е. Д. Кч.ю.ч нротипч. Нйнка 
производство, еъ настоящето чесгь имамч. да обявя на по
читаемата публика, че до 31 денъ слйдъ двукратното иуб 
ликуваш!.- настоящето вч. в. „Довруджанецъ*, ще продз- 
ваяь на публяченъ търт въ канцеларията ги Слйдув>шцй 
недкижинъ имогц прииадлйжящъ ра длъжника Кара Му- 
<та*ч Кьоетекоглу, а именно: Само половината 
никоната кжща въ гр. Добричъ, IV уча<-тч.къ Но. 909, но

II. Дйло По. 1753-901 г.
ОБИПЛКинЕ

Но. 1.4821.

х. И1рд.ч»ова, настойница п<> насата на Т. Кожухаровъ от 
гр Добричъ за 120 лева и прочее, и съгласно чл. чл. 1оо4 
—10.46 от гражд- сждоиропчиодство, еъ настоящето чееть 
имчмъ да обяви па почитаемата публика, че до .41 дянь 
ИОС.1ЙД1ЮГО двукратно публикуваяие настоящето въ н-къ 1 КНИЖЯ и условяв, и да надгават, като внасят въз*." 
„Добруджанецъ“, ще продзиамч. на публяченъ търп, п. 1 
наддавание от първоначалната цйиа на горй въ каяцела- ,

':

една десета часть от оцймрата на имота.от дльж-
2-2 II Сжд. Нриетавъ: II. Д. Полинекг
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II > 111111111111 АКОНАМЕПГЬ 

■ТШ11С.1 е: С .1., подугодишио 3' , Л.
1I вч. странство годишно 10 лова
| ТАКСИ ЗА ИУ Г.ЛИКЛЦИН 

па кнад. с/м и.л I стр. . . , 10 ст.
. й ст.

ст. на

ИЗЛИЗА ЕДНАЖЪ 1Л. СЕДМИЦАТА.Абонирани* Г*еаъ предплата нЪха 
да со унажама.

■

И . . . .IV . . .
За прш-таасаи обаидсния 1;

дума; иа хааноаигЬ п ония, аииго но ос 
ааилащагь поне 3 деня огь муЛдпкуиа- 
него им ь ’■! ст. на дума.

IНеплатени писма не ос приомагь, 
ръкописи и« се врлщягь.

Единъ брой 15 Ст. Еннмъ брой 19 ст.

Продажба па едро и гробно при «Ънк миг- 
го ИЗНпгВИ.

Прегледано, удобрепе и се препоръчва огь 
| ВбтерииарнзгЬ декари.

г Добричъ, И II емир :р 11*02 г.

1р. Дрорнчь, 2» Дсюмв/ш Л ]Ю2 год.ОСОБНО ВАЖНО
.;д Ако има у нает. партии, па които д1.я- 

телпостьтн на влаеть п въ опозиция, да се 
състои въ ру щение па всичко здраво, ста- 
билио, то безъ съмнение е чиневластвующата 
така нарочена прогресивна иартия. Още прЬди

КД II ДЬ игт. II ЯН Н-ШШИВ !■». 49* ТИ II 
I! \ТУ I* Ч.П'1» В»Г«И1Гп! ШИНИ 1’оИ'И II\Н!1ТК*й 5-о

II 14ъ собственото си заведение, 1\‘ участ. 
N7. улица Княжеска срЬщу офицерското 
типо. съмъ складира.! I. една доста ш четпа !

вина Варненски натурални а пелини 
1р1.Д'Ьлонн на разни качества, сноредъ 
V е 11чч. опрЬдТ.ломо ципата отт. 45 до 
ст. литъра. Оаицо ичамъ на разположение 
п натурални Варш-иски вина.
ОевТап. това «т. деиозптътъ ми со ивми-

. : епнртп / качество. европейски. кимни 
п,71, лпъсшенп конния, мпо, нроимелемпе, 

/>7,. посгптъ, чисти дм пороен ракии, п 
конти нро.умам* ни 'Лро и лрсоно

ЯВНА БЛАГОДАРНОСТИ I

.............*•.... ......— ........ ....! “
вамъ своята публична благодарности, кт.чъ | 1 г
Д-ръ По 1Прдпнот за гд1.го. чрф.зт особ- 
ното си вппчинне че излекува отт, болЪстьта. 
огь която страдах!, а то въ едно най-кратко 
ирЬчо.

тайни в, ти си послужи сь такива деяогогскн 
и неконституционни средства, както не сне 
запокитвали отъ освобождението ип п до сега: 
гЬ заякнаха и чладондТ.алитЪ. Пито рублите 
па руския цари, пито угоепитЪ руски полове 
пито боцеверстптЬ па д1;да Цанкова — нищо 

| не остана не експлоатирано! Въобще нн ос 
така пойнияит. не оскандал шъ, нито знаме 
не окаляно. Даже не 6Т> пощадено името на 
//. Ц. Нссочспивч, когото сь н^па на уста 
се показваше, като па актпяенъ воновникъ, 
за ненчкп злннн, които са; сполетяла Пълга-

I

г. Добричъ, 22 Декочвр. 1У02 г.

Юр. Минковъ
I

Мисисо-трошачки
■Iци.нн мишо умс.репп.

На нитиеиродавцитЪ са;що и за ио д«- 
т1. правя особна отстяпка.
' ПадЪвамъ се, че тия, които пскатт. да ми. Също СО намиран, и части

цЬип длета умЪрони

\ м I* |» и к а н с и а и Г «* |» ч а н е к а ст‘П‘ч.1 „

малки и 10ЛТИ01, кякто и плугове огь разни не- 
личния. се нпмирап. я.ч проламь въ м.иаопп. гк рия . . . 1Н.ча да говоримъ и за факспмиле-

отъ гЬхт., при тата . .
пютрЬбянатт. имитирани (панранени) вина 

' носЬтятт. заведението ми. 
г. Добричъ, 21 Декемврий 1У02 г-

Сь почитание :
Димитръ Ангеловъ

Така се хвърляше сЪчето на плевела въ 
орната почва. Оставаше глЬдт, туй, щояъ пар
тията имь иоеме пласгьта, разчитайки па не- 
вФжогтиото на политическото

г. Лобричъ 1902 г. 
10—10

Ж. Абаджиевъ

ВАЖНО ЗА ПИТИЕПРОДАВЦИТЪ
И УПОТРЪБИТЕЛИТ^ НА ЧИСТИ ЧАТО- гтатв ча,‘а- гач° да да1<* а,,а1ГЬ 311 да “«У®

ст. тцрмт, пт, дьржаииитЬ ями, енчко мра-
кобФсно, наразатппеско—см1ъншпа на други- 
нпь нароиш ! Д.тьжносгьта, като оная па

на иро-
I

РАЛНИ НАПИТКИ.
СТОЯНКА Г. ТОР ДЕ ЗА

1 ч‘*1 пастхиа*"ь»1т1; нраздницп, до- 0К(;Л началници, които въ опозиция ироно-
(тивихт. щ сухиндолски натурални червени ифдкахн, че ще нов+.ряватъ на доктори по 
н о ли вина и нилици, а сжщо и чиста джн- правото, за които въ дЬйстпителность се изне- 
орова ракии, конто ир1.възходстмуватъ на кв.1 йдпа стабилно образувание и широки по- 
всички тукашни вана, ракии и иилипи. Опи-

XX

28АНг ЛЕТРОБЪ
СГОДЕНИ

Настоящето замЪетва отдЪлпптЬ съобщения
г М.ППА.|*о|;0

. знаннл ио адч1111нстрати1шага отраель, се но
та те п ще »« увЬрпте. .,а натуралностьти н ,,^рцха Па хора, които съ биле воденичари,

ютотата имь трангнра*к. квяанеджип . . . ИЬча нужда да посочваме
Анп •ум^^еии • |,:1 1 гарвга ока личности, всЬки може да се огледа за да
А. ',Г ’Т'. "а !Ш"ага 11 за 110 Домовете признае горчевпната на тая истина. Въ общ.

о — •» ■> ст. кил. уиравлепил, у конто бгЬше останало сЬнка отъ
самоуправление, биваха разтуряни но два, три 
пъти едио с.тЪдъ друго: а такт. гдето цбла 
община се повдигаше като единъ человЪкъ

1гр. Кадиово
2»* Д^егмнриЙ !У"2 г.

ОБЕНО ВАЖНО ЗА СКОТОВЪДЦИТЪ Заведението ми се намира въ собств..'Н- 
Иъ склала на Американското *п.|>гопеке дру- КИЯ чи дюгень, до касанскнгк дюгени на глав- 

| но, находнщь се въ гр. Добричъ. ло х ге.п, ната Варненска улица.
Ра“ пристигна лТ.къ нротшгь крастата поеп- 

и нъшкитЪ и крастата на одрин рогатъдо-
гр. Добричъ 114 Декемврий 1У02 г. за запазване автономностьта па управлението, 

властьта прибягваше до наруталии насилия и 
и беззакония, за да разруши всичко, което 
въ очитЪ па селяни п граждани 64. скъпо. 
Това 61; както казватъ пърха ма оърховтъ. 

Ето този паразитнческн елемептъ, скло- 
Акцнй огь дружеството ..Гроздъ“, за спора- ценъ сачо къмъ ирвет&илении, за когото М. 
зумение до администрацията. 2—3 I Нордау казва, че не е способенъ за никакъвъ

Съ почитание:
в. пдвловъ

ькъ, я също и противъ разни отпчанип. 
1гь стенат, прочие на овиТ. н лр. цобптъкъ. I 
Г|иа ла се възползува отъ случая и вземе нн I 
I котил отъ приготвения .тЪьъ, като при пър- 
ноявяваис- Лод-Ьстьта го употрТби ч|.Ъзл. 

гн само ще може да си запази сгплого. или 
1ТНИН рогатъ и лр. добитъкъ огъ зпрязпгел- 
* бодЬсть—крастата.

111’ОДАВА ГЬ СЕ:

*



Стр. 2. ДОИРУДЖАКЕЦЪ Брой 1

производителен!» трудъ, осв*нъ да хив*е иа | думата Св. Мнренъ ла удостов*реввето, защо го обърне вниманието на .неговит* 
гьрбътъ на другпт* — на казанъ —ДПВСЪ , и т-угь ,,ма нЛи1=* млнъир* |но, тъй като ний сега Правителството е сполучило да даде на 1

1 «ТЖДЖ 2Г 2 ор1“ >ката на подсждикнп; Д*то ду е естествено ще чакаме р.) на Македонския въиросъ*.
то «сто—съ своето стоенве па власть, ос- I Нно съветваме читател иг* в», кои-го вв еж Пакъ оставки. Защита оародиото съб»
тава, не садо неиаказанъ,—това е пито—но ; прочели горвьото писмо на Д-ръ Хр. Докторова, нс о удобрило рсФормнз* иа миписгра Аб{
всЬва развала п поквара въ СПЧКО, па даже 1 да г<’ “рочнтатъ, ни заедно съ него и цЬ.шя пт.- ва, за ,»азнрЪдВзенне повърти »го му мина
и въ атдосферата на бхдащето. А н*ма пншо ” ИвКа в<Лвъ ти*'ава °" съставщ поня- ств" Иа Р*зня затуй, той прЪдил.
ип-чапачптйит отт тшм» »а огобпо ш, тпб •» п*л ь’ или 1,0 -*обрЬ си нодалъ останката,п заразнтелис отъ иримъра, ПО, ако топ 4 а надиеФа и оловото-калая, отнрав. ние- Общото събрание на народното земи ■
оде оп. тадъ, ГДЪТО трхова да виждаме най- , то. не е безинтересна, ежщо докторовага лого- : ческо дружество нъ ег. София, рЬшило едн
способните и заслужили синове па една страна. •» « научность. сне и съ авламации да провъзгласи г-нъ Иг
Садил фактъ : ириз11анпето па офицпода в. Кражба. Па 19-й вечеръта неизвестни з.ш- \ Гешеви за свой почетеиъ ч.юиъ, комуто I
„Българин* въ отговоръ на папвчатакпт* Д*“ п;шзагь В1, тьртвската магазин на Хаджи тото в—ството адресирало <-л*лующяя адр<
* г Г1 1 Османь I» кировъ, взимали нЪкедко лена дрЪбнп
факспдилета ВЪ .Вечерна ИОЕ»е , че е морал- цяра, разни локуми—нанеросв и свободничко си Шногоуеатавмшй Госиодинв к-,
ПО служеиието съ политическя убийства н | утишле. З.югЪшЬ още не со задувепя. Евстативвъ Гешввь.
кървави нисда, щодъ властьта е тръгнала нъ 
пжтя на беззаконията показва, че опита на 
опя судошедши хлапакъ въ Варна, требва 
да се счита, като последица па тия пропо-

заплаши

желае рдчрЬшо!

Избрано настоятелство Комшията избрана „Бжджщ.гго н, България е въ землод!

в-Ьди, още но-вече, ...» и садят* пропов*д.ш- | писари на Й-П тото. нрЬдъ конто е сложила ма в- ганьто иа едно з.чми ш, ис^внТбГзжщ- 
ЦН днесь Сй удостоени съ най-високата П0ЧИТЪ дата с" 1111 това засЪлание събравшиг* се общ. К(И;Го бъзгариг* грТ.бв:. да се сгоЬчяп. ’ 
въ една конституннопиа страна — т»в*ренп "“‘‘“Р" образува.»" околийск* ииеарско Д-во Ощ« „1Ъ „ьрват* дни на освобождение
ИДЪ СД ДИНИСТерски НОртфеля ! Нодиръ ТУЙ, '! '''■1Ь1"ОГО .-.стоя теле гво; Ир*дс*датолъ | впо, уя.чж ;ем:»й гоено .пне И». Бз Геимвь

}• — а«и-1
«■» »»"* "* **» •’* “<"• «*»1» «» «»’•»”«. грис» »<™. I ,,.„„аяв '« I
било ВЪ нашит* гимназии*... Не господа еокретаръ 1сорти Челла;-овъ,сънЪт....ци: Димитръ | цъвтяване го на земледЬлието специално, 
властвующв. не! злото не е тадъ, п*то ка- '“иеоновъ п Димятръ Люлгеровъ, първи Бия- НашигП дЬза н
шата гузна съв*сть ви посочва, а въ нашит* об"‘ "“‘•“Р“; ,,а

} . .. ’ юва настоятелство било изложено да изработи ; ..
ирои<191ъ,\н въ вашпт* ,рьистанн. н устава из Дружеството, който ще се приеми (.И

Да, конто пи- шьтпрв, жъне оцря щг огь едно отъ идущигЪ засЪуаиии-

11

като економиег'- “ *
сниеа тел.,
(ържавенъ мз.жъ, пъ нроуьлжении на

живогъ, сж •юсвВтенп иа економичио. 
кауза. Народното земледЬдческо дружссгно к< 
служи не схщат.т таи кауза, като цЪчи зе 
ВЛ1ШИ* неу мори км и скл.он .трудове ег .:с.

■ на нашето екоиомачбгко развитие и оищп... 
] за землетЬлнсго. нъ общото си събрание на 
! май н. г. Пи прогласи сь акламации за

н като иО||р!сгвень дЪець, -

ч
■

кажемъ . .

Обща хроникамъстни
Уничтожвиъ кредитъ. Нъ бюджсто-нроск- 

Поздравляваие чвтатслитЬ си сь скТ>тлтТ> та но л1И11йст1‘рсгвого на ирессЬщоняого, м-ръ 
Христови нраздняци, като имъ пожелаваме да 1’адевъ бндъ прЪдиндслъ 75 хпл. дева за пови
ти ирикаратъ весело н съ жнвотъ и здравно до- щение и стеиеноваьие на учигеди нрИзь IООД 
чакатъ новата година. ^ | тод., който—со гласували въ мпнпстс)>скпи сг-

ИЗЪ околията ни. както и въ Балчякската вГ.тт., обаче на 18 тек», при вотнрянс тон ние- > 
но овцЪтЪ върлувала въ толЬмн размЪри бо- ( днтт. отъ събранието си министри СараФивъ ка- , а • |.арского "г* 'пч Iп", за нроцъвтпь.» 
лТ.стьта .краста- и „Сипаница“1. Ням съвТ.твяме ; за.тъ „да се заличи, миюто 1’адевь били още ! т:'ка .'Ч1-рдно продължавате да »
ступаните на заболЪлит* стада да се отнася гь 1 нови минпстръ н 1е знпнлъ своето министерст- I ?•*' " д,,е1
» «-вити ДО ветерната власти. во“. Болшинството уничгожило кредита н ми- I !'Л™ съо^|‘я|»',й г,,ва 1,Гшияио «•"

Пристмгиадъ в в всташилъ въ .длъжности ннетрь 1‘адевъ си оетаиллъ макъ съ лн.бимш, “а Д1,-у*<ч11п.ого, ние пи мол.м», .ц
нримЪстенвя за Окол. ЛТ.карь въ градъгь ни ; си колета . . уважаеми господине Ивани Кз. Гешовъ. ла ...
Г-нъ П. Пжскалсвъ. който со и установили въ ; 
домъгъ на Г-въ Лука Лнгеловъ, срЪщу Аптеката 
ва А. Му цеви. До колкото можахме да узнаеми 
Г-нъ Наскадевъ ще можи другарски да дТ.йству- 
ва Гр. ЛЪкарь Г-ца Нова^юва н волюнракги- 
иующия Г-аъ Юрдаиова.

Д-ръ Хр. Докторовъ св остава н зя нанрЪдъ Отъ една статистика извличаме сдЪдую-
радакторъ на „малквя вЪстникъ съ голЪмото <п>- шктТ. цифри втрху раснрос"1ран)шанието на |»аз- 
дьржание“ вмеиуемъ в. „Добричъ“. пи зсмлед,Ьл<1ески оржлип в машини до 1897 г, *

Свършено Д*ДО ! ! СнорЬдз. „Пасквилчето* вз. България: П - Н99 желЪзии плугове по ПО зл. 
дЪлото па обвнвиемигЬ въ съсичание съгражда- лева единия; 4.441 орани, по 20 лева едната: 40 ! 
на ни Г-иъ Гунева Поручици Атанасовъ и Ста- | машини за сЪенье но 900 дева едната: 400 мг- 
матовъ, а не на ОФиисритТ. отъ Добр. гарнизонъ шини за жетва но 000 лева едната, 44 машини 
поето е насрочено за разглТ.ждание на 15 иду- за вършпдба но 12,000 леаа едната: 1444 ма
щий, щЬло да се свьршо благополучно, а слЪдъ шини за трошение ковурузъ по 80 лева едната: отъ II Добричекий Мяровин Схдия па и„.
това Л-рь Хр. Докторовъ щ*лъ да бжде пазил- 14329 пТ.пчкц но 75 дева едната и 1748 соргп- нрин 1901 тод. въ полза на Добричскагя .чем.1
ченъ за воеиенъ дХкарь. ровко за гЬмена )ио 50 лева едната. 0 ги 97 г. Б.чсса нрогивъ X. Фоти X. Петровъ пт _ с. Хп,

Военния С’ждъ вирочемъ ще произнася вср- до сега, ако нрвбавимъ шцн толкова мантии рас- ! ладии за 190 лева обявявам-»., че огь 8 януа
дик-га ги, а ва тоя Д-ръ, който въ Навеи еизуч- ирис гранели, нека се направи смХтка какво са. 1909 тод. до 8 Фсвруарнй 1903
валь, въ кякъвъ н|юцентъ Франнузкитъ сТ.чойни платили земледЪлцот* само за машини и колко | с.дЬдъ обЬдъ и носл* нравонаддавано 5 ъ» .;
жени еж развратни. | злато е изтеглила Барона. нъ 24 часа на слЪдующин день въ капнела|<1п I

Да, ний ще чакаме дв се произнесе право- ; Утвърдени закони ИогнранитЬ ирЪгь тая с»Г въ гр. Добричъ ще нродавамъ сл-Ьлуи.шит! 
еждието, каки» по горш.ото дХло^тьй в но оио- | сессин изменения иа закона за градскигК и сел- длъжникоии недвижимо имоти, находище ;с 7
ва: за обшача нанесена на 1-нь 1 унсва нъ двоп- ! скизТ. пощински унрап.н- .ия са. утвърдени сь ! землището на с. Хлрлалнй а имено:
поя брой 49 и 44 на в. „Добричъ“. Като провя- укази отъ Н. Ц. Й. и иублокуванъ вь „Държа- : 
каторегвя но ще обръщаме внимание, защот» пет. вЪствот.*. 
мнелимъ, чо въ градъгь ни ще е останало но 
иоквареио общество, — макари о безъ доктор
ско ДИПЛОМИ.

ВрЪмето отъ пЬколко лена се поправи 
много м-Ьста се почнаха иосЪванието на зимни-

член I. иа тона дружество.
Сь това свое ръшение, Народноч и ог 

I д4зческо дружоство, като призна тържест! 
■ вашнтЪ заслуги, е изпълнило елин и сво» •—
I отшчески дилть кьмь в.тез., като досгос::ъ .

ВО I I

го волите и приемете отличивггК ««и р
иочитаииЯфНародното събрание е закрило своята ндо-

иГГидуишй »Гиуарий до' 15 Мвртъ!0||' им^и*- |1.| ^ГП < "''"'Н. :, л, уе>,в|'" п,д- 

...»....... л, о Имгч». I
дГатГ |,а,ШСГ° Ир0А'ЬЛЖаВа 8 мьссца 8Ъ гс‘ :к. д . “ОПЪ, Деловодител.: Н. Бъчварова, -сл

Д. Байновъ, Членове на |юд.-п.ц. админ. Бичи»
. „Орало“: II. Беровъ, II. Бичевь, II. Герман гна си

Д. Ио. 1922 ‘.“.‘2
0БЯВЛБНБ Е 

По. 14445
На основ. пенилн. лиегь .V 5989 ”?*.-■ д«

тод. ч*,ся д

.

I) нива „Каля Бготанъ“ 3*2 дек, оцЪи.
2) пива „Мери Гслень“ 7*4 дек. оцЪн. 7*40 :

ГраФЪ йамедороъ. прятенпвка на Н. II. 3) нива „ Дтулнжи баши“ 19*2 док. оцъп. 19 1 
В. руския импера-горъ Николай II огь София с | лева 4) „Канаклж сжрда.“ 19 дек. оцЬн. 1» 
заминал и за Впена, тд-Ьго о ималъ нЬколко свиж- 5) нива „Лашмурлукъ“ 18 дек. оцЬн. 18 д?. • 
данин съ императора Францъ Посиф.ч, гра«.а Го- ( вина „Канчкл& Слртж* 9 дек. оцЬн. 9 лв. 7; нь I 
луходвекв и др. Приема бил. сърдеченъ. Вь Со- „Оглудж. Баши“ 12.2 дек. оцЬн. 12.2* * лв. о) ни. 

! фия много ее говорило за това цдвание, но ие кина „Оглудж. Казанж.“ 1.3 дек. оц1ш. 1.90 л

:на

дата.
Четемъ въ в. „Добричъ“ сл-Ьдующето < ее знаяло положително какво о говорено и еъ- | 9)нова Каяадип. Башж“ 2 дек. оцг.н. 2 лв. 10) пв”

опровержение отъ Хр. Докторовъ: „Не ме ли вГ.гвано, бж защето обаче всичко що раскряе. „Киликъ“ 5.3 дек. оцЪн. 5.30 дв. 11) „Кьоьъ Брт
помните отче, когато като д*те азъ пос*щавахъ Съобщаватъ ОТЪ София иа в. чШс Ха1ц: ! 8-1 дек. оцон. 8.10 лв. 12) нива „Терзазя-,12 д
дв* години учвлвщего което се намира въ две- „ИзвЪстнв гражнанв е македонци искагь чрЬзъ оцЬн. 12 лв. 13) пнаа ,Дюлгери“ 9 док. оц1й 
ратъ на сжщттв гДп църква? А когато държахь мивнетра на царя да се гарштирагь виведсиит* 2 лв. 14) низа „Дюлгоръ“ 16 дек. оц*ь. 19 лв 
МСУ, а когато гьмъ ли нодавалъ кандилото, а реформи и да се надЬватъ за мяръ и сшжпйст- 15) нива „Кору Ваша“ 22 док. оцЬн. 2Н леш
когато съм и носоаъ херугвиг!.. г когато оъмь вае. 1Цомь не се дад&ть тугяксн реформи, то, .
цалувалъ нееднократно ржката ви?* (Друго н*що несъмн*ио е, чо съ иуквацяето на иролГ.п.та, ющот* могжгъ да со еваватъ въ канц*лар*:::» 
огь младенит* Пи? р.) „Ие вие ли б*хте отче що избухне общо възстание. ['еволюционната въ ирисжтствевигЪ днв и часове за наддава» 
който мо нснов*двахте в мн издадохте удостовЬ- ,.вжтр*шна'‘ ор1аннзация нъ Македония пито ще \ гр. Добричъ 24-XII 1902 год.
ревне за това нрезъ т. г. велики посго ... (ома приеме еъи ЬтогЬ на ЛамсдорФЗ, нито иькъ що \ Изв. Сждебонъ нрмставъГ:* МЬдипкарс п

Над таваниего ще почне отъ оцТ.нкдт?, /!".е



ДОВРУДЖАНЕЦЪрой 18

МН1В.1
■а л]

»КО ;,:]
Ьшс! ]

Д. Но. 287-902 г. 80 декара, оц1н. 40 лепи; 2) нниа „Кору-аолу“ 
ЙО декара, оц*н. 40 деяа: 3) Къща въ с. Хяр. 
Куюсу, ирн «с*и: Ветта X. Вабовт, Кургъ 
Лхнедъ, Сеадъ Камалевь ■ пъть, пц*н. 10 дева, 
4) Колба дамъ) прв същпт* сьс*лн: оценена 
10 дева.

цйиема 3.76 дева. 9) нива яАсосъ Фаша* 8 ж- 
кара, оцЪиен» 3 депа. 10 явва „Далбий-бапм* 
II декаоа. «ц*ш ма 16.50 дева. 11) яавя ,Дад- 
бай бвшв“ 9 декара, оцЪиеиа 13.60 д«аг. 18) 
нвва „Кнливъ“ 1-6 декара, окйяева 2.40 дева. 
13) вава „Кювлюкъ* 3.1 декара, оцЪаева 465 
дева. 14) вава П Кадъкьой чаврд,“ 5.6 декара, 
8.40 декара. *

Наддаването ще почне отъ оцбаката. Же- 
аяшщит* нлгагь да се ававать В1> кавцеаарвата 
въ црисътствоивт* два и часово за наддаване.

1’р. Добрнчъ, 20 Декемврий 1902 г.
Изв. Съд. Приставъ: 3. Мйднакаровъ.

ОБЯВЛЕНИЕ 
Но. 14430.

Пя основяиас чтгьднвтедниР дветъ Л&59С4 
отъ II Добрнчскнй Мнровий Слава на 

а Щ' г, >,криа 902 г. т полза на Добрнчската 
«I в" лидчсскв Каес, нротмвъ Самачъ Мустяоа Нядлавакието ще почне отъ он*нката. Же-

1Пъ . дР.огь е. Екисче, за 300 лева обя- ! л.ющит* могътъ да се ааячять въ кяицедарн,.- 
. Ш че огъ • януяр. 903 г. до 7 «евруярвЛ \ та въ прнсътствеивт* дан и часове за падда- 

| . часа до о сл*лъ «б*дъ в поел* ираво- 
I майке 5 на сто въ 24 чяеа ня сд*лующня 
| ь канцеларията си въ гр. Добрнчъ ще про- 
!ячь елбдующвт* лдъжникони недвижими в- 
и, изходящи се въ землището ня с. Екнсче, 
ш-нно:

. II НЪ

я.
па нае.■ми

Гр. Добрнчъ, 20 Декемврий 1902 г.
Изр. Сдд. Приставъ: .4. Мелникапонъ 

Д*ло Но 1829-902 г.

ОДН I
. И, I
го

0 Б Я В Л Е Н И Е.лр<

» Лщ I. На Сара: чъ Мустаоа Мехмедовъ: 1) нива и Но. 14443 пса...,по„
шъ-Добокъ“ 4 8 деь-яря, оц*нена 9-60 лева- Н ,“"овлн"° "'пълнител. лист:. Но. о473 ОБЯВЛЕНИЕ

нивя „Нщнлъкъ-ялтъ“ 4 8 декара. оц*нена ■здадш,г' огь п Добрнчскнй Мнровий Слияп ня Но 14440
. _<» лева,- 3) нива „Армутъ-кар:пи“ 3*7 лекаря, ^ Оьтомврщй 901 год. въ полза на Добрнчската На основин* непълна.ол. лнсть Но 3900,

5 IКъщна 7-40 лева; 1 непа „Сеяегдикъ“ 104» д. ! •’смлолЬл- Басся, против». Бакъ Ахмедовъ отъ с. ■«*А®** огь “ Добрнчскнй Мнровий са.два аа 
и;. Кн. н-1 2Г20 лова. 1 Дурасспй, за 8» лена, обявипамъ, чо огьНЯ.п- , Ангустъ 302 год. въ полза на Добрнчската
*л» Ж II. Ма Азн N. Кессоглу; I) нива -Чниръ* ар,,Й 903 г* ло 8 ФевР- 1903 год. часа до 5 сл. ««вЛзавека ьаса нротааъ Нбраваъ Муста-
Д| Я лектрт, 1>иГ.неня 20 лева: 2) нивя „Армутъ- оГ,Ьдъ " п,,сл'ь ир*вояа*даванив 5 на сго въ 24 *овь огь с- Хас*ич* м 90 л., обявяват, чеотъ
; !|Жшч“ оп. 6 дичЯ|м, ецЬненс 12 лева; 3) нпна чася. ,,а м*яующяа леш, въ канцеларпята си въ I Н Януарай ли 8 Февруарнй 1903 г. чяса до 5 

.ншлеръ- 20*2 лекаря, сц*иеиа 40*40 лева- гр' Дой1",'п- "I® продавамъ са*дук>щит* длъж- ■ “*** 00*л " ,,осл* нравонаддавмие 5 
ва гКавак..а|л.- 63 декара, оценена 1260 "пк,,пи "пдв,,жим" имогн няходшцн се въ зем- ' “ъ “4 ’,ас* вч сл*дующнй денъ въ кянцелария- 
5) пива „Кочь-Иреклсръ“ 8-9 декара ец л"м*вт0 ня л- Дураснй, а нменно: I) нива „Ко- . ,а В1* ГР- Добричъ ще н|юдапамъ слЪдующнт*
Л.1Н»- 6) нивя “ К Д ванл*(П.и 00 декара, оцНиенч 60 лева; 2) нива Алъжниконв недвижими нмотя. находищн се въ

!.нева 1280 лева; 7) нива гПечела-Поду“Тб "Кь0Ръ*КУю* дег- “И*"- ^.20ли.; 3, к*ща :«м..нщего на е. Хасанча, а именно: 
кара,оцЬненя 19*20 лова: 8) шпл „Печела-йплт" I5,1’ съейдн: Сснлъ I азн Блйрямовъ, Алп л ,Ва "‘ч|,ой оозлу “ 18.4 декара, оц*не-
декара, мИшсна 12 лева: У) нива „Кллллдж.- Ьакло,в,1, " "**"•■ 0«*«Ч'а 1° а«'»»* "а 1 -4и л‘*ва Дворъ въ селото отъ 1.6 де-

•' Нру“ 8 5 декара, оцъненя 17 левя. Ияддаввнввто ше н чие отъ сцЪнката. }Кс- ; |:яРП, оцйяона 1.00 лова. 3) нива .Чамкъ-ара-
111 Ма Садимъ Кятановъ: 1) кива .Пмамъ- л:""|ц‘,т* мо,'атъ ля со пенва.ъ въ каицелярнн- гл‘ 1-*° Д0ВЯРЯ. оцйнена 12.50 лева. 4) нивя 

г-еря“ 7*7 лекаря, « цЬн. 15 40 лгвя- 2) нива тя въ |,1,вс*тсгвин"1|тЬ дни и часопе за надта- вввч .Нолъ-бою“ 168 декара, оцАиена 16.80 лв. 
му гд.-Каршлс*4 34 декара. ,»ц. 6*80 лева- вяниг:. 7 нива Д>рясъ-иолу“ 18 девара, онЪвена 18 л.

„Моранфъ- 16 6 декара, о.Шн. 3320 л.’ ! 1 Р* Д^брачъ. 20 Декемврий 1902 г. ь> нива ,Арябаджи бекледи“ 26 4 декара, ои%-
.Инлсръ гуру“ 5-4 декара Ю*80 лева; П»р- С*д. Пригтапъ: 3. Мйдннкяровъ новя -*»-10 лева. 7) нива „Кара-визиикъ бекле-
„Иолн-юнакъ- отъ 8*3 декара, оцЪнеич \ л" ” я?к*1* овЬн<,,,я лева. 8) навя .Зер-

лева: 6. нива , Пилял ъ юсгю“ Ю декара, Д- Ни. 531 902 г. ! 3'иИ к' ла 18 ^ Дв»яРя; ОЦЪненя 18.40 лева 9)
* "Ьисна 20 лева; 7 нива ,Кавак.йолу“ 14 2 дек 1 ” СБНИЛЕНИЕ ,и,ВЯ -*1»|*,кл,,> бостанъ о декара, оц*н. 6 лева.

.н. 28-40 лева. Но 14431 Наддавяннто ще почне
Нпддаванпето ще почне отъ оцйвката. Же- 1 Ма основание непълните.», лнсть Но 0.879 лян>,цпгк М0|агь Аа со "“«вать въ канцеларията 

"НИТ* чог*тъ да се явявятъ въ канцеларията издадеш, огь II Добричский Мнрпннй Слдия »п ,,Р',слг,ГРШ"'и г* дни и часове зя наддаване, 
првс&гственннт* дни н часове за наддаване. 16 Юний 1900 година, въ полза на Добрнчската ^|'1с,:сив1'вб 1902 г.

гр. Добрнчъ, 20 декемврий 1902 г. ЗемдедЪлска Каса, нротипъ Мода Мурадъ Мех- ,,3‘ ‘,1и1Сгавг: М*дннкаровъ.
Млв. Сд.д< б. Приставъ: 3. Медннкаровъ. медовъ отъ с. Еквсче, за -(Ю лева сребро, обн- I

| вивамъ. че отъ 7 Ннуарвй 903 гол. до 7 Февр. ОБННЛЕМИЕ
Д. Но. /612-902 г. | 903 г. часа до 5 сд*дъ об*дь н поел* правона- Но. 144 9

! да вя ние 5 ма сто въ *'4 часа на сл*дун>щпА денъ Ма основанне непълните лннй лнсть Лк 3979
I въ кавцелярняга си въ гр. Добричъ щи нрода- нядаденъ огъ II Добрнчскнй Миионнй Сжлин и>

На основан,........ австъ Л1 4814, | “'•! х,п.мш,Л сГ шс, ,,вдвижп,,‘' ■м®тл- Авгуегь 1901 год. въ полза на Добрнчската
дяденъ отъ II Д «р;; ;скя5 Мир. С^ден на >7 ' Нй. }, . ^зя" "Л -’Пи‘,,е' л пм°- 8е“а,,дол* Ьаса пропил, Сялнмъ Хамзовъ отъ
нтемврий 901 год.. „оляа на Добрнчската V,*И ? ’ г* ' 3 декара при р* Хя-«н ча. *а оО лв. обавввамъ, че «ги 8-1 1903 г.
м.,ел. Кисел, ирогявъ Хасанъ Молла Лакти- амовъ 0и*Тия Г |^ И,|К’^ " 1и,Лпа1" I™- до 8’И '"д* ДО 5 слЪлъ об*дъ

ь 1 ; оц*нена за 10 лева ; 2) нита .Казак,.- нравоиаддаване 5 на сто вь 24 часа на сл*ятю.
г’ | '7И,,Ъ 01 ь 4 Декара - ара, при « ьсТ.ди: Алн X. Щик денъ въ канцЬларнатя са въ гв •'1обннчъ 

Дарвншовъ н Бюджекъ Ахмидъ оц*„еня 8.40 л. '«« иродпвамъ сл*дук»щиг* Млъжнякови нодвв-
' ,,:+Т 1ЛЬ°ПУ и?мудъ ,ГЬч-3 Дск‘ 8 а1,а- МРИ ж,мв “«оти аяходпщи се ъь землището на с 
I (Л>(*дш. Юмеръ Мемншовъ н Хкн-сниъ Мач.чФовъ Хасанча.

недвижими имоти, „ахо- | = 4!
Шщ" еа нъ Землището нас. Хардалвй, а именно: Тагчръ н1п, X ’ Алв 1и"'|""л* 15111 и

»Сакаръ-те„н“ 4 декар., оц*н. 4 лева: "т.и, , ^ ^ иившояъ «“*"•« 9
„Оглуджа“ ::0 докара, оцЬнена 3 лева: аоч н,,и сГсЬл V" х°, °ГЬ “ МКЯРЯ 5

„Кадлр ша“ 30 декара, оц*н. 30 лева: *тъ Л ... г ' Лл« «^молои1„ „ътъ и 
„Х.К1*р*нъКорусу“ 4 ден., 1.4 лева- ' Ьозлукъ оц*,.ент л. 6) кд.ща ,

нива „Кара-шмить- 15 декара, оц*н. 15 лева: ' -'-"« "е Д > н-я Дамъ н друга къща, едно I
Ниш .Дялбпй“ 6*5 декара, оц*нева 6-'Олевя: 
ннна .Чобанъ-Лоллк,“ 12*5 дек., он. 12*50 л.:

яМ*ра-бон»“ 5 дока) а, оц*нсиа 5 
",1Ва яБалъ-алча“ 12 декара, оцЬнена 12 л :

, Куванлъкъ1* 3 декара. ои*н. 3 лева;
„Алмя-кула“ 75 декара. оц*н. 7*5 л.: 

нива „Азма-кула“ 5 декара, он*н. 5 лева; 1 
нива „Кан* Бостанъ“ 12*5 дек. оц. 12*50 л„- I 

Надд.чванивто ще почне отъ оц*нквга. ’,Ке- 
“чцнт* могятъ да се нвнплгъ

Д. Но 1546-908 г.

:>д!

на сто
н.
».

.
• .11

•» .-.I

•I 4
ПИ ПЯ
и» па 
нниа

огъ отъмката. Же-
<

Д. Не. 1527 902 г*

ъ ОБЯВЛЕНИЕ 
Но. 14-141.

и носа*
овъ отъ с. Хярлллий, за 70 лева, обквавпмъ, 
: огь 8^ ннуарвй 9'*Н г. до 8 «свруаряй 903 I 
па до 5 сл*дъ об*дъ и поел* правонаддапане 

сто въ 24 часа на сл*лук>|ция денъ въ кан- 
лярната си ьъ гр. Длбрнчт. ще нродавамъ сл*- 
кнцат* лзъжникови

ня
я пмено

1) нива .Караачъ“ 7 3 дег. ои*н. 7.30 лв.
2) нива .ЧагараТарла“ 18.5 док. о|Щп. 18.50 лв. 
Л, нивя .Манлаллъш.“ 21 дек. оц*н. 23 лв 
4) нива „Бозлукъ“ Ю.5 дек. оц*н. Ю.50 лв. 
у» нива гГюзлукъ“
6) пича яЮпъ’ Бон,“ 6 1

Надлананета

I нива 
5 ни па
) НИВ.Ч 
} ПИС..Ч

4.6 док. оц*я 4 60 лв. 
дег. оц ьн. 610 лн.

- Ще почне отъ оц*нката. Мй-л*.
лворъ 01ъ :» декара. оцЬн. 100 лева. \ кнцит* могътъ да се евивагьъ въ каии*ланвята 

Нндлаванвото «Не почне отъ очйнката.Же- , "»■ ирнсъзтгтвеннгЬ дни и часове за нчдлааяи? 
Т*Н'"'“' ’ мо,*,ъ да се япавагь “з* канцелария- гр. Днбрмчъ, 20 декемв)>нй 902 год.

. ъ присътствопннт* дни и часове за надда- | «»■. Съдобень нриегавъ! 3. Мйднакароп
• Р* Добрнчъ, 20 Декемврий /902 г. | 1

Нзв. Сх1. Приставъ. 3. Медннкаровъ

Д. Но 1689-902

I етажни съ

пива дева:
па и и е.шиа

нива Д. Но 110-902 г.
ОБНВЛЕНИЕ 

Но. 14428
Чгобразно иенълнителнвй Но. 3327, нзда- 

) денъ отъ 11 Днб|1нчскнй .Мнровий славя на 6-й 
Мз основание ш-пълнител, лпетъ Но 5014 ! *'• въ 1|оаая на Добрнчската Землед*х-

издадещ. отъ II Добрнчскнй Мнровий съдия на ! ',е '1';а К:1а Нбринмъ Еф. Хюсенновъ очъ
-о Се1!темв|>ий 901 г.. въ полза ма ^обричеката < # за 60 дена с бкнн »амъ, че отъ 7 Яиу-
Землсдьлчсска каса нрогивъ Селлмсдъ Сеоенга- 1 ар,,Й до 7 ***гврха|,ий 1903 р. часа до 5 сл*дъ

Д- Но. 1481-902 г 3", ВЬ °1Ь гс* Хя1‘дали|1 Зя 80 дева, обявпвамъ, °Г'4яъ и иослЬ ,Ч*Я1|онаддаванне 5 на сто въ 24
• I чс отъ 8 Лнуарнй до 8 <1>цвруарий 903 г. ча.-а I Часа. Ма сл'ЬлУ*,Щйя денк въ каицелариата

: до а сл1*дъ об-Ьдъ ■ иоелЪ !фавппп,иянаийо 5 пролавалаъ сл1»дуницам
нч сго въ 24 часа на слЪдующвп денъ въ кан- 1 К0ВЪ ,1сдви*нмь И1*нть, иаходищъ

Ма основание испълнител. лнсть Но 4007 «ш,!!» Т < И ““ ГР* Д°брпчъ ще нродавамъ сл*- "<вт® ва с- Чагьрча, а имение:
■дадеиъ огъ И Добрич. Мировнй С’лцтп на 29 I 1 ! * ДЛЪЖ"ИК0ВИ ,к',п"жим" имоти, находя- 1) Няи.ч Ьал.къ.бянш-' 15 уврнта, оцЪвс-

1 ‘Г-Устъ »*1 год. въ полза на Доб,,нчс Землел ! п !’, земл"'!1ет" на ‘* ХврдалнЙ, а именно: “ 30 л< “.’ ') нива гЬпи*.чешмс“ 13 уврвтж, 
"са, нрогивъ Бакаръ Ахмсдовь отъ с. Ха*>.- I , , ,,ява ^взаръ-башн“ 12 лекаря, пц*не- ии,с ’-’ лева’3) ‘шва Юклю тарла“ 44 ун- 

-и>су, за 60 лева, обивявчмъ че огъ 8 Януаннн дека. 2) Харманъ въ селото огь 2 дека- рата’ 0,'ь,,в,,а ^ -0 л‘;ва, 4) нива Осмаиъ-мк*
г- До 8 Февруарнй 903 т.’ часа до 5 слТпъ 9*8 ®'Лигиъ ;> л< в:’* ,3) нива „Оглудж. баши* "олУвда“ 4<> УН|,атъ, оцЬиена 20 лева, 5) навя

’"*дъ и поел* нравщаддаванне 5 на сто ш ч “ деьаРа» «п*нена 14.70 лева. 4) нива „Цаглд- ЯиЙ 11 УвРата» оц*нена 55
У слъдупмции Д0Н|. въ канцелариягж си! въ п> 5 де5а,,а' а“йвеня 7.50 лева. 5) нивя Наддаването що почне отъ оц*впта. Же-
1>"рнчъ що п|»одавамъ сл*дующнт* тлъжннковя !> леьа1’я» ‘"Ияюяа 7.50 лева. 6) I ла,"щ,,т11 мо, агь да се явяиатъ въ ваниеларвата
'<-мвнжвмн имоти иаходящн се въ землнН1ето на 7» ни« У~ дс,каРа- оцйяена 6.30 лв. ВЬ “Рислтствснит* дни ■ часове *а наддаване.
* ХаР- Куюсу, а вменно: 1) н.ва яКо”-нолу “ 27.1о" Лра^иТГ’ Ш111,,0НД *’ Д ^ 20 Декс,,Ч»вй г-

ОБЛНЛГ.ИПК 
Но. 14441.въ канцеларии г.ч 

'■ ирисАтственп* дцИ и часове за на.иаванне. 
ГР* Добри 1ъ, 20 декемл]1ПЙ 902 г.
Мзв. Сждеб Приставъ: 3. Медннкаровъ.

са иъ 
длъжна- 

се въ землн-

ОБЯВЛЕННЕ 
Но. 14438. ,

лева.

Изв. Съд. Приставъ: 3. Медннкаровъ.декара, о- ;



Отр. 4 ДОВРУДЖАНЕЦЪ Вр. 18

Д. Оо. 1410-902 г. Д. Но 282-902 г. Д. Но. 1575-902
ОБЯВЛЕНИЕ ОБЯ ВЛЕЕШЕ 

Но 14429.
ОБЯВЛЕНИЕ 

Но. 14434.
Но 44437

На основание ненинвтол. листь Но 2397,
нададеш, отъ П Добричский Мировнй Славя на На основание веньлнител. лиегъ Но 5397, На основание иенълиител листь На 2-
26 Ма* 190! год.. въ полза на Добрпчеката Яем- ялдадонъ отъ II Добричский Ми рови й Слдин на ! издаден* отъ Н Добрачекий Мавоввй Сл*п.я
ледЬлческя каса яротнвъ Вели Каднровъ отъ с. 27 Октомврий 99 год. въ полза па Добричеката 16 Юнин 900 г. въ полза „а Чобрнчекчга 3,
Гор. Кадвово, а\ 30 лева, обявявамъ, по огь 7 ЗемледЬлческа каса протавъ Хасанъ Емири Нс- Каса, нротивъ Мохиодъ Юнеровъ оп с II
Нвуарий до 7 Февруарий 1903 год. часа до 5 ; мавловь огь с. Екпсче, за 300 лева. пбяняламъ, хинларъ за 270 лева ср тбяаявтмт чо ог
сл*дъ обЬдъ н поел* иравонаддавание 5 на сго че отъ 7 Януарий до 7 Февруарвй 1903 г. часа Януари 603 до 7 Мзргь 90) р часа до 5сл1
въ 24 часа па слЬдующня дечк въ канцеларията \ до 5 слЬдь обЬдъ и поел* иравонаддаванве 5 об&дъ и иослЬ иравошиавашю 5 иа сго въ
сн въ гр. Добрвчъ що продавани слЬдующвтЬ I на сто въ 24 часа на сЛнующия дени въ кан- часа на слЬдую.ция дсш. ви капц-иаиазга ,-и
длъжниковн недвижими имоти, нахолящя се въ пеларпяга сн въ гр. Добричъ ще продавани сл*- ' гр. Добрич и ще продавани слЬдующить' ц.
землището на с. Горнъо-Бадвево, а нмевно: 1) I ДующвтЬ длъжниковн недвижими имоти, находя- 1 пикови недвижими имоти нахч нщм се пт
Нивъ "Сарж-саяларъ“ 7 6 декара, оцЬн. 11.40 л. щи се въ землището на с. Еквсчо, а именно: ли н ще го на с. Шахинларъ. а именно: 1) ж
2) Нива „Сарж санларъ- 7.2 дек., он. 10.80 л. 1) Нива „Печели-нолу“ 24.5 дек., оцЬнена | „Узунъ-бой“ отъ 46.2 декара, оцЬн. 92 я.2,т
3) Нива „Була1* Ь декара, оценена 9 дева. 4) 49 лева. 2) нива „Чаирллп" 17.3 дек. оцЬнена „Алянъ-п.олджукъ* огь 24 геявм онЬн 44

?■»» .Чаталъ кудакъ“ огь 9 декара, оцЬнена 34.60 лева. 3) нива ,Кау-гедди“ 14.4 декара, I 3) вина „Генгерлвкъ“ отъ 13 декава
13.о0 лева. онЬпена 2880 лева. 4} нива „Меряларъ* 12.8 лова; 4) нива „Кавакларъ“ 15.8 декара онЬжн

Наддапанието ще почне отъ оцЬнката. Же- декара, оцЬнена 24.60 лева. 5; нива „Мсню-ян*“ 30 дева : 5) нива Баладжа-иолу“ 10 3
ла*>щитЬ могатъ да се явязатъ нъ канцеларията 69.4 декара, оценена 138.10 лона. 6| нива „На- оцЬнена 20 лев.ч • 6 нива Баладжт иолу“
въ нрисАтственгг* дни н часове за наддаване. ллкъ-ян.ъ“ 4.2 декара, онЬиеиа 8.40 лева. 7) нива декара, оценена 16 лева. " •'

„Даа иолу-юстю‘ 30.1 декара, оцЬнена 60.20 л. ' Наддавай пето ще почне отъ оценката. Ж<
8) нива „Чапръ 3.2 декара. оцЬнена 6.40 лова. ' лакнцитЬ моглтъ да се явяватъ въ канцедари г 
•’> Харманъ въ село го, 2.о декара, оцЬн. Г» ля. ми ви ирислтсгвевнвтЬ див и часове за ни 

. паддаванието ще почне отъ оцЬнката. Же- лавание.
Д. Но. 1407-902 г. лающитЬ могатъ да се явяватъ нъ канцелярннга 

въ прислтсвенвгЬ дни и часове за наддаване.
Гр. Добрвчъ, 20 Деоемврнй 1902 г.

Гр. Добрвчъ, 20 Декемврпй 1902 г. . 
Нзв. Сля. Приставъ: I. Меднпкарявъ,

:
гр. Добричь, 20 Декемврий 1902 г.

Изв. Слл. Прчставъ: 3. Мсдникаронт.

Д. Но. 517-190

ОБЯВЛЕНИЕ; 
Но 14435 Изи. Слл. Приставъ: 3. МЬднпкаровт.

На основание непълните— листи Но 2385, 
издадени отъ 11 Добричскя Мирянин Сллня па
26 Май 1901 год., въ полза на Добрич. Землс- ОБЯВЛЕНИЕ
дЬлческа каса, нротивъ 11. Иитъ и Осмавъ Са- Но 14416 На основание иенълнятел. листь Но. 26
лиови отъ с. Хардалнй. за 8С лева, обнвнвамъ, И» основание испълнлтвд. лиси, По 5451, издадени отъ Н Добричский Мароннй Слдин и;
че отъ 7 Януарий 1903 г. до 7 Февруарий с. г. изледеиъ отъ П Добрвчс .ий Мировия Сллня на 16 Юнин 1900 т. въ полза на Добрпчск. Яем
часа до 5 слЬдъ обЬдъ и нос.:* нравонаддававо ; ^ Авгуетъ 1897 год, чъ Полза на Лпбрпчската I Боса, противи Юмерь Юркжъ Мехмеде въ в.
5 иа сто въ ■'4 часа на слЬдующин дени викан- ' ЛемледЬтчсева ввс-п противи Юркжъ Ххмеди Ан- \ Еклсче, за 200 лева, иб|нявамь, че огь 7 Нну.-;
цезари ята си въ гр. Добрвчъ що продава мъ сл1- \ тулпвъ отъ с. Дураепй, за 700 депа, обявявамъ. | 903 г. до 7 Февруарий 903 г. часа до 5 ся I..
дующвя длъжникопъ недвижнмъ нмотъ, нах< - 1 м<‘ •>'•■* 8 Януарий до 8 Февруарий 1903 г. часа об*дъ н поел* праноналдавтнме Г» иа сго пь 2
дящъ се въ землището на с. Хардалнй. а ежи- I Д° < л*,гъ об*дъ н поел* нравонаддавапяо 5 : слЬдувнция дени въ канцеларията сн
но: 1) н-.ва „Кад.-арас.ъ* 6.6 декара, оцЬнена 11,4 сто в'ь 24 часа на сд*дующин дени въ кан- ; ГР- ;1обрячъ ще нрозавамъ сл*дую1цнт*
13.20 лева. 2> нива „Терзъ-алг*.“ 10.4 декара, целярията си ви гр. Добричь ще иролавамъ сл*- I оикови недвижим.I имоти, находящи се ви
оц*нена 20.80 лева. 3) нива „К*.държи“ 2.5 де- лукчшп* длъжниьови недвижими имоти, находя- ; мдището на с. Екпсче, а именно: I) Кжща, да
кара. оц*н. б лева, \) нива „Бвюкъ полг-бек>‘ 11 ;ч се пъ землището на е. Дурзснй, а именно: 1 ‘;ъ одая, хамбари и нл*инпкъ ни с. Екпхче, ш
2.5 декара, оц*нена 5 лева. 5) вниа „Къд.ьржн“ | 1> Нива „Полша, 60 декара, оц*исна 60 нена 50 лена. О) нива „Мг.рата“ отъ 7.3 д
2 декара, ОцЪнена 4 лева. п) иав.ч “Къллржа- лева. 2) Кжща и дамъ съ одаи въ селото, мри \ 011*"_ 14.60 лена: 3) нива „Буниж.-нолу“ .дь
кору“ 0 декара, оцЬнена Юлсва. 7) нива „Кара- ; оъсЬди: Мени Пбжпсвь. Познъ Зтр.. гр< бшца я г 22.15 дек. ец*н. 4Г» лева: •1) нива ,Куванл.-пол')“
гьозъ“ 6 декара, оцЬнена 12 лева. 8) нива „Ог- Ю.черъ X. Османонъ, мцКн, на ПЮ лева, 3) нива ' чтъ 14.6 д^к. ецЬн. 9.20 дв: 5) писа „Бурен
дазжакъ“ 5 декара, оцЬнена 10 лева. 9) нива „Килпкъ“ 19 5 декара, оцЬнена 19.50 лека. 4| |,гь 7.5 дег. оц*н. /> лова; 6) нива „Бурен '
„Кярши“ 4 декара, еиЬнена 8 лева. 10) нива ,п,п;| „Антаятт.-нолу* 3..5 декара, оц*п. 32.50 л. ; огь ч-’) декара сц*и. 17 лена,- 7» нива „Бурен;.
„Канал баш*“ 3.6 декара, окЬвсна 7.20 лена. | 6) нива „Гюн. алча“ 14 декара, оцЬнена 14 ле- I огь декара, оцЬн. 17.20 л. 8) нива „Нладек 

Наддаването що почне огь оцЬнката. Жс- , вя* ••) нива „Ик. ал.ма“ 19.5 декара. оцЬнена н*ть“ оси I.» декара. оцЬнена 30 лева: 9) ои>
зающятЬ могатъ да ее явяватъ въ канцеларията 19.50 лева. 7) нива „Бьорь кум“ 13.5 декара, ■ „Юртлукъ" 18.2 дек. < нЬн. 36.40 лева: 10) ни!.:
въ ирислтствсннтЬ дни и часово за наддананис. : оцЬнена 1.:.:)0 лева. 8) нива „Ссида-ювъ“ 6 де- -Юртлукь" 1.>,3 дек. ьцЬн. 30.60

; кара, оцЬнена 6 левг. 9) нива „Мсзарлжкь“ 15 Наддаианисто ще почне отъ оцЬнката. <1>
| декара, оцЬнена 15 лева. ддн»щ«тЪ могли, да се явяватъ въ канцелари<

Надаваинето ще почне отъ оцЬнката. Жс- та от. нрислтегвеннвгЬ дни и часове за над,,
напие.

ОПЯI ЛЕПНЕ 
По. 1443 .Д. Но 2270-902 г.

ДЛ I ,

лена.

Гр. Добрнчъ, 20 Декемврий 2902 г.
Изв. Слд. Приставъ: 3. Мьдиикаровг. 1

' лакмцятЬ могатъ да се явяватъ, въ канцеларията 
Д. Но 1076-902 г ! въ |,1,ИСЛ-гствевитЬ дни и часове за наддаване. Гр. Добри чъ, 20 Декемврий 1902 г.

Пзп. С'*д. Приет.тик: 3. Мелиикаропъ.

Д. По. 1831-902 г.
ОБЯВЛЕНИЕ 

Но 14433
На основание иснълинтсл. листи Но 5674 

вздаленъ отъ II Добрнчски МароппЙ Сдавя на 8 
Октомврий 1901 год. въ полза на Добрнчската 
ЗемледЬлческа каса нротивъ Хмсевнъ X. Сали-
евъ отъ с. Екисче, за 59 лева, обявнвамъ, че изладеит. отъ 11 Добричский Мяроввй Сд>дия на
отъ I Януарий до 7 Февруарий 903 г. часа до 26 Май 901 г., въ полза на Добрччскага Земл.
5 слЬдъ обЬдъ и поел* нравонадлаванце 5 на Кясса, нротивъ Авджи Мехмедъ Халилоиь <11Ъ
сто въ 24 часа на слЬдукнция дени въ капнела- г. Антяагъ, за 80 лева, обявявамъ, че отъ 7 Я :у-
рвята сн въ гр. Добричь ще иролавамъ слЬду- арий 902 г. до 7 Февруар. 903 г. часа до 5 сл. :
ющит* длъжниковн недвижими имоти, находящи обЬдъ и носа* правова лавание 5 на сто въ 24 на слЬду юншн день вь канцеларията си вь г|
се въ землището иа с. Ккясчс, а именно: часа на слЬд\ а>д;яя деиь вь канцелария 1а сн пь \ .Еобрнчъ »це продавам!, слЬдуьчцнтЬ длижниковд

1) Нива „Нданлъки“ 12.8 декара. оцЬнена гр. Добрвчъ, ще продавали, сдЬдующягЬ длъж- недвижими им<ни находящи се ви землището н, 
25.60 лева. 2» пипа „Мераларь“ 11.6 дек., онЬ- пикови иедвижчмь нмдтъ, находящи сс ви зо- с. Сараджа, а ижнио: 1) К*ща въ селото ирд
нена 23.'<0 лева. нива „Кавакларъ“ 30.9 де- ( млицето па с- Антаатт, а именно: 1) нива „Та- ! съсЬдн: Хюссииь X М. 11., банръ и нлть; оцЬн.
кара, оцЬнена 6180 лева. 4) нива „Кавакларъ- шл-юкъ“ 21.6 декара. сцЬи. 21 60 лева; 2, нива 15 лева: ) нива ,М*ра“ 6 декара, оцЬн. 6 лева. 
бою“ Ю.1 декара, онЬнена 20.20 лева. 5) пива „Ташл-корусу“ 9.6 декара, оцЬн. 9.60 л.: 3) нива 3) нива „Мурланъ иолу“ 21 декаръ, оцьн. 21 л
гДа» иолу-юстю* 32 декара, спЬнсна 64 лева. „Мсшслп < рш.ъ* 5.5 декара. оцЬнена 5.50 ле-а: | 4) нниа „Аптаатъ-полу“ 12 дек. оиЬч. 12 лева
6) нива „Куру армугь-с*рт&“ 7.2 декдра, оцЬ- 4 нива „Буванллкъ-полу“ 5.6 декара, оцЬнена 5) пипа „Болжг.-ноль“ 12 дек. он. 1- з. 6; шш
нена 14.40 лева. 7 нива „Къзълатерски н.ъи.“ | 5.60 лева: 51 нива „Мил. кариш“ 8 дек. оцЬнена „Коджа нолъ“ 31 декаръ оцьн. 3/ левг.
10 декара. оцЬнена 20 дева. 8) нива „Кючкжъ- ! 8 лева: 6) нива „Гьслчелнкъ“ 14.2 дек. оцЬнена Наллаваннето ще почне отъ оцЬнката. Же-
юкъ-яил“ 12 3 декара, (цЬисна 24.60 лева. 9) 14.20 дева ; 7, нива „Деведжи-иолу“ 16.5 док. I лак,щит* моглтъ да се явяватъ въ канцеларви
Хармани въ солоти, 7 декара, оиЬненъ 14 лева. ; оцЬнена 16.50 лева; 8; нива „Чал.-Незар*“ 7.6 та иъ прнелтетвеинт Ь дни и часове за надда-
10) Дамъ, хлЬвъ въ стая, хамбарь въ с. Екисче, декара, оиЬн. 7.60 лева; 9) нива „Аиджа-кула“ навие.
оцЬнена 20 лева. 16 декара, оцЬн. 16 л.; 10) нива „Кьовъ-карши“

Иалдаваннето ще почне отъ оцЬнката Жс- I 5.5 дска]>а, оцЬн. 5.50 
лающитЬ могатъ дд се явтватъ вт. канцеларията
въ ирисжтствмштЪ дни в часово за наддаванве. ; лающитЬ могатъ да се явяватъ вь канцеларията

вь ирисжтственитЬ днн и часопе за наддавание.
Гр. Добричь, 20 Декемврий 1902 г.

Нзв. Скд. Приставъ: 3 Мьдникаровъ.

Изв. С.ъд. Приставъ: 3. Мвдникаровъ.

0Ш1Б.1ЕНПЕ 
Но. 144-14.

ДЬло Но 1408-1902 г.
0 Б Я В Л Е Н 11 Е.

Но. 14436
11а основание, непълното..поп листь Ч 2-68

Па оснонлняс исиълннтсл. листь Но. 547 
издаденъ огь II Добр. Миров. С.ъщя на 18 Окг. 
991 гол. въ полза на Добрич. ЗемледЬл. Пасе 
ирогнви .'•Чхмедалн Антярдмань отъ е. Сарядж и 
аа 48 лева, обявянамъ. че отъ 8 !1н\арип 191 
г. до 8 <9евруарнн 1993 г. часа до 5 сл. обЬдь 
и поел Ь прявонадлаввнне 5 на сто вь 24 ча( л

Гр- Добрвчъ, 29Деь<мп|)ий Г.Ю2 г.
Пзп. Слд. Приставъ: 3. Медннкаровъ.лева.

Паддаванието що почне отт. оцЬнката. Же-

Печагноца на Хр. Н. Иойнпкоаъ—Барна 
Отговорен* 1’олакторъ С. Н. ,Б>»к»къ

Гр. 1<>бричъ, 20 Декемврий 1992
Изв. Слд. Приставъ: 3. Мьдникаровъ.

год.


