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I

Ва в1. странство годишно 10 лена
ИЗЛИЗА ЕДНАЖЪ ВЪ СЕДМИЦАТА. ТАКСИ ЗА 11УПЛИКЛЦ1Ш: 

ва квад. с,м на 1 сгр, .
: . . . .IV . .

}|<кИ1праннн Ле.п, нрИдплята н1.ма
да со уважава.

. . 10 ст. 
. . ’ 5 ст.

За прпстанекп ойявдення 1' , от. на 
| дума; аа хаановит!) и ония. Конго не «е 

аднлащагь поне 3 деня отъ публикува- 
пето пчь * ст. на дума.>**>.

'
!> I 1

: Неплатени писна ие сс приенагь, 
шисоспсп не се врл.щап.. ЕдИ1 ъ брой 13 ст. Едммт. брой 13 ст. ....

ИГ

ИШ>И01РК Ъа ТРОН АТА РЪЧЬ5*
Най-старото и пай-п^^т-то Дружество въ целия свЪть за осигуряване живота

ОСНОВАНО ПРЪЗЪ «842 ГОДИНА
Действува въ Пъдгариа пть 1887 година.

Гарантиран в напита/ч : I милиарда и 50(3 милиона лоиа 
Годишен» пражпд» : 31311 милиона дева 

М До сега идагило въ (Зългария за смъртни случаи 1,003,19») лева, огь кои го само ирЬгъ 
. 1901 г. 301,371 лова

ЯсигуренигЪ сами с« собственици на налитали и на везнят ,> печалби.
-* Дружеството из (аи май<ноб»<)н1» « н 14-и Ш1ЧЧ1 оеягурлтолии пол щ . .11 чопиТлим' ее- 

огигу ранни, въ елучай па нрзждчврЬчвниа смьргъ. кавго ц за евтлч.шле на сч>1- 
въ имота, вь слуюй на д>п;ип1,иане.

ПолНЦЯтЬ С.Н нкоаюрима огь допя
сягелио ил.мунлнннт*, а/неЛинпниг-пм, аапити га, >)»/счй, ги Иоуок/<сшЧ’>, и/и <•,>, \*‘Гщч ..г,к яс /ии. , 

с.к на действителна военна служба вв синап, оенгурлн I и нрЬи. нрЬмо 
а, бозъ да .1лащать нЬкаква свърхинна ши да нск.агъ за това ипитлеино.

ОевЬнь това полиц I гЬ съдържагъ най-п/ннимцщ-гшчепи 
ъ на осигурения да поддържа договора ся вь сяда а да обозначи самЬЛетвого си. даже а вь 
ай на немчио вь 1можчогтв да продължава внасянето на условно гГ. влогово.

• 'л+.лъ дв1. го шнп дружеството отпуска заечи онр-ЬдТ.лонч вв самата полици съ .!'.
То издава и полици съ тлв/пщ-ише и на всичкиге внесени влогове, вь случай насмъргъ 

[ь едпнъ предварително опредЬлеиъ срокъ.
По ноисквание сс лавагъ безплатно си!.лечал н 

тм на дружеството иоть Директора за Ньлгарин: Г Георгово. С>фп, Г»ул. .'^уи лскочъ*,
При нз.тунчцчт* агенти за цЬла Ньлгария: Изанъ Костовъ и Впдляюъ Лазаровъ

Ш На 15-й гого безъ особеннп церимонни. 
Миипстрт. Председателя г-пъ Д-ръ Дапевъ, 
огь името па Негово Царско Височество,
е огкрпдл. XI [-то обивиовепно народно събра
ние съ рЬчвга, коато но долу даваме на чи
тателите си. Отъ пея се вижда, не многооб-Ь- 
щанигЬ зя щнаесгънъ- реформи, които нрогре- 

I си.-титЬ обЬщаиаха отъ двЪ години насамъ п 
в ь туй о Ьдовни сессая п1.ма да б&датъ под
ложени на г. г. Пародии гЬ Представи теля за 
ра.1глЬдание и удобрЬнпи. IIг. ноа най схще- 

на шдачячего и ич сьтьржзтв наказан ограничения I СТВ01ШИй иъпросъ, КОЙТО вълнува Ц|;лпл Г»ЪЛ-
гарскн народъ—освобождението на Македопий

л

1ТВ0Т0 ня

щата. които по ч I не е никак ь запишат в слацо не се указва 
ноне на едно меропрпйтие. съ което ще се 
занимават!, г. г. представителите. Нека са
мата р-Ьчь говори сама за това което поме
нахме :

кои го дават в възикк-

I I ь лихва.

Господа Народни Пр/ъдставители.
нросиовги огь мг.тччгь и нжгуннцнтъ

|« Г>7 Съ особепна радость Ви пнждамъ събрани 
накъ да продължите изпълнението па висо
ката миссий, възложена Вамъ отъ Вългарскви 
Народъ.ОБЯВЛЕНИЕИзвЪст ва се на Г. г. членовете на Клуба 

Народната Па ::;я въ г. Варна, приятелите 
съмишлениците на сжщата партия, че за 
|рЬдь. съ събиранието за членените вносо

Господа Народни Представители.Диря I в со де* дан.ччега, едното ил пъз-
рзетв 4 год., косъм1. чи.то-бЬль, съ особна бт,- 
лЬзи : на лЗ.еего Приятно ни е дя отбЬ.т1;жа старанията 

на правителството Ми за заягчавапе редътъ,
■З.пь И ОП. пл. 1ръ I

ГОД. косъм в
\

малко рязрЬзаоо ; другото : на 21
натоваренъ г. Апостолъ Сазвовъ. който чисто савъ бозъ бьзг.зе. II пубена еж нрт.ш 1Г» ‘икодностьта и свободата, пай-ловодокизател-
у събраната сума ще издава редовно под- лена. Купени с*. огь Деле1жв ьх-й отъ Чснко ство за които са; окръжпигЬ, общинските и

Р«а, номерирана и подпечатана квитанция. • «-нчевъ и Добри [{.чсилсш. Кой го с впиши мЬс го- 'допълнителните законодателни избори
, Квитанция, която не е преподписина отъ "ахп^гсние1п "',ъ или , и » •*. Иоиузчи- »

► >• “»с" «*»««• Ж5:л ............ .
на , не ще сз счита за действителна.

ГИ 1-

Господа Народни Представители.

Драго ми е да изтъкна тъй с*що че 
заема, който гласувахте въ миналата извън
редна еессии, биде нокритъ по начшгь иай- 
удовлетворптеленъ за държавния кредитъ. Съ 

отстраияватъ фипансонпт!. затрудне- 
които сиъваха до сега правилното раз

витие на страната.

Братия Ат. Ф. Петрови
:ОТЪ БЮРОТО. Мисиро-трошачки

II ГОЛ1.МН, КЗК ГО II плугове отъ разни ве
личини, се измирагъ з.ч ироданъ въ магазинъгь ] цП., 
ми. Сдлцо се вамирап. ч части отъ тЬхъ, при 

цЬни доста умЬрени

малки тона
ВАЖНО ИЗВЪСТИ Е.

Ш Вмамч. добри, вкустпи натурални 
впи отъ тазъ-годишпо произведение. При
вил I < 1.мь ей гп самъ отъ собствените чн ””': Съ особеяно удоволствие констнтирамъ,

1 -Ж“-2Ьга=ка51 ьхтувг=й:гк
_ Други белези нема. Нзгубенъ о отъ 20 Септем- 1 ЧЯг6 АЬржавп.

г- 1 амтАлгь, Варненско, врвй т. г.
10 Октомвр. 1902 г.

Яни А. Беширевъ (маджуръ .

|ШИШ и ‘ г. Лобрнчъ. 1902 г. Ж. Абаджиовъ Господа Народии Представители,
;
I
:

Посещението, което, по случай 25 го- 
КоЛго съобщи зт мт.егонахож юнне г>. м», 1 дпшкия юбилей на славната Шипченска за- 

го доведе, ще получи 30 лева възнаграждение, щита 
с. Вели-Фякъ. Съ почнт.чнив '

или
направи особонння нратепнкъ на 

Пиука иа Царя Освободителя, Негово Импе
раторско Височество Великия Князь Николай

нн
3 Димитръ Детировъ



ДОБРУДЖАНЕЦЪ Вро! 8 КОгр. *>

II» ис, ма-княлчет * ето какво мелицинсно ! отъ грижа сАдопроизв детво, съ настои|Жое 
пярдонь САлебно заключение ряла и отъ това, честь имами да обяви на почитаемата Х>и 
четете но го но смййте: „Огь тукъ да си лравв че дп В1 девь слВдъ двукратното пубдвн 
илюзия г Гунев!., че ще пелин г ни Медаропа е настоището въ в. Добруджа не «ъ, ще нр 
много лалечъ (хячъ м>же ли такова яВщо?! р.) на публнченъ търга въ канцеляриита си, 
а «акта, че го разрешава нему да дадо Медарс- вий нешижвмъ имотъ, нрниадложащъ нп 
вя оолъ садт, но е още равносиленъ съ паиов- • иишггЬ Братия Сяда в Сюлеймжнъ Ос. 
иопьтя на иосзЪднпя (хазботя бай Илия., р.) находящп ее въ с. АрабаджмЙ и землиш 
защото той в да е нротнеенъ т. н1.що (ами а именно: Кдна кжщ\ въ голото ьа един 
гега? тя кжлЪ отива У р.) когато е защищавалъ съ 4 стан, построена отъ прости смесен. 
положението ги <ама че го защитяха!) което зде- ряядъ, покрита съ кергмндн ■ съ дворно 
ме въ обществото, когато то блва уронвано за- около 800 кв. мо1 ра, 2) Дамъ, състонщъ 

Известни Ви гд усилията, които, иосрЪдт. йона не го наказва (!! това е артъкъ САлебно ; 1 став, оть каменно-дънвенъ матернядъ 
сега шии г1; яхчпн обстоятелства, правителството медицинско разбиране н.ч правни гЬ науки, но не метра дължина, ширина < метра и височпИй

гс смТ.йгс г-дя припиши, това е писачо о»ъ метра. ■'.) Градина съ хармаялАгь, около
. ДиКТчрТ,..) ний сме гвТ.рсии и ир.“. Нъ брой ЯС) |

нали коректно поведение вь международно от- и -л- т е Л|10(1щш на в. Добричъ о поместено ято даде нървий явивши се наддавачъ. 1 
ношение. НадЪнаиъ сс, че ТИЯ усилия Ще бх- горивото, което оставяме ис коментирано много. лКелающвтЪ да купиш, омота, мо.1
дап» оц-Ьпенп ио достойнство и подкрепени защото .. . защото ни онлашиха. ; се явяолтъ всТ.ки нрисАтственъ денк и ч.1
Чр4п. туряне вт. действие разпорежданият* Ио въпроса за кое е докторяето съ шап- ! канцеларията ми, гдЪго ще нмъ са дс а
Па междупародните договори, КОИТО обезпеча- танското въз.шганпс, гдТ.то ужь редакторите, | всички относящи сс до ироданьта кнвж,|

” А ^ ’ II ' но не Хр.... Д. . не го зияятъ, ний бшхме ги ; довия и да иаддакатъ, като внасял, вь I
вап. мирното ризките на Ьилканския Поду* помолили да затггатъ цЬзвя гралъ, и. верилмс, : 0-га часть отъ оценката па имота,
остров!.. че и децата ще нмъ отговоря гь кой о икакьвъ 1 I—•

с. то мислими за всеизвестни работи не требва ■ ___
да занимаваме читатели те си.

Относително бележката нч въ бр. 5, но

Ннколаеиичт.. па чело сг най-видни сподввж- 
ници и дейци, както и възторжения и еди- 
подушепъ приемъ, който имъ направи Бъл
гарския Пародъ — с* неопровержими доказа
телства за особениото благоволение па Негово

ю

Величество Бсеросийския Ииператоръ къмъ 
България, къмъ Мене и Домътъ .Ми п за не
разривните връзки между Освободители и Осво
бодени.

I*

Господа Народни Представители,

Ми положи и полага, щото България да за- Наддаванпею ще почне отъ оценка

II Са 1. Присгавъ: Н. Д. По
Господа Народни Преде

II Добричский Сжлсбснъ ПрисгавъУверенъ иъ Вашите искрепни старания
за ползотворна деятелност!., и*' се съмнявам!., македонското движение, молимъ доктора да я | 
че Бие ще положите всички усилия за все- промито пакт., защ>то ний не каиимь вс-Ьки да 
странното разглежлаипс и за ириемапието, си отвори кесията и дава парите ся... н» да
както бюджетопроекта за идущата година, така с0 "" «Р"0-1"® V*™*» ^ръбва да се I

г ВМНШ1, т. «. само на червени и оьли пьзвяиин ,
и ра.шнт1. законопроекти, конто правителство- | ла ое ио обръща пя иман не, а да сс помогне, ако ,
То Ми Ще Би Представи. | тръбна на роба, та остава игЬкъ на своето си ■ изладенъ огь II Добричский Ми|10вий .сНИ

Съ тази надежда прпзовавамъ Божието понятие . . . ний не насилваме, пито нъкъ ще | Денемврий 1897 год. въ полза на Л Д*
благословепие върху Ваши* трудове и на- ; бЪдЪжимъ кой какво и колко е далъ, защото, ако . Гхпчп‘мехш то^ ош с' Гкигч? «V»"'Л
родоиолезин начинания и обявявамъ първата , се бнчуиа аа свобоша воля. н„ тръбна да се ; ...езплашом, Дм 1Ш36 о™ ги.и 0 
• .... .. г онреклва тоя или тая че далъ илн не далъ по- . 'Ф- “ съ1лж<ио чл. тиич — илго отъ 1рая МК
редовна сессия на Х11-то Обикновенио Народно ||ежо вс-д-.,п, ,-ц има своето объжденис и воля и производство, съ настоящето чееть ,,Г,‘ДИ
Събрание за открита. като така, срамно с. приспиш) и, да се нраздно- ! обявя на ночнгасма|а публика, че до (Я

Да жпвЪе България/ слсви ... . Знайно ний гдЬ гм боли, но не мг- | 1-лЪдъ двукратното нублакувание настоя
На първообразното съ собствената па Не- жемъ нмъ помогна. ГоркитЪ, 1Ъ бЪха помислили, вЪетникъ Добруджанецъ ще продава иъ н |

гоко Папско Височество охка написано- ,,е гаШ> тЬх,,отп чДр«"слче“ може да е монппо- •1,,,,е,,ъ гъ1,гь нъ капш-ларикта си сл1.1'Щ
юко Царско височество рхка, «ииисаио. . ЛИ>И зя Македония. Но ний доказахме, че иедвижчмъ имотъ, нрипадлежпщъ на дл Щ

■ сбщптЪ интереси ц1.нимь но-горЪ огь частиитЪ. Р*мсръ Мехмедови, находящи сс въ с. I. .X 
На край ще !1|>шюмнямъ па „иасквичето4* яемлищегго му, а именно: \) Ь\кща въ ссд -Щ 

Д-ръ С. Даиевъ, ир-Ьдседатель на мини- , че „ако би всЪка пчела меп. брала, то бръм сгаи " и»5»39» роена, отъ н|шстъ • Щ 
стерския СЪВ-Ьтъ И министъръ ни ВъншнитИ ««пълиелъ нЪли кошове. > мному мадо ^Л4^в',< метра ?) НипаКараачъ^Ш
Работи И па изповеданията. НарОДИМТ* НИ прЪдетавителн I . г. М. Дбад- лекарг. Зу Нива Курелъ 15 декара 4) И»-Я|

А. Людскановъ, Министъръ па Вхтр-Ьш- жпевъ, А. Арсенеш. и Тосупъ Вей на 13 тото Р®31* 7 Г> Декара, и) Пила Ьурелъ Т- Дсо.Щ 
нит* Работи. стнАтуваха за Софпп, и .фисгпгнали на 15 й »"«* Кув.джукъ-нплу Н».2 декара. 7, Ниш И

того въ Й часа, които и участвували при откри ЛВК1, -|:> •» декара. | Пипа Данаджн-тарлл Щ 
напие т. г обикновена редовна сесии на събра- ; кп1,а- ■*’ Нива Юклерп-аркалж , 1.о дека].

, Нива Юртдукъ 27 декара.
Нлддаваноето щс почне огь оцЪнкаI

II. ДЪло М 327: ОГ.ЯВЛКИИК 
Но. 11282.

Гр. Добричъ. Гд Декемирнй 1302 I 1 
На основание исяълниг. лиеть Но 1

Фердииакдъ.
II р и п о д п п е а д и:

X. 'Годоровъ, Мвнястъръ иа Народното 
Нросв-Ьщенпе.

М. К. Сарафовъ, Министъръ па ФпнапситЬ. | 
Д-ръ А. Радевъ, Министъръ па Право- 1

нието.
1ано тая година поне са позанпмаяп. съ

нЪксй нолЪзнн за околията ни работи и не се ! 1,то «а >« ‘"Фп,,п мг,,"“|,и 10 наддавачъ.

^»в»«- 11 
него вършктъ всичко, п.й като, ако и да ири- 
наллЪжагь на други политически групи, спорЪд ь 
насъ е недостолЪнно отъ тЬхна страна да се 
крпнтъ задь Тосуня. още повече !:ахо нматъ

< ■!

7Келан>щитЬ да кунятъ имога, могаД 
се явявагь всТ.ки ирисАтствеиъ деиь и ч.Я 
канцеларията ми, глЪто ще имъ са до< 
всички относящи се до ироданьта книжа и > 
вия и да наддава л., като внася гъ въ ч 
1 ,,,-га часть отъ оцЪнката на имота.

II Сал. Ириставъ: II. Д. НолиД

ната.
II. Абрашовъ, Мииисп.ръ на Търговията 

п Неялед-Ьлпото.
П. Коястанигаовъ, Министъръ на Обще- 

ственит+. Сгради, Нхтищата и Съобщенията, претенция да минаватъ за самостоятелни хора. 
_________ Дано бАдемъ чути. I 2

МЪСТНИ Явна бпагодарчость
ПодписанигЬ изказваме публично своята ;

Г-нъ Никола Стойиовъ отъ г. Добричъ, с ] благодариость, къмъ Американското застрахова 
натоиареиъ отъ страна иа адмнгистрацията на 1 телно за живогь дружество „11н> Норкь“ за гдЬго . 
вЪстникътъ ни, да събира абонамента и записва въ едно непродължително врЪмс ни изплати 
нови абонати. Молимъ абонатптЬ см да му се чрЪлъ мЬстння си агонтъ г-нъ II. Емантисвъ 
наилат ггь и иматъ въ него пълно доиТ.рвс. сумата огь 10,000 зл. лева (десети хиляди), за !

Нещастнитк печатари съ още ио нещаст- ь-ояго сума бЪшо застраховани покойния Янко 
нмя редакзоръ въ ноелЪдното ухритнядо „нас- ! С. Арнаудовъ, който се помина на 2-й Мартъ .,
квилче“, но единъ Бай Ганк>вскв иачинъ, пакъ Г 02 гол. Като изказвали, благодарността си издадеш, огь II Добричский Мирови гад 
нзл*злн да зящатяатъ не;абравнмия за тЪхъ к-1.мъ казаното дружество, го смЪлоаго прЪио- , 8 Августъ 1900 год., въ полза на Ст. |.« 
Иванчо Медаровъ. (н|.о<-имъ извинение отъ чи- рАчваме на всички родители желашщи доброто отъ гр. Добричь_противи Хрюетсмъ Мусоа 
тателнгЬ см за гдЪто пакъ ще се занимаваме съ на свонгЬ дЪця, да нанравягь застраховки за ; с. Коркутъ яа ЬЦ лева зл. и прочие и гм. 
Медаровщинага'. Не би см стррили труда каз- жинотъ нри гоиа единствено въ цЪлия свТ.ть чл. чл. 1004—1030 отъ гражданското са. 
ваме. та занимаваме читат глнтЬ си но тоя въ- пазимно Застрахователно Дружество. изводство, съ настояще го си честь има

гр. Габрово, 30 Анрилъ 1902 г. обявя на почитаемата публика, че до 31
За наслЪдшшвгЪ отъ покойния: | слТ.дъ иослЪдното двукратно публикуване I 

Съпругата му Р. Я. Арнаудов!

Н Добрмчскй СадсЛснъ Ирис/ганъ ^

II. Д. Но 397— 1
опя влкник

Но 11280 я
гр. Добричъ, 12 Октомар. 1902 г. 

На освованио иснълнятсл. листи Но

нросъ, ако но единъ нахаленъ начинь, да не 
казваме |..тл1швъ не биха лом Ьг ги ли онрЪлЪле- | 
нието ’>1 т. 1.0 Ншмврпй |901 1. на Русепский 
Анелативднъ Сьдъ, но повгедъ МедаревскитЬ клТ.- 
ветм хвърлени върху съгражданино нв г-нъ Гу
нева.

ящето вь в Добруджанецъ, щя продава- 
публичонъ търгъ съ наддаване отъ първом 
ната цЬна на горТ. въ канцеларията си сл!-^ 
ведввжвмъ имо II, првнадлЪжащъ на 

Хрюсгечь Муопъ. нахогищъ
П Добричский Сждебепъ Приставъ

Който е чели вЪспиикътъ ни броеве 2 иЗ И. ДЪло Но. 1273-901 г. нива
т. I. е вилЪдъ, чо онрЪдТпението, което неча- ОБЯПЛЕНИЕ г. Коркугь и землището му, а именно:
тжхм-1 и съ което е ралрЪшено г-ну Гуневи Цо. 11285. „Харманъ-ЛркасА декара оцЪн. 7 л< '■
даване иодъ гадъ. Медмрова е огь I Лпри.тй Гр. Добричъ, 12 Октомврий 1902 г. нпв» „Хармани Аркасд. '» Двк., 1 лвиз,
1МЦ и»д. шиУь М Мм х. I*. шести мЪссца иослЬ . На основарие изпълнител, листи М 646, „Дере-яиА“ 4-Я декара. 9Ъ0 лева, 4) н.ша 
отъ МешревскигЬ лъжли зв донесения а като \ издаденъ отъ II Добрич^квй Мвровий садъ иа ; д&ла“ 5 8 Двк. /1-»Ю лева, о) нива „Ьа.п
тава, иечатаиото въ „насклилчсто“ онрсд-Ьленнс \ 23 Февруарий 1900 т. вь полза н» Дчмиръ X. ! Г7 дек. оцЬн. 3*40 лева, Ь) нава „Коджз
само ио себт, см пада, м, оста.ча сега лтбезния Куртбсдшиовъ огъ Добричъ, цротинъ Крагия танъ“ 4-1 дек., 8-20 лева, /) :>ива ,
вмъ Иванчо отъ подсъдимата скамейка, да от- \ Сяли и Сюлеймаиъ Османоин огь с. А раба джин 3 дек. оцЬп. 6 лева, 8) мвва „ Харман ь ар

1 за 476 лова ■ ир. м съгласно чл. 1004—1036 4 дек. оцГ>». 3 лева, 9) земнмкъ съ ДвЪ сям

V 1
/

„Маж!

го варя за всвчквтЪ ом о«>щамма нсувмм.



щ„ДПБРУДЖАНЕЦЪ“^ Крок 8 ■ 9 О5. 8

еиь огь плетени пръти изнизани съ калъ, | 18 Август 100/ год. нъ пемза па II -. Маревъ | 48 лева. 12) Нива „Сеидалийскя ц*ть“ 4* дек.
игь съ слана, съ дворъ огь 200 кв. метра ! 01Ъ гр. Добрлчъ, пропий. Оалн Е*. Осмаиояь оцЕнена 12 лева. 13) Нива „Кама-тарла* 86

огь гр. Добричь за 404 л. 20 ст. и прочие в декара, оцЕнена 25 лева 14) Пива „Три могя-
ст гласно чл. чл. 10)4—1036 отъ гражданското ли* 13 декара, оцЬиеия 40 лена. 15) Нива .Джу-

гакията > нрисъсъжданията) ще се извьр- | съдопроизводство, съ настоящето често имами на“ 7 2 декара, оцЕнена 22 лева. 16) Нива Д«ек
на 5 ч.ея послЕ обьдъ. да обявя н.» почнтаената публика, че до 31 деш. лемето“ 4 декара, оцЕнена 12 лева. 171 Нива

ЖелаюцггЕ да купят имота, могагь да слЕдъ поел Еди е го двукратно публикуваме наето- „Канаклъкъ“ Ш-З декаръ, оцЕнена 30 лева. 18)
•“‘-^Ьяжя! ь всЕкв присътствеиъ денк н чась вь ящето въ в. Доуруджаиет. ще нродянамъ н.ч Нива яДирненъ-нолуи 8-6 декара, оцЕнена 25 л.
мн'^велврннта ни гдЕго ще имь съ достъпни публични, търгь вь канцеларията си слЕднин 19) Ннпа „До село“ 86 декара, оцЕнена 25 л.
сн 4Вк-,| огносящн ся до ироданита книжа и усло- ■ недвижими ммогь иривядлЕжащи на длъжника II. на Смаид-ь Нсеиновъ.

н да наддавагъ, каго внасягь вь зллогъ 1 , (яли Е,ф. Османони пачо |шць се вь члищего I 1 Къща на елннз. етаж-ь оть просггь ела—
и.ч гр. Добричь, а именно: I* нива Кара-См наш. мень материали, сЪ двЬ стаи върху 40 кп. мет-
нод\ 11 Дек. 1 нива Кара-< ннанъ иолу 2> тек., ря, огдЕлснъ дамъ върху 48 кв. метра, покрити

; 3) нима Кара-Синаиь пол» 15 декара, 4) ом на съ керемида и съ дворъ 12 декара, оцЕн. 150
Кана-Синаш. иолу огь 15 юкара, 5) нива Км- лена. 2) Хармана, огь 16 декаръ, оцЕиенъ 40 д
бей иолу 1<)_ декара, 6) нива Кючнжъ Армугъ [ 3) Нива „Сама могила“ 30 декара, оцЕнена 90 
огь 1)3-9 д„ 7) ннна Лстъки-гарда 21 •/ декара, лева. 4) Нива „Армуглу-тарла“ 14 7 д. оцЕнена

Наддаването ще почне о гъ цЬнята. коя го 45 лева. 5; нива Малка могила 13-3 дек. оцЬп. *
Ю лева. 6) Нина НрЕди курвата огъ 4-4 дека- 

ЖелающитЕ да кунягъ имота, могат да | ра, онЕнина 15 лева. 7 Нпва Машатлъкъ 214 
гр. Добрнчъ, 12 Октомври» 1902 год. да сс :1Ш111агь В11,|:И 1Ч*иеъгсгво1ГЬ деш. и чаеъ декара, оцЕнена 65 л. 8) Нива Нааауртски
На основание изпълнител листи .4/ 45.(6 | в1> канцемриягя ми гдЕго ще имь е.ъ достъпни 30 декара. оцГ.неиа 90 лева. 9) Нива Три моги

ли 15 4 декара, оцЕнена 45 лева. 10) Ннна Ка- 
оть 5-3 декара, оцЕнена 16 лека. 11 

, Нивя Джуця огь 5-8 декара, оцЕнена 16 лева. 
ЖелающнгЕ да кунягъ имота, могъгъ да 

I 'а 439—1902 го 1. | со явяват ш-Еки ирисът-вени денк и чась въ 
канцеларията ми, гдЕго що имъ съ достъпни

ГОЯ|)
а И;
•ли юва.

ЕдЕленитЕ дати ге смЕтатъ включително иНр ]
си
Н.|

Ос

>Н»|
:та часгь огь оцЕнкага на имота.

II Съд. Нрисгавъ : II. Д. Полинский
П.
.п»

2>411

10

I1К. II Днбрипский Сълебенъ Пристави

о ■* II. Дело Но 432—99 год. 
ОШШЛЕННК 

По 11286
налд.|де църянй явившк на цанччь.V

к
К >1
ь

Шилен.. от II ДобричскиЯ Мирови» Съди въ ог'1осящи се до ирщзньта книжа и усло-
1 за нд Нн.-чгь Хриетовъ от с. Калиево иро- ; ВВ11 я да оадданагкато внаенть нъ залогь 1 ваклъкь

десета части огъ пнЕнкатч на имота. .
1-2

1’«-джебъ Хасановъ отъ същото село за 
дена 77 ст. и прочие и съгласно чл. чл. 

1036 огь гражданското съдопроизводство
II Съд. Пристави: Полинскийь

ОБЯВЛЕНИЕ 
Но 12914

11а основание нспъдннтелннй лис.ги М 4728
ииаденъ отъ II Добрачсмн) Мнровин Съдия на | '/,,,-та части отъ оцЕнката па нмога.
17 Септември 1091 год. ви полза на Добрнчската } 1—2 II Съд. Пристани: II. Д. Нолински.
ЗдяледЕлческа Касса, нпчнвъ АрнФЪ Халиловъ Д. Но. 886-902 г.
ои. с. Нярлджнкъ за .80 лева обявявани, че отъ ОКЯВЛКННК
2*1 X до 26 XI т. г. часа до 5 слЕ.гь обидъ и \ Но. 12915.

| нослЕ правоваддаваняс 5 на сго вь 21 чса.ч н.ч Па основание игиълнпгел. листи Но. 5(131,
съградени отъ прости материали I слЕдуюШия денъ въ каннЕларвита ея пь I р. Доб- издазеиъ оп. II Добричекяй Мироиий Съдии на 

ъ пръти и калъ върху около -18 кв. метра ип- I 1,ИЧ1* "1,: продавамъ слЕпнмцигЕ дтижнакови | 25 Сентемлрпй 901 г.. нъ полза на Добрнчската 
_ята съ керемиди н съ дворно мЕего около .8*Ю недвижими имоти изходящи се ви зЕмлището | ЗемдедЕлчесча касса. протон и Сонди Абда 'I»))- 

*Ж. метра. оцЕнена 100 лева. 2) нива Нунард- | (- И.ц>а тжикъ, а именно: 1> нива „Орманджнкъ“ | тановъ оп. с. Кокарджа, за 5* > лева, обявявам и,
Дигь ст 1 ‘4 декара.) цЕмеин 5 лева, 3) нива огъ '•*' Д(!,;аI111 ■ “йЬн. 3.8* лв. 2; нива „Кирезъ че огь 2*1 Октомв|)иЛ до 26 Ноемврий т. г. часа
Яав1.члл. 2*4 декара оцЕн. 10 лена. 4> нива 11н>- ло-дяй" 4 док оцЕн. 2 лв. .() нива ..колжа тарла“ до :> сдЕлъ обЕдь. и нослЕ нравонаддавание 5
.^Р>кле|>1. 3 2 декара оцЕн. I лв. 4^.2 дек. оцЕн. 24.10 4),.( лвинди Съртъ ‘ -1 дек. н.ч сто вь 24 ч.чса н.ч сдЕдушщни дени

ОнрЕдЕл* нятЕ дати со смЕтатъ включител- ’ 011 *‘11; ^ ли- «.Сивиндм Сърт*'1 3 дек. оцЕи. 1.5*) целаринта си ви гр. Добричъ ще продавамъ слК- 
Шр и възлаганията {присъжданията; ще се из- • л11, ,|ив:1 .,60111:1 Кола“ 6.4 дек. оцЬн. 3.20 ли. дующнгЕ ддъжникови недвижими имоти, иахо-
Я^ршатъ на Г- часа иаслЕ обьдъ. | *} иавг* ..Сънърлъчд.“ 7.5 дек. оцЕн. 3.75 лева дящи со вь землището н.ч е. Кокарджа, а имено:

<1>ела1<>щп 1Ь да кунягъ нмога, могагь да ! н,,ва „МанаФь бокледи 11 дек. оцЕн. н.о*) лв. 1) Нива яАлъ кану“ огь 8.9 дек., оиЬнсна
* явяват всЕкн врнсътствени дени и часъ вь и,,ва с1»:*з.чл. Смаяль“ о.З док. оцЕн. 2.65 сг. | 8.90 лева. 2) нива Алъ кану“ огь 6 3 дек., оцЕ-
и) цел а рия та ми гдЕго що имь съ достъпни *'-*• ,,,,8Я „Армугл. Иьолу“ 4 док. <>ц1.п. 2 лева. меня 6.30 лег.а, 3* пипа „Аджемь нула“ отъ 3 4
(нчкп огносящн се до нроляньтп книжа и усло- ■ ,м,"я -.Моше бос>ами-' 6 дек. оц1.и 3 лв. 12) декара, оцЬнена 3.40 леви, 4 > нниа „Добрачеки
|я н да наддаватъ, като внасят п и залог и 1 ,,явч „баялъ Иьолу“ 6 де :. оцЕн. 3 лв./3) нива пъп.“ 7 5 декара, оцЬнена 7*50 лева. 5) нива 
‘сетя части от ецЕнката н.ч имота. I „К°РУ ичи“ /6.5 дек оц),н. 8.25 лв. |Д4; ннпа ,Агксм1. кула“ 7-8 докара, оцЕнена 7.80 лева.

II Съд. Пристави Н. Д. Полинский „Пунаръ Юствг- /8 док. оиЕн. 9 лв. /5) нива 6 нива „Алъ кану“ 10 4 декара. оцЕнена Ю.4о
I .,Кору Пш - 3.5 дек, оцЕн. /75 лв. лева. 7) нива Лозлукь* 3-3 л,,в., оцЕнена 3.20

Наддаванието ще почне огь оцЕнката. Жела- лева, 8) ннвч я1>озлукъ“ 10 декара, оцЕнена Ш 
I ющитЕ могат да се явяватъ вь канцеларията | лева, 9> нива „Напрал, пъп.“ 11.1 дек., оцЕне- 
! вь прнсътственитЕ дни и часове за надд.чнанпс. и.ч 1110 лена, /**> нива „Канжъ ктре“ 7-8 

I р. Добрпчл. /*1 IX /9**2 год. ра, онЕнена 7.80 лева.
( -ъдебенъ пристави 3. Медник.ч|м,п. Н.чдвваиието ще почне огь оцЕнката. Же-

II ДобричскиЯ < ъ тебе и ь Нрнставъ. лающвгЕ могат да со нвяваги

;настоящето чести имамъ да обявя на иочи- I 
мата публика, че до 31 лени слЕдъ днукрат 
о публикуване настоящето въ п. Добруджа-

всички огпесящи се до нродаш.та книжа и ус
ловия н да наддават ка т внася гь в и залш и

и», шс продавам!, и.ч нунличенъ търгь съ над 
1»не отъ първоначалната нЕна на П)рЕ въ 
1иеларпига сп слЕ ший недвижими имот на- 
Ьщъ се ви село Калиево я землището му 
риадлЕжлщъ ма длъжника 1’еджебъ Хасаиовт 
■ менпо: 1 къща вд. селото на сини, етажи

. ;

две стаички

въ кан-

•)

И Добчпчскя Сълебенъ Нриетапъ
дека-

II. Дело Л1 234 - 902 год.
ОВННЛКИИК 

Л м 4281.
* Гр Добричь, 12 Октомврий 1902 

"Щ На основавин'вз11ълнителв11й листи Но 1460 
Ждаасни огъ I Добричеки Мирови съдъ н.ч 20 \ 
Л1ярги 1902 год. иъ полза на Г. М. Кумлрджисвъ | 
щт Добричь иротивъ Никола Т. Дсмиро 
В.чзаургь за 530 лв. 60 ст. н прочее, и съгласно 
Ял. чл. 1004-1036 огъ

въ кавцолариита 
пи нрпсътс-твенпгЕ дни и •■асове за наддаване, 

гр. Дпбричъ, /•> Октомврий /902 г.
Пзн. Съд. При- гавъ: 3. Медник....овъ.

Д. II)) 1586 9*).' год.

год.
И. Д. Но 1650—90о г.окиндкник

Но. 11283
Гр. Добричъ. 12 Носмврий 19*>2 
Па основание измили, лист По 1714, из 

граж. съдопроизводство | ^1Л^'Ь °ти III 1Ь1„,емск..й Мчровий Съдия на 
ъ настоящето чести имамъ да обявя на почита- 11 И0СМ“Р“П '•• «*• полза на (дагн Начевь 
мага публика, че до 31 дени слЬтъ последното ог|' ,-Р- -(обричъ противи Исм.чидь Хки-еинощ. 

■вукратно нублвкувание настоящата вь вЕсгаикд. “ 1, л" ' огъ ' • Осмянь-фзкъ
■обруджанецъ, ще иредавамъ на нубличеиъ тргъ ; ливя З',:,г' " :|1'-,‘| сьпасно чл. чл. Ш04—Ю36 
■ь нахдавание отт. първоначалната цЕна нагорЕ оп> гРяас*аи- с^допроилводегво, съ настоящето 
№ канцеларията си слЕ.тниА иедвижимъ имогь 1 ЧеС"' ”*,а>,ъ да "Г,11ви на почитаемата публика, 
ЩшпадлЕжащь на длъжника Никола Т. Демировъ ',<3 до 5 донь сл 'иь И'*««*ДИвто Двукратно иуб- 
Находящъ ее въ село Назауртъ а именно: Погенъ лик-УВа"ио настоящето и и в. Доб|.уджан):цъ.

.въ 2 отдЕление и 2 стай *съ дворъ от 1 дЕьяръ ,,1'одава',ь нубличеиъ гьргь съ 
постройката му „гъ дърво н камькъ, въ обЕмъ °ГЪ пъ|ж0"а',:,л":1Та 1|Ь"а "а «орЕ 
||коло 7.5 но 6 3 съ една изба нодъ дюкеин огъ ,',"1Та '’И сл1’л"!,и ," Ь.**жнмъ имот, ирнна.1..-- ) 
предъ суидурма оцЕн. 250. жащъ на длъжнвцпгЕ Исмаиль* Хюссттиь и
| ОнредЕлснитЕ дати се смЕта гъ включително ,,' ЛИ Мохмсдовь’
Г възлаганияга(присъжданията, ще се извършат ‘ “ 3сМли,цс‘Т0
па 1> часа носле обЕдъ.

<Келлк>1цв’гЕ

пи.въ от "К1Ш.1ЕН111:
Но I 886

На основание непълни голпий лиегь Но 5745 
издаден ь отъ 11 Добричскй Мирони Съдия н» 
18 Ноемпрян 18!И.) полза н.ч Добричекага 
ЗемлсдЕлчо-ка Касса. кротинъ Мюсюлманъ 1*1))У- 

Кеча-дереси за 500 лв. обявявани, 
-9 X до XI т. г. часа до 5 лЕдъ юбЕдъ 

н послЕ нравонаддавание 5 па сто 
на сдЕ ду циция дени и и каниЕларнята ен ни гр. 
Добрич и ще цродавамъ слЕдуинцвтЬ ддъжникови 

| ипотекирани недвижими имоти, а именно:
1. нива „Мера гарла“ 13 дек. оцЕн. 39 лена 
ннпа , Мера Т.ч|)ла“ 14 дек. оцЕн. 4-’ лева 3. 
нниа „Мера Гарла** 20 дек. ОцЕн. 60 лв. I. ннна 

| „Мера I арла“ 14 дек оцЕн. 42 лв. 5. нива „Мера 
тарла“ Ю дек. оцЕн. 30 ли. 6) нива „Кара-ачь“ 

ц .„ | -Г» дек. оцЕн. 7.8 лв. 7. ннвч „Каря-ачи“ *-’5 дек.
... 48 к, , и * Д,,ЧЬ вТажь’ ВЬГ- »«*»• 75 лв. 8. нива „Кара-ачь“ 8 дек, .

.................едниг. дамъ, от [Еленъ, нок- , ‘24 лв. У. нима „Км нгъ кула“ 10 дек оиЕн ->0 ц>

: 1а?лъ^аГ5^1е1,!Г п1^ ,1- I «К°Р> "рл*“ 'Г> лев. «икн. 4й дн, 15) нивя ,К«ру
Лжхии 4-7 1 ’ ьЦ *Нп1Ь Л-ВЛ’г, ,1ява *!'■**“ 7, дек. ОИЕН. 15 лена. Имотите ее

та|)лд 0 I декара, оцЕнена 20 дева. Ш/ Нива 
ИрЕдъ курияга 26-3 декара, оцЕнена 78 
11) Нина „Ссидалийски нъть“ 15*8

г. нъза <!Зо
Зони озъ с. 
че огь

ни 24 чаеа
Iще

■ нл адашите 
нъ канцела

па хндящи со пи с. О.-мань- 
му, а п Мен но:

I. на Нели Мохмедолъ.

■

да кунягъ нмога могът да 
нрвсътствеяъ дени н часъ ни 

що имъ съ достъпни

онЕч.с явяват нсЕкя
нцеларияга ми гдето 
пчки огно> >ш се до нродаш.та книжа п угло- 

ИП'11 да йяддлватъ като внасятъ въ залогь 1 -та 
асп. отъ оцЕнк.чга __•_> на имота.

И С.ъдебенъ Нриетапъ 11. Д. Полипски. 111111.1

И. Д. 1292—901 г. иами-
0БЯВ.1Е11НЕ 

Но 11284
гр. Добрячъ, 12 Октомврий /902 
На основание изпълнител, лнегв Но 3266, 

■здадеиъ от I Добрвчский Мировнй Съдъ па

канцеларията 
въ нрисъп твкнитЕ дни и часове за надлананис. 

Гр- Добричъ, 15 Октомврий 19**2
Пзв. Съд. Пристави: 3. Медник.)ровъ.

год.
лева. 

лек. оцЕнена
1 .



Стр. 4 ДОБРУДЖА НЕЦЪ Бр. 8 I 9

Д. М 418-902 г. отъ 5 декара, оцЬн. 10 лева; 2; пипа „Меше“ 8 правояаддаваиие 5 на сто вь 24 часа на сд*кд\>
ОБЯВЛЕНИЕ дек., оц*Ьн. 10 д.; 3) нива „Меше“ 5 дек , оцЬн. щня декь въ канцеларията сн въ г. Добрнчъ щвмр

•М 12920 10 лева: -I» нива „Акча-Ачлжкъ“ 30 дек. оцЬнена даваиъ слЬаующнтЬ длъжннковн н-шпжичв по:
Иа основание и г пълнител, лнсчъ Д1 2286, ! 72 лева : Г») нива „МЬра-тарла“ 8 дек. оц1>'н. Ю па покой пян Нсяавлъ Муртазовъ, паходшцн се *

издадеш, "п, || ДобричскпЛ Мирови» С*дин на лева; 6) нива „Каваклж Сжртж“ отъ 1.9 дек. оцЬн. зевдището на с. Арабагжий. а всенно:
2 ЮниЛ 19ГИ1 голина пъ полза на Добричскята 3.80 лева; 7) нива -Кавакл.-сжртж“ 2.5 дек. оцТ.и. 1) навя .Карши-тарла" 12 лек. оцЬн. 12 л>.
.>епл лт.лч«тк:1 гага, противъ Хадаль 'Арвбовъ 5 лева; 8> ннва „Карталъ-схртх" 9 лек.. оцТ,нена 2) пвва „Ьзп-бсй-йолу“ 7 декара. оцЬнена 7 лес,
и др. пп, г. < < рдименъ, за 2оО обивнвамъ, че 18 лева; 9) нява „Карталъ-сжртж- 2.8 ’.*к., оц-Ья. 3) пива „Езн-бсй-йолу“ 16 дек.. оцЬнена (Олее,
оп. 2и ОктомвриЛ до 2Г> МосмпрнП т. г. часа 5.00 л.; 1<»• явни „Чат алт. Аряу гь* отъ 8 декара. 4) н»ва „Юкъ-янж“ 29 ек.. оцЬн. 29 л.: 5) ни
до 5 сд-Ьи. I оС.дъ н послТ. прзнонадлмонио Г> 4 ара, оцЬн. 10 80 л.; II) нива „Куванлхкъ“ 45 „Юкъ яих“ 14 декара. оцЬя. 14 лева.
на сю вл. 24 часа на сдТ.дувнцин ден;, аь кан- | дек.. ЛцЬн. 9 л.; 12) нива „Еснрнке-иолу* 13 лек. Иаддавапяето ще почне отъ оцЬнката. Ж|
цедарналд сн пъ гр. Добрнчъ те нродавамъ с.тЬ- оцЬн. 26 лева; 13) ипва „Ташлжкь“ 2 декара оцЬ- лаюшятЬ иогхтъ да се чвявагь вь канцеларията 
ду е'1П1111. ллт.а;ииконн недвижими имоти, находя- нена 4 лева. прпсжтотвеннтЬ лнн н часове за наиавинп-*.
ши се въ з* чпиц» то на с Гсрдименъ,а имеио; ; Наллававвето ще почне отъ оцЬнката. Же- гр Добричь 1*5 Октояврв 1902 г.

I на Му се* Смлндовъ. лающнгЬ яогхчъ да се явява гь въ канцеларията въ Изв. Сжд. Приставъ: 3. М Ь шпкиро:
1) Нява Юрглука 19-4 лекаря, оцЬн. |38*Н0 првсжтстзснигЬ лак я часове за натлававне. Д. Но. 893-902 :

лева, ;) мина Коджа куру карти 3*7 дек. ецЬн. ; гр. Добрвчг. 16 пктохврп 19"2 г.
7.40 лев-, 3) нива Чаиръ бон» 8 декара, баЬн. Пзв. Ожт. Пряставъ: 3. МЬлникаровъ !
10 лева 4) нива Еснрдже иьоду 13-2 дек. ок-Ьн.
20.-10 дева. 5) нива Чаиръ 9 3 декара, отгЬвена 
18.0<| лева. (I) нива Кзсабъ иозу 22.2 декара, | 
оцЬнена 44.10 лева.

-

0 Н Я В Л Е И И Е 
Ай 12910

На основание нспълиителнвй листь Но. 45.»
: п.налеят. огь II Добричсккй Мвровяй Схляя на 

Сепгсчври 901 гол., въ воала иа Добричоката 3. 
илесЬл. Касса, нротпвъ Сали Псчанловь огь се; 
Алаяларъ ла 80 лева, обявяван., че отъ 20 Ом 

I до 20 Но-.-чрря т. то I., часа до 5 слЬлъ «бЬдъ 
нослЬ правовидлаваине 5 пи сто въ 24 часа я, 
слЬдующня день въ канцеларията ся въ гр. Д . 

до брпчь ще нротавахъ сл ЬдукчцпгЬ иьжннковн и- 
движили яхотн, находнщн се вь леалнщето иа е : 
Азаиларъ. а нчеиво-.

1) нива „Бахча-кула“ отъ 25 дек., оцЬн ;. 
25 лева; 2) нива „Кору-аркасх“ огь 3 дек., о \- 
нена 3 лева; 3) ннва „Добрич.-нжть отъ (5.5 д 
оцЬяева (5.50 лева; 4) яава „Кара-ачлжкъ“ оп, : 
декара, оцЬц-на 3 лева; 5) явил „А.тяаларъ“
9 декара. оцЬнена 9 лева ; ('») нива „X. Ахч 
нолу“ огь 13 декара, оцЬнена 13 лева ; 7) ни | 
„Кара-ачлккь“ отъ 30 декара, оцЬнена 3*5 ле;
8) нива „Деведжи поду“ огь 9 дек., оцЬн. 9 ле 

Натдаваането ще почне »гь оцЬнката. *.К 
лающнгЬ ногжтъ да се явяватъ въ канцеларията 

! приежтетвенянтЬ днп к часове ла наддаваинз. 
гр. Добрпчь 10 Октояврв 19* >2 г.

11лв. Сял. Нрнставъ: 3. .МЬтяакар- 
Д. Но. 518-902

4*

Д. Но. 940-902 г.
0 Б И 1! .1 К Н II Е 

М 12917
||. па Испнъ Нелиевъ. На «сноваипе ненъднит. лнсть поп. ЛЙ 4449

1) Нина Коркугь иоду 2*3 дек., окЬнсиа плдадеиъ огь I Добрпче. .Мировия Сжюн на 0 
а.20 лева, 2) нива Куру дере 5 декара, онЬвгна Посчиряй 19-11 гол., вь нолла иа Добрич. Зейте I.
14- аона. .3) нивя Кавака, сжртж 3 дек., окЬнсвл Каса, нротпвъ Калчо Д. Ньлковъ огь е. Сер тпиеиъ,
•! лева. 4- ни|<:> Мумь а ’;ки 4 декара. оцЬнсв.ч -1, 11 -^Р-» обивяналь, че огь 2з Окгоч.
•8 лева, Г») вина Армант. аркасл, *!-7 дек.. оцЬн. * ’ Ноехврп т. г. часа ю а сдЬгь обЬ сь и яослЬ 
1-5.4" лена, (* нпна Ечнс ю и »л\- 21 д-!карт,. оцЬ- I прав»»(гл I (авлнн»» а на сто въ 21 ча»:а ва слЬдую- 
неил -12 .'-(е-, 7- ичпа Кара а-ижк-ь 11 декара, ‘а1111 л»ои. въ канце.тараяга ся вь гр. Добрнчъ ще 
оцЬш-ма 2.* л«-ня, 8) нива Коркуг. пъп. огь II ! '«»»"Д-»вань сдЬтующчгЬ иьж-тнкова не (внжаии нит- 
декара, оцЬнена 28 лепа, 9) пива Дере бои» 5 ги’ !|зх-> сицл се вь л.-чтнщого ва с. Сар тпиеиъ, 
декара. оцЬн(вя |0 дева, 10) нива Тапи* банрт. а Ичени',: 1) Етиоегазма кащт сь трп огдЬтеяня 
07 декара, оцЬнена 13.40 леиа, 11, шпа Ка- " и,ь- построена огь хьрвечъ и пръс|еиь чате- 
вакъ сл.ртж 3 дек !(,•;. оцЬнена 0 лова. рчят ь покрита сь версии ш сь дворъ огь 2 тек.

11:1Л.1ачанн<мо що по-юс огь сцЬн сага. <КаР'1' 11 и,> дпора личиякь, нрн еьсЬш: Коглаиъ 
лаиннить могли, е» се явяватъ вт. канцеларията I еоргевъ, и огь гря страни улици, <>цЬи. 80 лева;

|:)‘(и .>.: 1-Ч1--И1 ,т. «ни и часопц за наддаваш*. нява „I еиеджика* 18.7 декара оцЬн. 38 лева: 
гр. Добрн-»1. 10 Окгомпрп!! 1902 г. *Е ннва „Iявуръ-нолу“ 32.4 д<*кара,

II:г. е.».!. Приставь: 3. МЬдиикаровъ. к‘на: 4) нива „Дерчевт.-и-.ту“ 12.8 текара, оцЬнена
1 20 лева; 5) ннва „Дерчеиъ-яолу“ 9.8 дек. оцЬнена 

20 лева; (!) пика „Кавакь-Сжртж“ 7.2 дек., оцЬ- 
I пека 15 лена; 7) ннва .Кавакъ-сжртж“ 4.3 декара. 

оцЬнена 10 лева; 8, нива „Кавакь-ежртж“ 4 дек., ,
,, оцЬнеиа 8 лева; 9) ипва „Куру-лсре-чапрж“ 13.3
Н ч основание изпълни гол. лпеть Но 5050 декара, оцЬнсяа 28 дева: 10) нива „Акча-ачлхкъ“

""ошзпшрпл' !! Г7 н’"ЧмГннМг,',,,-о,!".С‘К,И1' ' - Д<-‘?Ра* « лгва; П) ннва „Акча-ачлжкъ“ Ца ..снова,.не ненълннтелнпй дпеть Но. 1М|
У '1'1" Ноември!) г. юд. часа до ;» -о декара, оц-Ьиеиа 10 лева; 12- нива „Нладечнр.- ииатеиь „тъ I ТобпвчегоЙ Мипопяй (Ч нш I

В1, - ' ■ „ : -I 1 л Н1' ВЪ м"цада- л;>*в1' -,,*ть 9 -,екаР«- л«'ь*,-»а !«»■»; им Прот.въ Осанъ Мустаьовь и др! отъ с. Гкп.) *и
п-‘ ; ' ;11Н^™-.Т‘ п,*лда,,амь яВладечир.-нжгь ь.З декара, оцЬнена 18 дева; за Ш) л„ обявяваиь, че огь 25 Окточврнй до 2*

« п I и а ,,Ми.... . !,) "ива "К“Л1Ж”?Ъ 1:>,л,каРа- ............ .. г. г-»д. ще нро.аваиъ до 5 часа ел!и
Л...» и 1 1 . н1и г *! *. *Г « аН°' ’ "Гюлю*Г‘а‘ -1-' -«‘'Пара, оцЬнеаа 44 обЬк. я ...... «. правоватдаваин,* 5 яа сто

('ч ...... ’ О к,“,“’ “ ,,а,,а ки.и" , "’на : .иива -X* Ькур-Дериецн- 12.3 декара едЬлуищнн денк елЬпкпцатЬ хтъжииковн нетваж-з
мяил* л. 3 8 д« |.дра оц-Ьи. 3 80 лева, 3 нвва Ак- ! оцЬпена 2о лева: 18) ннва „Екчече-но.ту“ 14.5 чя ич<<тп а ияеппо • * I
4* Гк М:’ *' М ВЯ' 11 ,ШПа ,1,И|,Г'ки*иол-у лова,1а’ ",(Ьнеиа “9 л,‘«а; 19« ««»» яКедп-канара" На Хюсеинъ Хтнрловъ. 1) нива „Меитешен,

3.8 декара, оцЬяеяа 8 лева; 2") нива „«‘арх-.Мах- ,»тъ 5 декара, »*тр. Кара Алп, М. Неичевъ я д 
чу сь-нолу 23 декара. оцЬнена 40 лева.

Наддаваннето ще яочие отъ оцЬнката. Же- 
нал.тавпне. ! лающнтЬ чогжчь да ее явяватъ вь

_

* «

оцЬиеяа «55
:

Д. Но /" 9 - 920 г.
01551151Е1Н1К

Но /29(53
О Б Н Б .1 Е II II Е 

Но. 12930

!

Пад 1явян«-1 о ще ночно огъ оц-Ьнката. ПСо 
чииТ. мигат ь е а се явяватъ въ канцелария га 

(п. мрт *тсгл н»лгЬ дин и часове за 
(р. Добричъ, /5 Онтомпр. /902 г.

[ оцЬн. ла 2" л.; 2» нива „Ментеша“ 17 декара , 
етранп Езпбейекн епиоръ, Лхчеп. М«>хче ювъ п д- 

канцеларията - оцТ.нена ла 85 лева. ;:
въ присжтетвеяяатЬ дни ц часове ла наиаванне. 

гр. Добрпчь. 10 Окточври 19)2 г.
11 ш. Сж1. Прпетавъ: 3. Мь шнкиронъ 

Д. Но. 801-902 г.

Нагдакаинето ще почне отъ оцЬнката. Ж ] 
. лающнгЬ чогжгь да ее явяватъ кт> канцелария га 

нрне.утственцгЬ дни и часове за надтакание. 
гр. Добрпчь 10 Окточври 1902 г.

Или Ожд. Прпетавъ; 3 .Мщвт.л|»овт,.

Д. Н»». 102-902 г.
О Г> 51 Н .1 Е II II Е О 15 51 1$ .1 Е Н 11 Е 

АЙ 12912
На основание пгнълнптетнпй лнсть МЬ 4015 

На о.-поканне ненълннтелнпй лнсть М 5022 шиадеиь отъ II Добрнчекий Мнровий Сжтия на 17 
пл .атеиъ »»ть И Добричскпй Мнровий Гж шя на 12 Гептеиврпй 9)1 г.
Ссптепврнй 898 г.. вт. полза на Добрвчската З.-ч- 
летЬлческа Касса. противъ Тодоръ Калгдовъ п лр.

( »*р1иченъ, за 80(1 лева, обнвнвлчь, че 
отъ 25 Окточври до 25 Ноевврп 
слЬгь чоЬп. и иос.тЬ правова иакиинс 5 
вь 24 часа

Пзв. Сж1. Нрп»*тавъ: 3. Мт.тнпкароМ 12924
Д. Н-*. 28-902 г.

. ..........ьЙГ.« ! м ° В * „ I
Лрабатжин за 190 лева, обявявачь, ....... -V, I - ' На «‘‘вованне пенъливтедиии лнсть М 44

Окточври до 2,5 Поспри т- г.»д. часа до 5 слЬлъ 1^г‘дад‘‘"г ,,ГЬ 11 Доврпчский Мирови» Сжлня на*.| 
: обЬдъ я нос.гЬ правова тдаваин,* 5 на »-го вь 24 ■ 'Еоарий 1897 г., вь полза на Добри че ката Зеп.:1 

часа на .•лЬпющпя лень въ канцеларията ев/въ ; лЬлчес-ка Касса. нротпвъ Хюсепиъ Белпевъ отт- Щ
ц». Добрпчь щ<* протавачъ >-л1;иющнть дт-ьжнп Оер.пчеиъ, за 218 лева Оо <*т., обявявайь, че о
кевп П(*1шг.кнчп пчотн. яаходящи се въ лбч ипц- го 25 Окт. до 1а Носи. вк.тюяятелпо т. г. часа до а
на с. Лрабалжпв. а вченно: обЬгь и пое.тЬ нравовадтаванпе а на сто в ь 3

1, ннва „К -рп.я-гар.“ 13 д.-каг^ ецЬяеНа 20 1 ча, а на ‘-1 др'"* пд> канцеларията си 3
гр. Добрнчъ щ<* протавачъ слЬтумщптЬ дльжппк-

въ полза

->п.
т. г. часа до ;>

и а сто
иа слЬдующня донь въ канцетарията 

• Р Добрпчь Ще продавачъ сл ЬдующитЬ 
не -гижичп ичотп, находящн се въ зечли- 

щ»*то на е. Орличснъ, а ияевно :
I) нива „Капара-юсгю- отъ 28 дек. 1 аръ, лева; 2) ипва „Ези-беЙ-к>лу‘ (>.<Лек.. оцЬн. 1° т* 

оцЬнсяа а .20 лв : 2) ипва „Капара-юспо- 31.5 55) пива „Езп-бей-юлу“ Ю д.< ацЬаеяа 20 тева* ' |И‘ДН1|;К1|ДИ а*,,тв* иа\*чнш.а се въ зендпщето ва
лек.. оцЬя. <53 л.; 3) нива „Харчагь-аркаеж“ отъ 4) ипва „Елн-бей-ю.тУ* 12^щк.. оцЬв. на 24 тева* ‘-ердичеиь, а ичевно:
1 дек ара. -цЬн. 2.00 лв.: 4- нива -Нлат.-чи- 5 нива „Дауль-кая<‘ ЗО^лск., оцЬя. 72 л.; 0. ннва' 1> “ва -Коркугь-иолу“ 23 дек. 0 ара, оит
рон-нжп.- .1.1 1ек.. оцЬн. 22.80 л.; 5) нива „Сю- „Калът.тжикъ-карши*. 11 тек. оцЬн 22 т.; 7) ннва «ена 47.20 лева; 2) ннва „Кору-дере“ о декар-

11 дек. оцЬнсва 28 л. 0) яава „Кував- „Кжзм гжпкъ-аттж ' 558 дек. оцЬн 70 тева ! "'Ч-нена 10 лева; 3) ннва „Кавакларъ-сжртж*' ог
лжкъ“ 38 оцЬнена 7.00 лева; 7, янна „Акт. Наттава^то ще п.»чне огь оцЬнката. Же- \ ‘Л л,‘ка1’.а* •'ЧЬпена 0 лева; 4) нива „Харяанъ-а
Лчлжсъ 2 тек. 2 ара, оцЬнена 4.40 лв.; 8) ннва лающнгЬ ч-уг^тъ да се явяватъ вь канцеларията въ 1 ка,'Л1'‘ •’ лек* ^ ара, оцЬнсяа 13.40 лева: 5) ни
„Канара- -.„„и 13.8 Д1-к. оцвн. 27.00 лв.; 9) ннва нрисжтгдв5*нигЬ днп ч часове за наддаванпе. „Екисче-иолу“ отъ 21 декара, оцЬнена 42 лек
„Канара-оаши- I дек. I аръ оцЬн. 2 20 лева; 10) Хобппчт. 10 Окточври 190*> г •>) нвва „Кара ачлжкъ“ 11 декара, оцЬн. 22 лек,
инва „Канари-баща* 14! дек. оцЬнена 3.20 лева: / ' Пзв. Сжт. Нрнставъ: 3? Мьшпкаровъ 7> яввв -Коркутскн-нжть“ 14 декара, оцЬнена 1
11» нива „ Гаш (ъ-банръ“ 0 декара 1 аръ оцЬнена д __ 1 тева: 8) пива „Дсре-бою“ отъ :> декара, оцЬн»
12. о л. 1.2) нива „Оакаръ-аланъ ‘ 7.4 дек. оцЬв.У , , Д- Не. 737-902 г. ю дева: 9) нива „Ташлж-баяръ“ отъ 6 дек. 7 а|
14.80 лева; 13) ннва -Кавакларъ-ежртж“ 5»декара 0 !> '* ^ •"* Е ^ •' Е I оц лена 13.40 лева; 10) нива „Кавакл.-Сжртж“ -
8 ара. оцЬнеаа 1»1 лева ; 14) нива „Кара-Мчедь- ^ 12913 I 3 декара, оцЬнена 0 дева; II) нива „Мучъ-ад:»-
1»'*н,и- 4.5 лека|»а цЬн. 9 лева; 15, нива „Кара- ,,ц основание ненътиителнп» лнсть 4(524 кхть“ отъ 4 дек., оцВиена 8 дева. '
Лхчсть-Г.снлн- 4 дек. оцЬнена 8 Депг; 16) Дворъ ид идеяъ отъ П Добричскпй Мировий Гжли.яна 17 На.иаваинето ще иочне отъ оцЬнката. Ж-
<»гь 2 декара, оцЬнеиа 4 лева: 17) Дозс „Ташлж- Ееитечврн 901 г.. въ полза на Добрнчск. 3»-чл»* т. лающнгЬ югжтъ да се явнватъ въ канцеларнята 
банрт.“ 2 декара, оцкиепо 4 лева. Касса, протпкъ Псчаплъ Мургазовь отъ ,*. Ара- нрнежтетвенятЬ днп н часово ла налтаванае.

ба1жвп. за 50 лева, обнвявачъ. ч«? огь 2«5 Октои. ; 
до 20 Ноеивра т. г. часа до 5 сл. обЬдъ ■ вослЬ 1

СН НЪ 
ВИ КОНII

ллъж-

ЛЮКЛК»К'1 -

гр. Добрвчь 10 ()кточнри 902 г.
Изв. Сдд. Нрнставъ; 3. МЪдаакар"»Н иа Кир,» Пваиовъ : 1) нива „Сикиръ-алаиьи



Огр* $.ДВРУДЖАНЕЦЪ“юй 8 ■ 9
3

Д. Нъ 1240—904 г. { жш-съ ■ л{ • » Д<)С,|Дчь за 40" л^ва, сб»> отъ е. Сарятжа за 30 дева. обявяват, че огъ 37
I вмв.тмъ, чо охъ 27 Октомпран до 27 Носмврий I Октоявъв! до 27 Ноемярай т. г. часа до б и1п 
I т. г. часа до 5 слЪдъ обЪдъ в нося* правовал ; обт. ;ъ а пое.гк правоватдавяяае 5 ав сто яъ 24 

Нл ост вя»;^ гзмълчетел. .-петь Но 4109 лянанш» 5 на сто вь 24 часа. на слЪлуюшчя часа аа ехкдующпя деяъ въ ваяцеларяята са яъ 
I! Добричскяй Ммровпй Сатин на ' день вь канцеларията си ш. ги: Добрвчъ. ще гр Добричь «е прлдаваяъ едкдующвгЬ иъжияко- 

\ 1,1 1 гид. иь полза на Д* бричск&та иродян&яъ сдЪдующшк ддъж^пкови недвижима 
едЛ. »*«-еьа има. иротавь Мария Славова огь имот. изходящи се вт» зем.рЛщето ва гр. Доб- 

Хярмзчь зя 609 .*евл обявяначъ, че рнть, а я мая по:
‘/I Овп мврвй ло 27 11-смприй т. г. часа д» . на Димо Оем-иг.
пь обЬть и ипслЪ ирааонад 1азане 5 яа сто | :) К ща кжща вь гр. Добрмчъ, I упястъаъ,
, чяга па сльлумщая день вь канцеирпяга ■ подь 307. съсг*)йшт <<* огь дьЬ оиЬ сипя, 

гр. Добричь ще продмнамь сл4дгплцт4 построена огь пръти, мокра га еь кер ми че, о 
ник**пн недвижими имоти, изходящи се пъ дииь дайь до шл. асма гъ една п?вчкя, дьоръ 1 декаръ. кря съскта: Кьосе Хюсеаяъ Ха
пнеш нл е. Чаирь-Харманъ, :» именно: I) построенъ огь сащни матерничь, и едииъ х*м ляловъ, пать. тръвакъ в прв'-^4тл|я; оцкаеяа 30 
Геавпджишки пъп. Г» 8 декар», оцЬн. 1450 бяръ, поегроснъ огъ пръта, нокритъ » ь слама, лева. Иаотягк се ааааратъ вь землището ва село 
2) нива Кур1Ъ ьурусу 2*8 дек., оцкасна 7 ; и аадь к.мцчга една градина, всичка еь двчро- Сарятжа.
3. нивч 11»лаад 10-5 дек. оцЬн 20-2’* лева, I по пространство огь около !ик> кв. метра, при 

нна Паля «а 15*5 ле* .. оцЬн. 37 75 вепа 5) \ еьсЪдг: Дими Казаков ь. Аигелъ Стовновь. Дп- ламщнтЬ аогжмъ да се нпянагъ вь каяцедароята 
I Надала -11 дек. 7 75 лева 1>) нина Куртъ- • м чрь Омопь в н.ьчь. икш-п» 100 л 2 Нова въ ирасжтсгиевиитЬ два и часове за яаиаваяяе.

IН о ле--, о:. ни. 41*25 лева, 7) нива Курть- . „Ч.тирьтярл*“ 8 чек. 8 ара, < нЬн. 44 лепя, 3) : гр. Добрячь, 16 Октоявра 19-')2 г.
су 1 '_**' дек, < иЬн. ЗГ50 лепя, 8) нива На- шип .Кьокаяжь" 6 дог. 8* . ар», пцЬн. 34-50 л. Илв. Сал. Пряегавъ: 3. МЬшякарояъ
23 2 дек. оц1.и. 58 лева. 9) нивя Ньорт-ку- | 4) ннаа „Кориягж“ 13 дек. 2 ара, оцЬн. 66 л..

’ дек оцЬн 7 лева, 10) нииа Чаирл, 5^ ] 5) нивя „Дааа-бон»“ 9 дек. 3 ара, оц 46.55 л.
, От о. 14*75 - <;;а. 11) пвна Ч.жръ 7 джаг/а | 0 нива Кавакт,“ 13*, де**, «цкнена 05.50 л. 7)
I. 17 5-1 а- на. 12 нива Чаирь 13 1 д. он/.н. 1 ннпа ,1Ьрче меше“ 4 дек. 8 ара, сцЬн. 24 лева,
|> ле*».. ■' ( 8 нива ,!Ь*азив 11 дек. 9 ара, оцЬн. 59 50 л.

Н.и ьчвяиею ще почне оть оцЬнката. /УКе- I 9> пипа „11ьг& мешеово“ 21/ дек,, оцЬн. 10.->1) *»ш и*нь огь II Добрич Мяроввн < а !ия ма -;>
щяIЬ мокать *а се явявачъ вь капнела, 1шяга л. 10 ннвч Я10к»я» тарля“ 7 дек. 2 ара. оцЬн. Ьвюмаари! 1901 г.. ьъ полза яа Добрич. Зеялед. 
|||>ееа.гсге.еннгЬ дни и часове за надпиши-. 3<! лепа, II) лозе .СрЬднатЬ лозя, 1 дек . 44 | ^*‘‘а ироговъ -11атв 11*ич*чп. огь е. Карала!, ла

гр. ДоГ-рпчъ, 1(1 1)кгомнр. 1902 г. яря. оц*.плна 7 50 л< и:>. *,|*ва и др., обявяван., че оть 27 Октоаври до
IIли. Сл.д. Присгмпь: МЬлнокпронг. Иаддаваниего ще иочаи «ч*ь оиЬнкатя. 7К»- **Т Ноември т. г. часа до 5 сзЬдъ обЬгь в поелЬ

лакпннгЬ могагь да се янячагь въ канцелария ■ а правоваиавааве о яа сто въ 21 часа на слЪдую- 
н*. приел. иггненягЬ днп и час- не за наддава нос. ЩйгЬ деиь въ каянсларяяга ся въ г|>. Добрать щс 

1*1». Добрячь ю Октемврчй 1902 г. иродавааъ сдИующатЬ .иъжаакови иетвяжяяа вво-
I!лг. Сл.л. Припят.. 3. М»дшкарйвл. гя* «* 8‘* з.-млащето ма с. Каралай,

аиснио: 1) Кша каца аосгросаа върху 40 кв. 
метра, огь каяькъ, дърво а керивчъ, е цюстахаа, 
и »крага съ керемида нь дворъ оть едаяь декаръ 

Но 2504 | И вь осго слииъ дааь онЬисиа 50 дева.
Нидданииасто ще иочяс огь оиЬмкати. Жс-

ОБЯВЛКНИК 
Но 12900

ей.. от ь
7 ва вегнихияа наоти, а ааевво:

I) Нива „Тоиъ-Тарда“ огь 1 дек., оцЬк. 2 
лева; 2) навя „Саксавъ кула“ огь 4.0 дщ. оцЬв. 
9.20 лева; 3) нива „Ясакъ“ оть 1 декаръ, оиЬв. 
2 лева; 4» Клща въ с. Сара «а. нестроева огь 
врата а кагь, 9 а. дължана. 3 а. шарана и 1.5 и. 
кнепчаиа, поврага еъ'слава а полтсъборева еъ

и;: 1

I

Нитдачанп.-т-' ще почне огь <>иЬиката. Же-

I \

Д. Но. 1079 902 г.и в и в д в н и к
,М 12910

Ни оеноиание асиъднмтелиай лнсть М 5019

Д. Л» 1253—902 го-
ОВЗВ.1КННК 

.« 12907 I

На основание непълните шчй лв.п. .V 41*10 
ши. огь II Добричски Мяроипй с,ьлия н.т 

Ачгусгь I '9*1 го I. нь полза и » Добричката 
I. К сеа нр1тннь Лхмегь Мехмедпвь оть 
1ара Кашли за 109 леаа обявявямт, че огь 
X до 27 XI т. г. «аса до 5 с^-Ьль сбг.дъ и 
|Т. )|ртпонпячяине 5 на сто пь 24 часа на 
(укнцчи. день вь канцеларии га еи вь гр. 
рччь ще про (ПИ.--МI стЬлу «ошгг1. ллъжинковп 
вити.мп пмоти, а кменг: 1/ / часъ нива
мЬсги. рКелжа ачь“ <>тт. 2» декара «цЬн. 52 
». 2) 1 , часть оп. новата яЯлкт нь“ :»гь 24 \ 

оцЬн. 48 лева. 31

I Но 1/99—902 г.
015НВ.1К11НК 

Но 1218 * I
На опо мня.> вочълн <гел. лкеть

и.чадгпь оп, II Добрнч.-кш) Мнрнви Галия на 
9 Юдей 1890 год, нь полза на Добрачската Зем- лающнтТ. могьгь да се янявятъ въ канцеларията въ 
дрдЗичп-КА каса, нротивь Му ела*» Арабонь огъ прасжтствсявгЬ дни н чисове за яииининае. 
с. Кьосолеръ, зя 85 лева, ебявнпамь, че огь 27 - П1* Добричь 10 Октоявра 190» г.

! Октомнрнй до 27 Гог-мнрий г. г. часа до 5 сл.
! < бп-.ь и поелЬ правенядданане 5 на сто нь 24 
! часа на СЛ-Ьдукхцнй день иь канцелария гя сн въ 

гр. Д* брв*1Ъ, щс. иродапавь глТ.ау кмции длъжни- 
1 к*шъ недвижимь импть нзхедящь ге въ земли- 
I ще .о на с. Кьосе лг ръ, а сменно: 1) нива К.ьса 

1*. до ара, при съгЬш: Векярь Нкуб -вь, Мех- 
; медъ Ллневь и пать,

Наллапането ще почне оть оцЬнгата. *.Ке-

Изг. С*т. Пристзвъ: 3. Мкднакаровъ
Д. Но. 1012-902 г.опни л ь: н н к

Ай 12918чаечъ оть нивята 
акт.“ огь 33 декара. оцЬн. (!(! д: вя. I*мотатЬ 
1ят11ра1Ь иъ землището па •*. К: ;>абаппп.
I Наддаванксто ще почне -и ь ецЪнкага. Ж- -

На оснонавие щепъл пател вий лветь Л1 5772 
, в иаи-нь огь Н ДобрачскаЙ Мнроввй Гьтвя на 8 

Октоаврий 901 г., вь полза на Добричската Зеа- 
лед-Ьдска Касса. вротаиъ Джелилъ Джаферовъ огь 
с. Лраба.испи, за 41 дева 95 ст., обявявлаъ, че 
огь 20 Октоаври до 2*1 Ноемнри т. г. часа до :5 
слЬлъ обЬгь и по«-л1. правова ииванае 5 на сто 
въ 24 часа па слкдуя*ш.вя день ьъ канцеларията 
са нъ гр. Добрвчъ ще вродавамт. елк |уитатЬ ,иъж- 
ипсови иелвижами вяоли, находище се къ зеала- 
щето ва с. Арабатжнй, а ааенио;

1) нива „Кавлъяъ-Гхихкъ“ 24 лек., оц4.в. 
24 лева; 2) чина „Кийряяь Тарла“ 11.4 Декара,

! оясЬи. 11.40 лева; 3) ня.ча лКазьпжакь-Карюи 
11.50 декара оцкнева 1150 лева; 4> вава .,Къ-

■

гщ-Ьн. 20 лева.щитТ. .могл. : ь и ч ввявать пь нанц--^.-|ри|| га 
нрнсАтстс1.м11'Т. оп н часове за тддавпние 

гр. Добрвчъ 16 X 1902 год.
Пзв. Садг б, т црие гавь: 3. Меднвкарозъ

Д. .4? 1232-902 г.

ляшщитЪ могагь да се ивяв.ггъ въ канцелариа1а 
въ нрисДкТсгвенигЬ днн и часово за надд.чвияе. 

гр. Добря*1Ъ, 15 ОкгояирнА 1902 год.
Нлв. Сждсб. Приетавъ: 3. Молннкаропъ 

Д. Но. 1280-902 Г.ОБЯВЛЕНИЕ 
12905.

11а основание ш пълнител, листъ Ль 4539, I 
пенъ огь II ДобрлчскиА Мир ший Садил на
(III 1898 год., нъ гои ш Добрич. Земле- издаленъ ->тъ 1 Добрачский Мировяй Сждая иа 28 I
рескя каса, ирогпвъ Енчо Колеви н др. огъ Апралъ 1898 год., вь полза ва Добрич. Зейте 1. !
Добричь зт 230 лева, обявнтчь, че огъ 27 Каса, протввъ Стониъ Кол-въ оть гр. Добричь, за
омврий до 27 Ноемврийт. г. часа до 5 с.лЬдъ 100 лева, обявяваяъ, че огь 27 Октомври! до 27 . _____ ________ ,,,.. . . .
п. и нослТ. пр.тпонцд тлианио 5 ма сто вь 24 Ноеавря! т. год. часа д>» 5 сл-Ьтъ об1ах и поелЬ *' вкъ-карщ. 13. > дек., оцЬн. 13. И) лева; и) 
I иа сзЬду..пцня день въ каниелар.тига си въ правова тдававие 5 иа ст*» въ 24 чаен на слЬлую- ! ,,,<П|В,т ", ‘“Р“ 1 д‘!ка,,я; 8^Ья,'в<*
Добркчъ, ще иролавамъ с.-ЬдующшгЬ дльж* шия день въ канцелариата си въ гр. Добричь, ще I * ияв* еНрв-орааяъ-баши 3— дек.,
>вн ш-дп 1ЯЯПП пиогн. на хо дя .цн се въ зсм- ! врошвааъ сдЬлующвтЬ длъжппковп яедвижвяя вно- ! 0|* я* — лева.
сто на гр. Добричь. а ями.... . ти, находища се вт. землището Ва гр. Добрвчъ, а | Наддаианието ще почне огь оц каката. Же-

11 Кани» въ гр. Добричь, I учасп.ь-ь, Л1 иаспво : | лл»ттЪ *ог«ъ ла ,;е явч,'агь въ канцеларията въ
01Ъ едно отдТ,лепне н едипъ лзмъ съ дво- ; 1) и пил гКа ий гжп-чукуру“ *>4 декара оцЬн. : 1,Ря'‘А*ГйТВ«В||гЬ дни в часове за надиваяие.

> нрогтранетво 115 вв. метра, при еъе+.дп: 128 лева: 21 нива „Кючукь-арвулъ“ 22 дек. 4 ара, | г^’ Д9РИЧ1* 10 Октоявра 190^ г.
»нъ Колевъ. Неми* Митковъ и Негръ Мит- I оцТ.н. 44 лева; 3) нива . Гаигька" 56 дек. оц1;я. |
ь, опт.иеп:» 2(И) депа. , 112 лева; 4) нова „Джеввзлнкъ“ 8 дек. 7‘/, ара,

2. Нива „Джовнзлика“ 11*2 дек. оц 56 оцЬн. 17.50 л.; 5) нива „Лрваут.-ихть“ 7.3 /, я»-к. !
9) . я 6-4 г щ 32 . * оцЬн. 14.70 лева; 6) нива „До-югвлата“. 6.3* % \ О I» Н 11 Л Е II И К
4) . , 6*4 „ , 32 „ декара, оцЬн. 12.70 лева; 7* лоза „НовагЬ“ 2дек. Ай 12919
*го я я 3*2 щ щ 16 „ 1 оцЬп. 10 л<-ва; 8* кжща съ 2 отдЬлеив*- воетроеча , На осаоваияе аеиълввтелиай ляеть .41 5771
6* я Кн>чь»кг-арму-г. 22*4 . , 112 , *'тъ керпнчъ. покрита съ керехятн, сая овча по- ит.адеяъ оть 11 Добрвчска! Мирова! Садия на 8
7: , „ТашАьа“ 8 „ „ 4** , ; сгроена огъ вржти. нокрв га еъ керемида в хая- * Октомври 901 г., въ полза па Добрпчеката Земле-
ч .1озо чНо|1нтЬ* 5' дег. | нЬн. 5.50 л. ! баръ, покрятъ **ъ кер.-хази. иостр«м*пъ отъ ирьтв, дклчеека Касса, иротавъ Хасааъ Кайрияовъ огъс.
9/ Нива Коджа-л| нау глукъ“ 5*6 декара, ири еъ*-Ьтв: Кню ,1приаи.1ийеки, Неин» Митковъ, ! Арабагжай, за 34 лева 95 сг^ обявявааъ, че отъ 

и но 2" лева. ' | Стойко Колевъ и вжть, иат-тяшн ее въ гр. Добричь, | 2»> Октомври до 26 Ноеавря т. г. часа до 5 сл.
Наддаваннсто щс почне отъ оцЬнката. Же- I учасгъкъ оцЬо. 100 лева

щитТ. могятъ ла се нпявпгъ въ ьанцеларинга Наддавашп-то ще почне огь оцЬнката. Же- • чаеа на елкдугщвя день въ кавцеларвята ся въ
(риеАгствевитГ. дни и часово аа нялдлнанш-. лающптЬ могагь да се явнвагь вь каяце.ираята гр. Добрячъ щ»* при ганаяъ едЬдуищятЬ длъжанковя 

I р. Добрпчъ, 15 Октомврнй 1902 г.
Нзп. Сал. Нраегавь- 3. Меднп);-р<)вь. |

О Б Я 11 .1 Е Н И Е 
Но. 12909

На оеН'*ванн** испъ.ишгелнв11 ляеть Но. 2^98

1

Нзв. Сап Ираетавъ: 3. МНявкаровъ

Д. Но. 1011-902 г.

■

I обЬгь в иоедЬ правоиадтанавне 5 на сто въ 24

въ ирисАгствгнигг. днп п часове за мадлавапне. 
гр. Добрачь 16 Октомври 1902 г.

иедважавя аюта, иах-мяща *-е въ зсалящст»» ва с.
* Лрабагжаи. а вмеаоо:

Нзи. Саг. Прясгакь: 3. .М Ьднвкаровъ ! 1) нива „Нрв-орманъ-башв“ 5 декара, <*цй- *^Щ||
Д. Но. 12*13-902 г. неиа 5 лева; 2| кг на -Иявикъ-Юстю“ 16 декарЯу

01) Я В .1 К II И К | оцквова 16 лева.
Но. 12908 Налдаванисто ще иочяе отъ оцкяката. Же-

На основана»* пенъ.111пт*-л1пй ляеть Но. 223 лающнгЬ яогхгь ла се явяяагъ въ ваяцеларяята въ
издаденъ отъ 11 Добричекни Мяровви Садня иа 14 првежтетиниитъ дан а часово за иадааваяие.

то г. въ полза е- Добричската Януарвя 1897 год.. въ иолаа на Добрячеката Зе- 1 гр. Добрачь 16 Октоявра 902 г. 
каса, ирогнпъ Димагрь Парад- | мледЬлска Касса, протввъ Хададъ Иснааловъ а др. I Изв. Сал. Прнстааъ: 3- Мкдаяааровъ

Д А/ 198'*-9*/2 г. I
0БЯНЛЕ11ИЕ 

Ай 12911 IНя основание пеиълнптел. лиегъ А/ 284, 
дп1ъ отъ I Добрачский М привий Сади и ня 
(нуарнй 1897 
юдЪдческа

}



Стр. 6 ДОБРУДЖАНЕЦЪ Бро| 8 с]

Д. Но 1051-902 г. I 
ОКИИЛЕПИК 

II» 12921

Д. ЛЛ 85-902 г. ' протпиъ Химъ Муета.-овъ оп е. 4'ердименъ а»
О В Я II Л II II Е ! о«мвял*мъ, Ч) 0тъ *»5 Окп.тнрпй до 26 Носчврий I

По 12!Х>6 до 6 а!, п. обьдъ и ноелТ пранона.пап.чнс 5 на етп
___  _ ,, . Пя основания шснъливтеливй лнетъ Но 6050 и:ма- часа на слЪдуя.щпя демь въ канцеларията си п.

11а основание ПЯН1..1НЩГЛ. ЛИСТ1. ПО пЬ92 | дена, ОП. II Добричски Пирони Гадни на 10 Септемвр. «рача ще продавань слЪлу№щитЪ длъжЯккоап нед
НЗИДСИЪ ОТЪ II ДгбричсКВЙ .М||ЮШ(1 С.МН» на ; 1897 г. 1.а. полаа иа ДоСрнчскага ЗечледЪлче, к» каса ' и ноти, находили сс иъ землищен. на с. Сердс
8 Олгс-мврий 90/ ГОЛ. ||‘Ь полза на ДобрНЗскатя противъ Георги Аигсдолъ п Др ОП. с. Сердпмеиъ, аа , ввемно: I! една каша съ три стаи до мея дава ь
:<емлел1лческя каса ш.опигъ Яхни Египет. оп IV) ле-а об,—......•:*:, . огь одгожврвй до 26-Х1 т. г. огь 3 декара, страни: Хюеепнь Хрюетсвовъ

р . ' ' („ часа до 5 ельдъ обять и поела ирпвоиаддаиание 5 на сто страна плть, п»|Ъиена 100 лева. 2) нива Гиурьюп
С. ьара-.ч.амудь за 4 А Р. СТ. ООбНИНЯМЪ, ЧС иъ -*4 часа на слЪдуажмп день къ канцеларията си вь гр. оиЪн-на во дева, ::) нина Чаиръ |»01» 7 декара, оц1, . 
ОГЬ 20 ОктОМВрНН до 26 ||:СМНрИЙ Т. Г. часа ло \ Добричъ шс продаван, елЪгун-шитЪ ДЛ жиикопи медии- лева. 4) нива Канакларь сарт* 8 декара. оцЬнена
5 ГЛЪдъ обЪдь в 111К Л1. нмавонаддавано 5 иа сто I Ж|,'|н "41>,н находящи се г.ь летището на е. Ордименъ. 5> нива Юзсръ янл. 9 дек., опечена 36 лева «» ли
ВЪ 24 часа на глЪ топиш аень иъ канпедаоингя а :""а0: 1 А .геловъ "нзлшп. 20 декара, оцЬн. *0 лева, 7) нива Владеян1 *- * глъд\ЮЩ1Ш Л1.Н1. ИЬ ран НСЛ арннга , ,) ^ чЬс .канара н-егм- 2* I дек оц. 56 2о лн. ЙО ск. оп Т.н молена, н) нива ЧаврьГюв. II дек
СЪ вь гр. Добрвчь ЩО нрод.чвамъ сл*Ьдум>щи*|14 а.) нива .канара в.ет»'* 31*6 декар. оцЬн. 62.20 лв. 44 лева. у)'нива Клеанъ :*ллу 7 декара. оцЪнена

3) нива .Ар Аркаел* 1.8 декар»; оцЬн. 8.60 лева 1н/ нива Касанъ иолу 1.7 д«-к. оцЪиена 6.1 лева.
0 " .1 н»лв>клв»кь" 14 . . 2м лена 11аддап им-го ще почне оп онЬнката. «Кел

" .Нуианлжкъ* 3 м . . 7.«о дена ! могать да со двяиигч. иъ канцеларията иа. нриг&тса,
. „Лкча-Лчлл.къ* 2й . . 4.40 лева дни и часове аа наддаване.

7- . . Канара. Ваша.* 13 8. . й7.«о дога гр. Добричъ. 10 Октонврвй <30.' сод. .
» • *-*• « » Ч.20 лева Н:ш С*д. Прие ань. 3. М1. иипс.

у) . .'Гашда Г.аврь. «.I . . 1й.й0 лева
„Сакаръ А лака.“ 7.4 . . 1480 лена

II) . .Кавака. 1>рт.ь* 5-н . . 11.00 лева
12: . .Желъда. Пре- 11.2 . . И 40 лева
13) . .Кори Ашед. Ь-кь‘4.5 .
141 . „Дворъ иъ селото* 2 декара страна Петрь Ген-

1СНЛ. II Георги Ангелов!, ои. 4 лена.

и 01

длъжнмконв недвижими имоти изходящи СО ВЪ . 
землището на с. Сарж-Мохчудъ. а именно: I) 1 
нива Чеи. Иунаръ, 25*3 декара оц. 50 00 лева, ! 6
2» нива Под. Кула. 11 дек.. оцЪн. 880 дева, 3) < 
нива Пун -Кула /0 4 дег. оц. 32*80 дева, 1 - нива ■ '•> ,
1>аир'(.-Нок>, /3*7 дек., он. 27*40 лева.

Наддаването ще почне оть оиЬнката. «1,‘е- | 
аюищз Т. могат ь да се явяватъ бъ ьаяиеляряята 

въ •1рис.ъгствеимгТ. дни и часове за наллавепп.
Гр. Добричъ, /0 Октомирий /902 г.

г^зв. Сад. Приета въ: 3. М1>дникяровъ 
' Д. Но. 959-902 г.

!
III Д. Ио 420-14)

ошпикник
Ио 12У2УУ .и* на

На основание п:шь. чителнип лиегь Но *Н17 
деш. огь II ДоЛрп окнИ Мпроний Сждня на 16 |Од 

16‘ лоае .Ташл.ь Наврь* 2 декара. он1ш. 7 лена. II ||а Г°Д- в'ь пол.и ьа Добричската ЗсвлсдЬлческа ка. 
Тодора. Кал у дон!.. тииь Щргакн Касилеш. и др. огь с. Сердвисмь, з;.

I) нива .Н.1адеш. Н.ьгь* И.З дек. оц1.и. й«.«о лв I ГП-, оЯявмвамь, че огь 24 *>кгояернй до 2.4 Носчирт
„Аряутлукъ* 17.6 . . 33.23 лв. часа до о слЪдь о«1ць и иослЬ иравооадданане
.Кладеш Н*Т1.“ а. I . . ч к ли. 1 въ 24 часа на слЪдунииня день вь кай кела ри ята е е

12,6 . . 2.4.20 лв ; Добричъ. щ- продавачь слТ.|уя.щигт. дльжникони
6-7 . . 13 40 лв. живи ияоти, иаходащи се вь землището на е. Свр ^

13 лв. I » имение:
|И.*Л» ЛВ.
•116» лн.

ОНННЛКПИК 
Но. 12920.

I 2>
I 3.На основание иенълинт. лшггь Но. 5757, 

изладенг отъ II ДобричскнЙ Мироввй Сд»дия на
8 Октомврнй 901 г., пь полза на Добричската 
ЗемледТлчсска каса, п|>огивь Кайбулла Д. ,15:- 
шодвновъ огь с. Арабаджзй, за 150 лова. обя
вявана., <ю оп. 20 О.лммврнй до 20 Носмврпй 
т. г. часа до 5 елЬзъ о'<Мь и иослЬ нравонад- 
давлнне 5 на сто пь 24 часа на слЬлужщни депь 1 
въ канцоларинга си на. гр. Добрить, що нрода- ! 
ва.мъ гдЪдующмгЬ дл.жнико1ш надпижнмн имо
ти. находящи се въ землището на с. Арабад-
»:яй, а вмонно: оииаЗЕНПЕ

1) Нива .ВЬтьрницата“ 10 дек. оиЬн. 10 »о г.*уз2
ЛОВЯ, 2; нива ЯД() гробищата“ 24 декара, оцЬн. н.-. основание иапълинталииц лпеп. Но 6761 иада-
24 лова, 3) нива .Ара тарла“ 7 декара, оцЬн Д,‘Н1, ,,г* 11 Д°л1""1«киП Мнровий г*дпи на 1» НоемврпН 
7 лепя 4. нива Капзьнь бчбя“ ‘>4 ,..е п,,*,, 18!» г. к-ь волна ка Добричската 1Ь илед*лчееи» каса, иро-4 лена, 4' иш .изиьнь 0.10а , _4 дек. оцЬн- ТИНЪ Шабанъ Ллияаигмь огь е. АрлбаджиЙ. ЛЯ 800 леи:.,

о) иив.4. „Ьапд мп» оаоа“. 24 леьлрг», о^явяв.чмц ч<* отъ 25 ОктомвриП до 25 ПоеккреП т г чаа 
оцьнена 24 лева, 15) нива .Гюворджелика,“, 5 ДО о слЪдь обЬдъ и ИОСЛЬ иравонаддаван»- 5 па сто вь 21
декара, оцЬнеи.ч 5 лева, 7) нива .Карти тррла-
9 декара. оцЬнсна 9 лева, 8) нива „Карти тар
ла“ 8 декара, онЬнена 8 лева. 9) нива .Езибсй 
оьолу“ 16 декара. оцЬиена 16 лева, 1п) Нива 
.Езнбей иолу“ 16 декара, оцЬнена 10 л„ва, II) 
нива .Екнзъ-юкь“ 40 декара, онЬнена 40 лена,
12) нива гЮкъ аркас&~ 8 декара, оцЬн. 8 лева,

12 .
Н .

24 .,
« .

24 „
Н
8 .

I
4) „Лряут.п кь“ 

„1'юлм'КлЬ'К!.*
.Гакльръ Дл.ькь* Л.й . 
.Кан »ра I... пь* 6.1 
„Клннкъ (Чргл“ 2.”3 „

■<;

«I

I На етовн!. Георги е;*!.: н„в;, гасарь \ 2
е ка, онЬн. 4’но лева, й) нива Сакарь Алань I I те Л 

I 2’20 лена. 3) ни на Ко 1жа кору карши 3-1 декара, • Щ 
; •','20 лева. 4| нива Кор. полу Ю.н дек , оиг.кена 33 < | 

На ставането ц>„- почне * ь оцЪнката. ЖЬлавчцигЪ 1 ■*) Коркуть-иолу 3 I дек.. оцЪиена 6 20 л-из. 6) н « 3
чара мегю У декара, онЪцена 14 лена. 7. нина Кь ■ 
174 дек., оцЬн. 34-20 лека, а) нина Кавакларъ са |

I гекара оцЬнсна 14 Г.0 Л1-иа, 91 нина Гьокчс з.».м .' 7 -Ь 
| оцЬн. 16-40 лена, 1*1) пипа Ай„.ьрлх. и01у 14 дек., ь 1 
| 24 л ка II: нива ТКглЬл-ь мре 6 тек. оцЬн. 12 л. I 

нива Сюлюклюк-ь I Г5 дек. оцЬн. 23 л. :з пипа |4лг 1 
<ки ПЛ.Т1. 4-1 дек. он»н. (с2о л., 14) нива Гюлмклв 1 
дек. онЪи. I г2о лева. 16» нива Ееирдже нолу 42 
ОцЬненя Ь4 лека, 16) пипа Картиь еаргж 4 дек.. - 1 
лева, 171 нива Касапь-иолу 4-6 декара. оцЬн. у л- | 
нива Таииь 1>аирь 2 3 д-к. онЬн. 4'1» лева. 19) 
деяировеки пьть 14 дек. оцЬч. 2> л. Йо) нива Ки Я 
с.ьчт.ь 6 6 дек. оцЬн. II в.-ва. Й1) нива Уаунь кула т 
оиен. 26 л . 22 нива При чапрь 16 дек, оцЬн. 32 .1 1

часа на с.|Ълук>щий день вь ка..... . си вь гр. До- I нш а Коджа-куру Зо дек , оцвн. 60 лева. 24 нива I. Л
бричъ, ще гродлнанъ слЬдуюнштЬ длъжникоии недвижими ехртх 7 деК.оцЬв. 14 лева. 24) нина Коркуть таи 1 
имоти, ипотекирани на номЬнатата каса аа горняга сука | д-к, оцЬн. 10 лева, 26) нива Есирдже ьхгар.ь 4 и 
находящи ге вь аемлишего на с. Арабаджпй. а именно оцЬнсна м лева.
I- нива Ара гарла, огь 37 д--ка;-а. пиЬинна III лева. 2) нива 
Канл.ьиь Нибал.хкь, оть 22 лекаря, оц1.н. 66 дена. 3)
Ка|1тл,-тарла огь « дек. оцЬн. |Н лема, 4) нина Кмеяенли 
тарла оть 62 декара. оцЬн. 166 лева, .'») нива Еан бсй-иолу 
оть 4У декара, оцЬн. 117 лева. 6> нива КЬра-тарла оть 31 
декара. оцЬн. 102 лева, 7) нива Кайракь тарла огь 4У де- * 
кара. оцЬн. 147 дева, н: иина Дкь кудакъ оть 19 дек. оп.
67 лева. 9) нина Нри орчань оть 2н декара, (н.Ъя. 84 лева, ,
Ю’ нива Акь-кулакь огь 12 декара. онЬнена 36 лева 11) | 
нина Илткь тарла огь 48 декара. онЬнена 141 лена.

Надаанането ще почне огь онЬнката «Кедамщиг1'

7)
е!

I ») 14 2Н ЛН.»♦ •

1<»> „Мдпръ“ 17 д*>кл1К1 «цГ.и. -М лн.
-миглъгь дл <*»* евмв» ь вь к.111ц**л.трц}| г.ч въ нрис.кТ(*гврииг1» 

дни и часове а а наддаване.
гр. Домричъ 1*1 |.\ 11М*2 година.

11.1вл»н. СждеЛ. Ириставт. 3. Медпика|ювъ
Д. Ио 6Ж»—902 г.

ИIII I

24 ден.*»,

Наддаването ще почне огь оценката. Же.)
н н ва могать та се явяватъ вь канц-ларпята яь приех е — 

дни и часове аа наддаване.
гр. Добричъ, 16 Окгомнрлц 1902 го.т.

Нав. С.ь.Ь Нриегавъ: 3, МЬднпка;
>1. Но, 41 *1213) *•В ВН14) 0!.И1иКНИК

По. 12924.
На основание и е пълни тел ни 11 лиси. Ио. 

де нъ оп» II Добрич е км й .М пропи П едлин на 2 К»иш1 
**од. въ иолид на Добри чекът.-! Землед^чоска Каса. 

могагь да е** явавагъ въ канцелариигя пь 11риед.тетненп- тпвь Мусеа Гялп^въ и др. огь е. Сердиченъ. за *2'-г _ 
гкдип и чалове аа наддаване. | ер. обявяващ», че огь .*5 Октомврии до 2 » Ноември 1

чала до 5 е.гкдъ об|ць м иослЬ право наддава ние 5 -I 
пь 21 часа на глЪлуюоип. день въ канцеларията си » ^ 
Добричъ ще продаващ. сдЪдувлцптЬ длъжникоии и ^ 
жнми имоти, находящи е» вь оемлпщето на е. Сердя 
а именно:

в п
241 :У) т?в

I
816)

2117) П
„ яЮнкч.ь Н1С1Ю 8 ,,
, „Идннкъ-алгя“ 8 
„ „Кьзьдлжиьъ ядг.к“ 0 дека ря, оценена

18) »!
19) * гр. Добричъ, 16 окгоянрин 1У<(2 гид.

Пан С*д. Праетавь: 3. Медникя|>опъ 
Д. Но 481—902 г.

20)
6 дева. 5!Надаващото що почне оть оцЪнката. *«Ке- (НПШЛЕНПЕ 

Но 12934
'дашщятЪ могать да се явяватъ въ канцеларията 

нъ присжтстпенитЬ дни и часове за надяващо. 
Гр. Добрячъ, 16 Оь-томврий 1902 г.

Нзв, Ол.х Пристявъ: 3. Мсдннкяровь.
Д. Л 1653— 902 год.

I. иа Мусса Салиевь.
I) Нива „И.ртлукъ* огь 19 4 декара. оцЬнеча 

лева. й* нива „Коджа кору карши* 3*7 .скара, <»ц. 4 
7.4<» лева. 31 нива ,'Ниръ 6ов>* оп, 8 декара. оцЬн» 2 
лева. I нива .Есирдже иолу* 13 Й декара, оцьнена .1 
лева. 6 нива „Чаиря* 9*3 декарх, оцЬнена |8 60 л» I 
нива .Касан. иолу* 22 Й декара, оцНнена 14.4ч лева. | 

Н. на Юсеичь Немилояь.
1) Пива „Кавак, г.ьртк* оп. 13 декара, оцЬн»- | 

ас на, -) нива . Акча ачл.ькь* оть ■! декара. оцЬвсн» Л 
3) нива .Акча ачлькь* огь 2 декара, пцЪнена 4 лев 
нива .Ечи ташл.ькт* оть 2 .скара, оцЬнсна 4 лева.

Надтаванпего ще почне огь оцЪнката, Желай- 
яогап. да ее янякагь вь канцеларията вь нрнеатетв- 
дни и часово аа на.тдаванле

гр. Добричъ. 16 <)кгомнрий 191)2 год.
Нзв. <л.д. Приег.нпо 3. МЪдника

Д. Но. 1667-

На основанПе паньлнптелний лиетт. Но 2161 нада
ден!, отч. II Доб-рнчекий Миронии I .ътин на 23 Май пии» 
год. нь полза на Добричската .ЧочлсдЬлчеекл каеа. про- 
гивь Тахнрь Абтуловь и др. огь е. Калиево, аа Ц-д) а. ер. 
обянянамч., че ол.> 36 Октомврнй до 26 Иосчнрин т. г. часа 
до 6 слЪтъ обЬдъ и иослЬ пиавон.чтдаиане 6 на ето вь 34 
часа на слЬдун-щпн день |г.. канцеларията си нь гр. До 
бричь ще продавач!. елЬдую.цитЬ дльжникови недвижпяи 
имоти, а именно .

1Л>)Ш.|Е(1ПЕ 
,\о 12901

11а осноиашс ист-бник-лнпй листъ Л9 9904 
■здадсуъ отъ I Длбричский Мирови)) Сл>днн на
5 <>ктомВ)1Ий 19)11 го т. вь полза на Добричската < *•,1а 1®*"1 ь Л|1ГУЛ,,В1-
Дсмдодсдчосьа К:.сса ИрОТИВЪ ОбрЪШКО Нолсвъ I) нива Минели кулакь 4 д-к ОЦЬН. 12 лева, 2) нива
• гр. Добрвчь за 440 дева обяввмъ че 1 ^ ГиГ^М
ОТТ» 27 0»*“ГОМВ|»ИЙ ДО Носмврий Т. гол. ДО 5 ; огъ 2*2 дек., оц1»нн. 64*0 лева. 5) Ний:! Деликли-кая оп. 
час» обяд ь н пшм-Ъ иравонаддаванне 5 . 4 лекаря - ара. «щг.н. у«»0 лева.
на сто 24 часа на елЪдукнции день ще продявамь ..11 11:1 к‘ърдж‘1,л* Ахмедъ. ................ .............. ............. ....... в /) пива I «л 1.ЧНЯ 11.ъгь оп. 1.4 2 декара он1»н.
СЛЪдуюЩИТЪ ДЛЬЖНИКОВИ недвижими ИМОТИ а лева, 2- нива. Кьокъ 2.-у дек. одЬн 18 6-. аева. 3 ливада 
■МеНО* На О5рЬшК0 Колснъ 1 НИВИ цКир&ГЬ- Оистликъ огъ 7 декара оцЬнеча 21 лева.
Сд4рТЬТЛУ 8 1 1,, дек. ОЦ. 16 Л. 30 2) нива „Узуьъ 01. На Али Пехливана. Хн.сенноиь.
бой“ отъ 8*2 *, де.4. <-ц. 16 л. .50 3) лозе „гази ... . . „ 1Ц .,, и •   . 1 ...______ нива Кору-\ркае.ь |> 2 Д|-кар.ч оцЬи. 18'1>ч лева. :Г нива
баба 1 дек. ОН1»Н » А. 4; ьжща ВЬ Г|). Добрвчь Ктнуджа Й-Й дек.. оцЪи 7*6о л ва, 4) нива Кемпуджа 3*1 
СЪ три отделения построена ОТЪ вериичъ. покрита декара оцЬн. УЗИ лева, 6) нива Ламбурджа 2 6 Дек. опЬч. вана чь. че оть .**.) Окточврпй до 29 Но. н ври И т. г
КИрСМИТ, върху 10 М, дължина 5 широчинз 2.Ю 7-6о аева, «-нива Юртлукь 1*4 у-кара, оцЬнена |.12<).1ена. 10 •*< -лЬдь об-Ьдь и иослЬ иранонадданлние & на сч
ВисОЧИИа СЪ дворъ 47*/ КВ. метра СЪ СТРЯНИ '' нива Оручь кулаа 41*1 декара, оцЪнема 33*30 лева, 8 24 часа на слЪдуянцпи день вь канцеларията ен »!
II |7 |,* . " \|» ' нива Илачлжкь 7*4 дек., оиЬнена 21*30 лева. У) нина Кур- Добрин», щ.- ироьчиачъ --лЬдув-щигЬ дльжникова не
Петко ПИронъ 1>р. 1 соргис.811, .маколъ I усевъ И дооглу 9 декара онЬнена 27 лева. 4«1 мина Мещелп-КУла | жпчи имоти, находящи се вь аеилищвто иа С. ХардаД 
ИД81- 011К Не На За 1оО ЛСВЯ. I) Л03С „ I 33(1 баба* I 8-4 .Скара, онЬнена 26*20 лева. II) нива .Мешелн кула оть 
И 8 ара ОНСН. за 5 ДВ. 2) КД.ща Л§ 21.3 ностро- - .скара. оцЬнепа Убо лева. Нчотить ее наяирать вч. '

землището на е. Каднсвп.
Нзцлнанего ще почне отч. оиЬнкчга. «КеллишитЬ 

могать да ее яяивать вь каннеларн» га вь нрие.ьтетвенитЬ 
дни и часове за надданаш*.

гр. Добрпчч- 16 (»кточ В1-Н11 Г.1-2 год.

I

II продаж-баI оГ.ШиЕННЕ
Но.

На основание иенълнителмий лиеп. Но. 6091, г 
I) нива К.кима тарла 9*9 декара. оцЬн. 29*7о л--ва День оть II ДобричскнЙ Млроиий сл.диа на 28 Сеитем

У"1 I., вь иилаа на (обрич- кага ЗечледЬлческа каеа. 
ги нь Нсмаилъ X. Салиевь оть е. Хардалий. аа 40 л .I

а именно:: 1! Пача „Саксии, баши* 6*6 .скара, 2) Нива „л) 
кула“ II декара 3 нина „Чобавь Н-Л1В-* 4 декара. 4) -I 

1 „Кади Кьой чиирх* 11*6 декара. 5) нива „Мандра" 2*
I кара, 6) Нива ..Мандра“ 4*2 декара. 7; нива . Алма кул ■ 
: 7 6 декара, 8* нива „Кюлл|икь‘* 4 *» декара. 9' нива . I 
| лнкь кулакь бащи" 2 декара

Наддаванието ще почне оть онЬнката. кояго и 
купувача, постави. ЖслатщитЬ могать да се явяват, 
канцеларията иа. нриеагечиенигЬ дни и часове аа на I 
напие.

спа отъ прос-тъ дъркенъ матсряялъ, покрита I ь 
керемиди дължина 15 метра, 5 широчина височина 
1.00 метра страни 1’ачу Стоиновъ Гсру Нкановъ 
ндхтт, оц1»м. 150 дева.

Наддаванито те почне отъ оц/жкатз. Ж«да- 
ющитЪ могать да се евявать нъ канцеларията 
въ ирисжгсвенитЪ дни и часове за наддаванис.

Гр. Добричъ 15 IX 1902 год.
Ши. Сждебонъ нриегавъ 3. Медника роиъ ,

.
Д. Но 3«»7 '.-02 год.

опшикниЕ 
Но 12027

На основание нзпьлнителиий лиегь Но 6769 нзда 
день отч. II Добрзчекий Мпропий Г-кдия па 18 Ноочнрнй 
1899 год. вь полза на Добрнчскага ЦемлсдЬлчссза каса.

•’р. Добричъ, 16 Пкточпрвй 1902 г.
Нзв. 1'.х.д. Нриегавь: 3. М -ддикар



Оту. Т*ДОБРУДЖАНЕЦЪ'ров 8 ■ 9

Ь Нива „Каялал«.“ /0 д* кара, 2) навя пъгви кунувачъ поставя. ЖолающятЪ вогжтъ ля се 
„Иланллкъ“ 8 6 декара, Б) нива „Кай* бустакь* | нвяватъ въ канцеларията въ ирнсжтотневигЬ дп я 
/•6 декара, 4) нива „Кара пелштъ“ /26 декара, часове за тидавакне.
5) Нявд ,Дюдгерт*й //. 5 декара. гр. Добршчь 15 ОктвЦф! 9* >2 г.

Наддаването ще почне оть оцЬнвага, коя- Нзв. I Д.1. Прпставъ: 3. М г. шикаровъ
Д. Но. 1694-9112 г.

Д. Но. 1554-902 г. I1р /дажба
ОБЯВЛЕНИЕ 

Но. 12887.
Нп оеяоваппо испъзвит. листъ Но. 4081, 

огь II Добричскнй Мир.вай Сдинн на ;
Авгусп. /1-01 гол. въ полая на Добричскага то първи кунувачъ иостави. ЖелающвгЬ могатъ II продажба 
иедШчеекл кас1 иротивъ Сюдюманъ Салиевъ | да се явявагь въ канцеларията вь ирпежтегво- * О Б II В Л Е Н II Е

,,Т1. е. Хардалий аа 400 л, обивнвамъ, чо н"тА дни и часове ля наляаванне. Бо. /2882
I, 29 Окпшврнй до 29 Ноенпр й т. г. часа ' гр. Добрпчъ, /5 Октомнрий /9**2 г. На основание а (-пълнител ний лветь Но. 5078
5 слЪдь обМъ и носа* нраионя иав.чние 5 I Изв. Гал. Прпставъ: Я. Мелнитаровъ. клач-нъ отл. II Добричскнй Мпровяй Аж шн на 24
сго въ 24 чаен на слЪлующчй допь въ кан- II продажба Д. Аа 1550/902 год. ] <'ептеявря 901 г., въ. .полза нч Добрнчеката Зечле-
яряяга си въ гр. Добрпчъ |це продаванъ слЪ- ОБЯВЛЕНИЕ :Клека Кагса. иротпвъ П-чаиль Ане ювъ оть село
„цагЬ длъжн исоаа недвижими «ноти, иахо- М 12868 1 Хардалий, за 90 лова, обявявагь че огъ 29 окт.

иь землището на е. Харладий, а вмено: На основание ис.иълн1ггелний лясгь Л/9931 1.-о -9 Нт-чнрп т. год. часа до 5 едЬгь ооЬгъ и
.1. нл Скп.о 1ЯН1. Салневъ. изладенъ оть II Добричекп Мирови Слдля на ; ьое.гЬ сь правенаинвапис з на ето въ 24 часана

) Нива „Мйра бои*“ огь /8 декара 3 ара, , 29 Азгусгъ 190| год. вь полза на Добричс-'ата ' (лЬлуннцпй денк въ канцеларията ся въ гр. До
мина „М Ар» гпчень“ огь 7 декара 2 ара, 3) Земюл-Ьлчсска Блеем прггинъ Хасанъ Ал. Кара- | * ричь, ще ирошвавъ елЬпющвтЬ .иъжнвкони не- 
I» „Узунь Б но'1 огъ 20 декара / аръ, 4) ни- гьозовъ огъ е. X ар ля ля за 120 ли. и др. обяви- ; днижпчп ичотв наю лнщн сс въ зеядшцет» на село 
иСъчьръ“ о|ъ 8 декара 8 ара, 5) нива „Поду вамь, че оть -л8 Октомвряй до 28 Ноомврнй т. ,г. ХарилнЙ, а плевни:

* оть 2 декара 2 „ра, 6) нива „Канл.бс- часа до 5 слЬдь обЪдъ >: носа!; иравонадхавпнно . 1> Нива „Ара чеше“ 7 ч-кари; 2) нива „Куру-
1п.“ огь 7 декар» 7 кря, 7) нива „Юртлукъ* Г> на сго вь 24 часа на слЬлующий день вь ' оря.-чаирж“ 4 декара; 3» нива -Кору-башв“ I дек.
, 3 декара 6 ара. 8) нива „Чанръ“ огь 15 канцелариига ем вл. гр. Добрпчъ ще иродавамъ 4 ара; 41 иива „ Кара-гьол ь“ 4 декара; 5) пива

„Оглуджа-баши“ 4 дек 4 ара; 6» ипва „Юртлукъ“ 
2 декара; 7» Къща вь село Хардалий съ двЬ 01- 
дедовия иосгроева огь пратя нокрпта еь слава съ 
дворово прлсгройство 6 ара, съ стр. Хасанъ Ки- 
рагьозовъ, Ибрвявъ Мене ювъ. К. Хюее<ионь н 
Кекирь Мехчеювъ.

Ии иива чисто ще почне оть оцЬнклга. конто 
пърлим купуиа'Г1> на име. Ж-лающитЬ югд.гь да се

И .|( о ь

цп се

I

• Н I.

.(ара " ар?, 9> ние.ч .Дере бою“ огь ‘0 дека- , слЪаунчцитЪ длъжникови исдиижнми имоти м.чхо- 
3 ар<. Ю) нива ,Кючлюь-ь“ огь 01 декара, | лащч се г.ъ землището на е. Харгачпй, я нмеио. 
нива ..Изпържа очи" огь Ю декора 9 ара, : I) нива „Юлъ Бои*“ оть 5 дек 1 яръ 2) нива 

„Днмгсръ н пГ“ оп. 15 декара. '3)нива | яД*’рмень олжа“ огь 12 дек. II ар.» 3) „Юртлукъ“ 
а м -ше ‘ оть 13 декара [ аръ, 1 -4) кжща съ 1 отл, 27 дек. 4/ иявя яК*>ни Пчсганъ* отъ 9 дек.

! 5 ара нива «' рскь Инд.“ огь 9 дек. 2 ара 
I 6> нивя пА.1ма кула“ огь 13 дег. 9 ара 7) нива 

„Чяталъ Тарза“ оть 14 дек. 5 ара. 8» нива
.Даулджи Паши“ отъ 4 декар". 9) нинр „К.ифь нвнвалъ вь канцеларвяга въ првежтсгвевягЬ див и

„ХагАръ“ часове за на пипана -.

НИК.Ч

рь и хамбари.
II на Псмаилъ X. Аая< вь.

1) Иива ,.МЬра блц>‘ огь 7 докара 2 ара.
Iнива „М пира Опни" 3 декара. 3) нива ..ььчръ 
в" огь 4 докара 5 вра, 4) нива ,,Чобань юз- 
•“ огь 1 • докара 7 ара 5) нива „При пяарь“
, 24 декара 3 ара, 6‘ нива ,Чал.ъ ар*е.ь‘ отъ 
декара I аръ 7) нива Алма кула отъ 4 де- 
а 2 ара, 8) нива Алша кула оть 4 декара 5 
, нян.ч Алма кую «>тъ 9 докара 6 ара, 10»

1.ч Узунъ бою огь 12 декар» 5 ара. 11) не на 
з. ярмудъ огъ 12 декара 5 ара, 12) клща съ 
»рь огь 3 декара.

Налдаваиието ще почне о:ь оцЬмчага, конто . 
ши ку ювач ь нпегави. Желай* цигЬ могжтъ ' 
се яинвагь вь кани иаринт:* въ прИ".ьптвемигЪ !

Наши“ огь 14 дек. I арл. 10) нит 
он. 7 дек. 11) .Мандра Баши“ огь 2 дек.2 ара 
12/ навя „Долди Байт' огъ 3 декара о ара.

Иаддавяниего що н -чно огъ оценката която II пролвжб.1 
пьрви кунувчъ даде. Ж-лающятЬ могжть дя се I 

канцеларията вь прислгствепптЪ

гр. Добрвчь ' 5 Октояврн 19» >2 г.
11лв. Съд. Прпставъ; 11. Мбшнкарокъ 

Д. Но. 1872-902 г.
0 I; 21 и .1 Е II II Е

Но. 12880
гни н часове за иадлявянне. На оец*»виние и**иьднитолинй .Ш'*гь Но. 1*29

гр. Добричь 15 IX 1(«)> гол. нзщденъ огъ 11 Добричскнй Маровнй Съши на 21
II ш Сжлебенъ пристан*.: 3. МЪ щикаропл. Април ь 1901 го гина, вь полза ит Добричскага 

II нрогажба Д. Но. 1681-901 г. . ЗечлегЬлческа Ка**-а. прогявъ Пвань Петкови
отъ е. Деве ляв-КьоК. за 880 лева ер„ обявяваяъ, 

! че огь 29 Окточврвй ю 29 Ноечнрни т. г. часа 
11а основание ясиълиителний лветь Но. 5080 до 5 елЬдъ обьгъ в нослЬ нранона глакавве 5 па 

изладенъ оть 11 Добричскнй Маровяй 1’влвя па2'» сго въ 24 часа на с.лйдуюигин день въ кавцела- 
Сситевврнй '902 г.. в-ь полза на Добричскага Зе- рмита си въ гр. Д»брвчъ ш- нрогавачь с.Мпую- 

I яде гЬлческа Кас1*а, против ь Шабавь X. Салвсвъ 
Д. Л1 /•'7/ —/902 гол. I ,,т.(1 р, Хардалий, за 00 лева обявяваше», чо отъ 

01И111ЛКНПЕ : 29 Октояврн до 29 Ноевври т. г. часа до бе.тЬлъ |
АЬ /288/ • ойьгг> ц нос.гЬ съ нравонапаванпо 5 на сто нь24 | 2) кана .К**чюкь-км*р!.-ку»)-' оть !3 ,ъ-к. 3) нвна

11% основание чешити гол ний листъ Л1 /620 часа на ед-Ьлующвй деиь вь канцеларията <-п въ „Кючмкь-кьорь кую * огь 20 дек. 6 ара; 4). нива
ядеиъ <>п. II Добричски мирови сжгня на | Гр Добрпчъ ше продаван. слК пюшвгй дльжннкоип .Чукурюгь“ отъ 17 лек. 3 ара; Г» нива „Дура«-ъ-
Анриль /901 гол. пь полза на Добричскага цсшпжвчи ичоти пахошцп <■«• вь зе*лнпгсто на с. ролу • огь 7 кчеара: 6) нвна .Го.гКчъ кьоръ-кую“ 

1мледЬдческа Пасен прогинъ Мюмюяъ Алпевъ . Харлалпй. а авенво: отл, 12-4 лек: 7* Нива „Дураол.-ваД)*‘ огь 6 дек.:
ншропь огъ г. Кечп Дерсгн зя 558 ли. 60 сг. | ^ ИИва .Чобавъ-волу“ 10 декара 5 ара: 2) 8» впна „Карезликь' огь 4 дек. 4 ара: 9/ нива
■вявамъ оп. 29 Оьтомрий до 29 Носмврнй т. г. 11П„а яКара-нслвтъ“ 10 дек. 9 ара; 3) чина ,Кю- ; .Кврезлвкъ'* <>п. '2 дек.; '0* иива „Коникь-юкъ“ 
:.ч до 5 слЬдь обЬдь и нослЬ нрявонзд 1явлние влюкъ“ 8 дек. 9 ара; 4) лпва .Бююкь-полъ-бою“ »тъ 7 дек. 8 ара; 1 ) низа „Конак-ь-юкъ“ огь 10
■а сIо вь 24 часа пя сгЬгумщчй деиь нъ 4 Д).к ,ц ара; 11мвц я|Сан.х-блстаиь“ 6 л.-кара 5 д-кара; 12) нива „Кяскръ-бостанъ“ огь <2 декара;
щелярнята ся въ гр. Добрпчъ ще иродавамъ а,)а; нпва .Каиаклж-лхрг.ч“ 3 декара 8 а)*а: 7) ; 13) нива ,.Хнгжи-км*йгки-вез<>ръ" 33 1 дек.: >4)
1дуя>:цитЪдл.ьжни1.<>вп нмо поспра ни недвнжпмп 1П|Ва ^Каиаклъ-саргъ“ 4 дек. 1 ара: 8) нива Кан- нпва .Карани.“ оп. 84 дек. 2 пра; 15) нива „Аза-
>ти, находшци се пл. землището на с. Ко-и Лл.к-ь-башн“ 2 и-к. 3 ара; 9) ьява .оглуджакъ“ 2 нларски вл.ть“ оть 5 дек. 7 ара; 41) вика .Ча
ши, а именно: I) нивя „яЬра тарла“ огь '8 Д(.к •{ .ц)а. Ю/' нива „Гаксапъ-башп“ 7 декара 9 талъ-кулаа“ 9 лек. бара; 17) нпва „Келнк-ь-ча1ръи

1. **• нпва „мЪра тарла' огъ 16 дек. 3. пипа а))и . ц( яива ч11унарь-башп“ 9 лек. 3 ара; 12) ' оп, 30 декара; и 18) нпва ,,Нзшан|.-Лр»у гь“ отъ
|1,ра тарла“ отъ 26 дек. 4. пяна „Кара пчь ар иь“ |; празно я^сто .Юртлскь“ -тъ -130 кн. чегра 7 лекари;
I док. 5. нива „Мира тарла“ 16 дек. 6. нпва оъ СТ)| Мтстава Ахчеювь Хри то Милеви. Хю- ,
ара-ачъАрдд.“ 20 дек. 7. нива, Кара-ачъ Ардл“ | с.еияь Лхвел.иъ н н.хгь.

( дек. 8. иива ..Кара-Ачь Ардж 20 дек. 9. ниьа

епяпать въ

о Н Н В Д Е II II Е
II...

в н атове за н ит тайно.
Гр. Добрани 15-Х 1902 год.

II г Сжлебспъ нрн-гавъ: 3. Медннкаровъ
; тяги длъжлпкии н> тикала и-мги, ил\'М1Пци се 

I нъ зевдвщего па е. Д**и.. 1Ж0 кьой. а ивено :
/I нива .Квялъ-буруиь“ »гь 30 декара 6 ара:

продажба

I

Нагдвванаето щс почне огь оц1.вката, които 
първпи кунувачъ дан-. ‘■Кс.1аюи1итк иогжтъ да се 
миннап. въ кницеларанга нч. ир^ехгсткеиигк ши вНа 1давапието ще почне огь оцинката, която 

Емирь Кула“ отл. 6 дек. Ю ннва „Емпрь кула” I ПЪ|||Ш1| кунуннчъ па мале. Жела* щитй аогжтл. ла 
I дек. I’. нива „Емнръ кула* 3 дек. 12. ннва 
ймнрь кула“ 8 док. 13. пипа „Емнръ кула“ 33 
г. 11. ннва „Емпрь кула“ 18 лек. 15. нмна 
шири кула >2 лек. М>. нива „Кцру лрьъ“ “-0 {
В. >7. ннва „Кору ар да.“ Н> дек. >8. нива I 
РРУ ардж“ 1- дек. У. нива „К.-Ц)а ачъ Ардд,“ | И продажба
Ь 6 декара. I н 11 ;1 Н .1 Е Н II Е „

Палдапанмето ще почне огь ецЬнчага конти | Но. 12878 аздадеиъ <>тл. II Дооричский Мв|иошн < клин ни Л
ьрвпн куиуначь даде. Ж-маннцчтк могжгь да | На основание пспълнигелний лветь Ни. 1591 ! Анрил ь 19 Н г„ въ иодз» на Доори'|ската Зсялс-

канцеларняга вь нрнежгсгвончгЬ взда.о-вь отъ II |обрич<'сий Мироввй Съ ши па 21 л(иска Ка!-а, нрогивь Идва Косгов-ь *»гъ село Де-
- Анрилъ 901 год., рл. полза на Добричскага Зевле- I веяжн-кьой, за 18*1 л. и др.. обявнваяь, че отъ 29
! д-Ьи. Као-а, нрогивь Мусганъ Н^иузовъ огь село Окт<»*врнй Д-* 29 Носчврпн т. I. часа до ;» <*л'. ь

Изв. Сл, дебенъ нрнегавъ: 3. Медннкаровъ Кечн Дерсси, за |86 лева ';0 « т„ ..бмвмвачь. '(<■ | "бг.дъ н иоел1» <-ъ нравоиа мавачис :> на сто ь
9 <>кт.*яврп ДО 29 Ноевври ча«ч л** 5 елк гь 24 часа ва слЬлуюшня деиь вь канцеларията .-в

I обвлъ в П1*с.тй съ правоиадшванве 5 ва «-то ,вл. ' въ гр. Доорнчъ. ще ирчлававъ ‘‘.лЪ<ующвтт, ллъж-
| 24 часа на <-л1'. |уюншм день «ъ канцеларията *•« | пикови недвижими вя*,ги. находящп ее въ зеяли-

въ гр. Добрнчъ ще нродаваяъ сд-ЬдующагЬ длъжни- 1 |Д‘‘Т" на 1‘- Девезжи-кьои. а нж-но:
1) иива „Юкъ-аркасъ“ 9 лек; 2» нива .Юкъ- 

Аркаеж ' '4.4 декара; 3) иива ,.И)къ-аркасъ * 10.5 
Лекари: 4 ннва ,.И)кь-арка**ж" 15.'» лек.; 5) нива

ча**ове за на * шшше.
■ р. Добричь 15 Октохнрв I'.Н »2 г.

Изв. Са*. Нрт-так-ь: 3. МI,ливкаровъ
I се явявагь въ канцеларията въ нрясл.л<тн<-нят1; .11111

за наддаваине.
гр. Добрнчь 15 окт»яврп '.И2 г.

Изв. Сжл. Нрнегавъ: 3. Мклввкаровъ
I Д. Но. 1873 902 г.1 11 иродвжбц

о Б Я I! .1 Е II II Е 
Но. 12879

На оспоианпс нсил. 1вит«.1Пйй лиегь II». 1599

|
Д. Но. I N74-902 г.

I

миннаI !. вь
|н и часове за надлаваняе.

Др. Добрячъ 5 X 1902 год.

отьД. Но. /680-902 г- |продажба.
ОБЯВЛЕНИЕ 

По 12884.
На основание ясиьлияг. лзегь Н* 5079 I ковп недвижнчи ичоти. нахо.ищи се въ зенишот*»

|яден1. огь II Добричскяй М »р>в.«й с.ъшн на | на е. Кечи-дср-си, а пвеив -:
Сепгемчрпй 90/ г„ иь полза па Добричскага I) нива .МЬра-тарла“ 20.1 декара; 1' нова

влслЪ лчеекч каса ирогпвь Хю:еян:. Пбрнч- ; „МЬра-тарл а“ 5.6'декара; 3* нива _МЬра тарла“ „Юкъ-аркас*“ 1;».3 лек., *>) нива ,,К)къ-аркасъ
)вь оть с. Харлааин. за 40 лева, Дбиннначь, 17 декара; 4) вина „Караачь“ 16.8 декара; 5) ннва Д'‘к-1 О нива „Кара-ачъ-тарла 7 декара.
> огъ 29 П;томчрий до 29 НоемярнА т. г. часа .Караачь“ 5Л6 декара; •>) нпва , Ечяръ-кула“ 6 1 Надгаваняето Ще Ничие **тъ оцЪнката, конто 
) 5 слЪть обЬхъ и и->слЬ ирязонаддавапяе 5 декари; 7) ннва „Ехирь-кула“ 8.3 декара; 8) нива първи кунувачъ постави. ЖелпиицптЬ чогктъ ла се
I сго вь 24 часа нг С1Ьлукпдяа день вь кан- „Ечяръ-кула“ 8.4 декара: 9 нива ГК‘*ру-ар I*“ 8.', I явянатъ вь канцеларняга въ првс*гстввнят1'. тии и

декара; 10) иаиа „Кору-ардж“ 4 декара; II) ннва часове за на ианавяс.
гр. Д<и»1*ичь 15 Октоввря 1902 г.

Нзв. Ож и Прпставъ: 3. М Мнп карта

I

ларнмга ся вь гр. Добрям *-. що прихвам ь
1>дун*щвгЬ дльжцакови нодважама имаш. на- [ „Кору-Лргж“ 13.4 декара. 
1ДЯ1ЦН се вь земннцого н» с. Хар ший. Наддаваниего ще «„чие „гь оцГ.ишти, конто |



ДОБРУ джанецъОгр. 8 Бро! 8 и 9

Д. М 1496-902 г. за 52 з. 75 ст. • бчоивямъ, че отъ 28 Октомвр. | II продажба 
л*> 28 Ноември т. г. часа до 5 сл. об&дъ и ддсс.тЪ

II продажба X Но. 1494-90:
ОБЯВЛЕНИЕ

12870
0 Б Я В .1 Е Н II Е

п. мрапоилл таван- 5 на сто нъ 24 ччся на сгЬ- Но. 12871
На основавам изпълнител, лиси, Л1 3933 дукиции д* нд>, пь кани'ларяитт е 1 вь г. Д«бричь На основание пспъ^ппте.тнвй ляотг. Но. З'1

нададень отъ II Добричекий Мнровнй Съд на на що пр-ипкчмь сдЪд уюлгпгЬ лдъжмнколи негов- ) изга-нъ отъ II Добрнчскпи Мвр-впп Сжлвя н;.; 
29 Августъ 1901 г. въ полза на Добричската жими имоти нлходнщи се вь землището п.з с. Авгу-тъ 901 г.. нъ подла ма Добричската Зе> 
ЗемледЬлческа Каса. противъ Ахмедъ Ибринмовъ Хардалий. а пятип 1: 1 нива. Теке д« рисн чяирл. ткдска Касеа, противъ Гаялавъ Лхдедояъ 
отъ е. Хардалий, за 80 лева, обявявамъ, че оп. дек. 2 ара 2‘ нива 1еке-аеся члорл; 34 декара Хар галий. ла Ой лена гр., «бяняваяъ, че отъ 
28 О-л-омврИЙ до 28 Ноемприй т. г. часа до 5 3) пива Хагаръ <1 ю (] т. * ар-*. | Еша къща Октояврий до 28 Нося. г. г. часа до 5 сд. об
слЪлъ обЬдъ и послТ. нравоиалдаване 5 на сто нъ с. ХардлдпП м. дно т. оп. 1 0 декара, т, 1 п впедТ, правова.гдамипие Г» па сто нъ 24 часа 
ВЪ 24 часа на слЬдующяй дснь въ канцеларията него оборъ иосгрос-ъ отъ нроегь дървени ма- ел Ьдующвя н-яь въ канцеларията св въ г. Добр.д 
ся въ гр. Добрнчъ ше нродаваиъ •лЬдующитЬ торналъ пра сьсЪдп : бозлуьъ и отъ лдтЬ страни -мЬлующптI; глъ кппк-вя не движима квота 
ддъжняковк недвижими имо.ч нахо/.ящп ее въ иди., 
землището на с. Хардалий, .• именно: 1) нива
Узунъ-Бой 5 декара 6 ара. 2) нива I* ртлукъ 2 ньрвий купувач*, наддаде, Ж-лад-чцчт!; 
декара 4 ара, 3) нива Юртлукъ 7 лев. 5 ара. 4- да ео явяватз. иг канцеларията нъ нрисл.тств- 
нива К»ртлукъ I декара 3 ара, 5) пипа Ха п,- пят* дни н чаеоно я* наллаване. 
рънъ корусу 3 декара. 6) нива Дюлтръ-нчп I» 
декара 8 ара 17) нива Дюлгеръ-ичи 4 д 8 ара 

Наддаването ще почне отъ гчсЬнкя г», която 
първий кунучачъ наддаде. ЖелаьчцитЬ могазъ 
да се явяватъ въ канцеларията въ нрнсАлт гнг- II продажба 
ивтЪ дни и часоие за наддаване.

тр. Добрнчъ, 5 Ок-гохор. 1902 г.
Сждебенъ Пристав I.: 3. йНдинкзровъ

«Р

и ях
ти се въ зеялнщ-то па *?. Хяр гадай а вясино 

Ь пива „Мклткъ Тарла“ 2‘>9 дек: 2) *«-! 
„Чобапъ-ювно-бащц- 5.3 декара; 3) ппва „Чоб 
доялдо-бцшя" 5 1 лекаръ; 4) ивва „Къгърджа- 
декара: 5) яява ,Кювдк»къ-апт,х“ 18.5 л. 6) р-, 
„Куялучъ* 1.9 декара; 7) нива Ле-ру-оаша ‘ : 
декара: 8 нива „Сакаръ-вебе“ 11.-4 дек.: 9) д 

• Кокс* боетаиъ'1 3 декара; 1(6 пнддч „Нлаялл 
а-тл“ 9 декара: 11) пива „Сакеанъ-баши“

Д. II" 1322 - 902 г. д-кара: 12) пива „Узувъ-бом“ 10.8 дек.; 13 п 
. Хапали ь* 2.8 декара.

Над дананието га** почне отъ оц!'.иката, п- 
първи купувачи, постави. ЖелающигТ. яогхтъ л- 
явяватъ въ каяцеларпята въ приежтсгиевнгЬ 
и часов-* лд натлавапие.

Наддаването ще й„чи* отъ онЬнкят». която
под:.{ ь

Гр. Добрнчъ, 15 Оггоивр. 1902 г.
Пзп. ( .ъ 1. Ирис 1аьъ: 4. Медникаровъ

ОБНН ЛЕННЕI

Но 1287(1
X Но 1389 - 902 т.II нроджжба II д основание изпълнител лддеп. Но 574(1 

издал* нъ отъ II Добрнчекпй Мир-чин Гд>дия. ддя 
18 Ноемврнй 1899 г. въ нолла дп Добрич ската 

На основание изпълнители лиегь Но 2191 ЗемледЬлчесва каеа. впитият. Нбр-ячь Кортояь 
издаленъ отъ II Добричекий Мировий Са.тия въ отъ е. Кеди-дереси, за 090 депа обн-яаамъ, 
полза на Добричската ЗсмдедЬлческа каса, иро- 28 Октомврий до 28 Ноемврнй т. г. часа до 5 
тияъ Че1»ни> Тодо|К*въ отъ с. Гюргснлвй, за 1(Н* I сл-Ьдъ обЬдъ и ное.тЬ пра дюна лдяване 5 на сто
лева. обявявамъ. че отъ 28 Октомврий до 28 на сз^.пющнй денд. въ канцеларията си пъ гр. „  ................ „ - ,, ,
Ноемврий т. г. ча«:а до 5 сл*дъ обвдъ и дюслТ. Добрнчъ «дИдующит* шитекиранн длъжпцеовп ' ' н к1("п7,,’!„Г\гГ Г!'.'
правоваддльли-- 5 на сто на сл^дукмиип декь вт. недвижими имоти, находпщи се въ землището на I ,'
канцеларията си пъ гр. Добрнчъ, ще нродаваиъ > е. Качи «ереси, , им-нн-.: 1 нива К .ра д-в.тн.к- ) 'Г * -. '' ' ‘Л -};-}шч.-,:аг.» Л,
сл*дующит* длъжи.ковн недвижими имоти на. ли.Ъ-ь 12 декара, 2 нива Иолъ-алтл. 12 дек.. 3) ^ к, * ,? ^
«одящи се въ землището иа с. Гюргсилий. а нива Кара- дн-гюклю,,. 7 5 дек. 4 нива Кара-а ,ъ м «' Йо '^пй ^ ^ Ч’ -'’П'
именно I) Клица нъ селото, направена отъ прщть ; арадж 13*7 декара. 5 нива Каряачъ-ардл; 3 8 д. ... 1 -л ‘
матервалъ на единъ етажъ, за живЬние. съ дворъ - 6) нива Кяраачъ-ар?л* 10 зск. 7 нива Парад-п. ' ... Л ' ь Ь ‘Фав"|,а •идвдвв-- .» па ег- 
огь 608 ИВ метра. 2) хармана, отъ 2 декара 3) | ардж 95 декара. 8 нива Караачь-лрд.к ч*7 ,ев. * Г т IV' Т*'* *Ъ «Й*»^ла,',И,т;- !
НИВО Нртлукъ 5 декара 2 ара. 4» нива Юртлукъ | 9) нива Коджа Гювенликъ 0*8 декара 10 нива „-„-о -п '^Лрдгк-,,,1,, якотп'11^"1, 'л1и*' 1Г"Ц“Т 1 '
5 декара 8 ара, 5 нива Гъолджувъ 4 декара, 6) Коджа-Гювенликъ 8-4 декар-. II) дюна Ко джя- т * 11Я ,
нива Коркуджа 12 декара 0 ара, 7) пива Джале I 1н>аенлнкъ 4 д--к. 12) ни ря К-.джа-д ювешикъ 7 ,, _ V1 '||Г,т Д « п„!г. - *»1' , ит , ■»,
бою 6 декара 6 ар». 8) нива Канара 7 декара, дек., 13) нива Колжа-гютед.л,..;.. 9*3 дек. 1-1, ’ " 1; - п п V’
9) нива Кузъбашя 2 дек. 3 ара, 10) нива Кузъ- пива Кочларъ-иолт 126 дек., 15д нивя Емиръ- Д,-1 ’ " .? , Д4 Г "-Л“
бащи 2 д. 3 ар.-, 11) нива Пунаръ-чаир* 1« л. ! ьулаа 10 7 аес, 1(1, нива К.ирь-кглаа 10.1 лек. " ^ '°ЛПКЪ 17 Л,'К’ ;,)
7 ара, 12 нива Пунаръ чаирд* 6 лек. 2 ара, 13 , ]7) ника Дирмеиъ-полу 20*6 дек., 18) нд-ня Нрик- ........................ .....
нива Пунаръ ча* ч*. 5 д. 8 ара, 14 нива Порунъ ликь-д лай 14 дек., 19) нима М*‘диеликь I I дек. 
бостаяъ 6 д. 7 ара. _ 20)Г нива Куру-арл.к 9 4 док, 21» ннна Кору-ар-

Наддаиането ще щочне огь одЛиката, която д.у. 5 докара*. ТЬзи имоти сА ниотекирани на 
първи* купувачъ наддаде. ЖелякмцитЬ мд гатъ ! Добричската ЗемледТ.лчеста каса за (50 > лева. 
да се авяватъ въ канцеларията* въ ирнежтетво- 
нитЬ дни и часове за наддаване.

гр. Добрнчъ, 15 Октомври!) 1902 г.
Изр. Сжд. Пристав ь И. Медникаровъ

Iовнклкник
Но 12874 гр. Д-бричь 15 Окгомврп 1902 г.

Изв. С.хт. Нристапг.: 3. МI; дпика) *
II врогижба Д. Но. 1432 9д . 'Ч« ;

(» 11 Я Ь .1 К II II К
Но. 12873

д

па\-- дядци *•<■ вт.

!

и-кяр»; )>) япяа - .ц. 
байръ“ 6() декара: 7 пива ^Гаргал.ъкъ-кулаа“ - 
декара; 8) д-ниа „Чукурт-тарла- 45 дек.; У) п 
..Палъ-Ал-даа“ 73 н-кара; 10; пана „Каялъ Пуру -. 
40 декара.

На ддавапаето ддр- п-.чае отъ оцЬяката, к<>. 
първа купувачъ постави. '.К- да- дцпгЬ яогъгъ д: 
явяватъ въ кан др.м арап га нъ приежтегвепат'!) дд 
часове за па (давана--.

гр. Добрячд. 15 Октохврв 1902 г.
Изв С.ъд. При-тавт.: 3 М1ипика{-

Наддаването що почне огь оцЬнк.тга, коя го 
, иървай куцув^-п. наддаде. 'ЛС-л.-дницн гт. мотать 
да се явявагь въ каддцелароягп въ нриедлттве- 
нигЬ дни за иаллаване.

гр. Добрнчъ, 15 Октомврий 1902 г.
С.ЪТ. Прнставд.: 3. .Мблнпкаровт.

Д. 1497 902 г.

Д. М 1203-902 г.II продажби
ОБЯВЛЕНИЕ 
М 12877

На основание вспълнитолчий днетъ А* 5711 
издадеш отъ II Добричекий Мяропий Сд.знп на
20 декемвр. 1896 г къ нолаа на Добричската О II II И Л Е Н II Е | яздят-ддъ „гь II Добрвч. кп.1 Ма,допий С.кдпп в
ЗемлелЬлческя Ьасса противъ Сядлкъ Мустт-1-овъ | Май 1898 годвпа. въ По.за на Добрвчската Зс

с- Хирдилий за .24 лв. обявявамъ че огь ' , датска Ка- а. противъ н-к-нинх Хи.сеппъ Скт-
28/Х до 28/Х1 Т. г. *дяса до -> олЪлъ обГ.дъ На основание иенълнвгетвпй лиегь Но 3988 п„пь от-,. К5-чп Дереен. за 160 лева. обявяв
послЪ арявоияддаване 5 нт сто вь -4 часа на пзтаденъ отъ II Добрвчекпй Мпровпй Сктвя ма че отъ 28 (>чг<-чн;-им *- 28 Ноезаппй т г. ч
сЛдующия день въ кавцелармвта си вь гр. 29 Авгусгь 1901 г-д., въ полза иа Добричската 5 -мъ.ь -61. ъ п поел), .раь-наиияаипе 5 I
Добрнчъ, ще иродавать сжЬдуивцятЬ лдъжинковн 3--хи- дЬ.дска Ка-- а. нротвнь Мус-т|а Саляевъ отъ ,-г,> въ 21 часа на слТ.дующия и-яь въ панц 
недвижими имоти, находища се въ землището Хар.швй, за 50 тена и гр.. -огвяваяь, ч- огъ - ринга сц въ гр. Добрвчъ дце продавахъ с.тЬг 
на с. Хардалий а и меки*; I. На Сяд&къ Муста-ьовт. 28 Октояврий до 28 НлеявриЗ часа ю 5 «.д I; лъ ; щатТ.
1) нива .Сакд он ь“ 4.5 декара 2) ддива^.С адсе-н д. обЬгь че но-мТ. нр двопа иаванпе 5 на -т-- в ь 24 ' нъ зеялидцего иа К-*чв л.-респ, а няен--:
долай ‘ Г2 дек. 3) нива „Асма Ьула* ц.лдек. 4 часа на е.гкдующвй деди. вь кавдр- 1арв)гта *-п въ 1) пяна „М Пра-тар.та“ оп. 2-1 лекари 8 .
нива .Кан Сжртъ- 6 дек И На Абдулахт. А ли ,,, Добрачъ. дце нр.цаваяь -■ д1: д \ кнцпг). г.тъжпп- 2) нива .Х-н --дмикъ ‘ --тъ 12 дек. 3 ара; 3) п -
Осмаиовъ 1) нивя „Ьарм. пола" 3.1 декар. 2) К,,НП недввжвяи пя-дти. нах-шщв ее въ леядвщето Хиг дек.дпкь-‘ -гъ 5 дек. 8 ара; 4) нива „Хед,
нива „Аама Пула“ 7.4 дек. 3) .Ьуваръ 1>апш“ | „а Хар а..пн а ияендю: ь клпкъ • -гь 20 декара 3 ара: 5, ппва „Кнра-а
14,7 дек.. 4) -Юзъ Юстю 1 .4 деь. ->. „ агеонъ ,) цИйа .||,наръ Паши- отъ 12 декара; 2) ! огь (1 декара 2 ара; 6д квиа „Квра-ачъ“ отъ
21,1ДвВ- "1 М-Уста** Ьь0св ?.СМЯ,,0ВЪ 11ИД“ I нива -Хад.-ръ ).**,,«- огь 3 дек. 6 ара: 8. ивва лекари 5 ара; 7) нива „Кара-ачъ“ отъ 14 дек. I 
.Юртлукъ“ 72 декя 2; нива „Кара меше 12.4 огь „.к.. 4)дм. н, „вна .Кяид.ь-ку да- огь 13 декара; 9) „
1<«о1,Ва ". ""Г1* |-;‘1 деь- ,,ива " \а‘Л*1’*а геръ-,юлай“ ол ь 10 дек. 2 ара; 5) нива „Хатьрьи д. . Еяиръ-кутакт. ‘ «ть 6 д. 5 ара; 10) пива _Кяи
1Ь.2 дек. о) вяна „Дюлтеръ Ьав.ъ“ 10.3 декара. К1^ . огь д„кара о у,)1; „ ИИ .Хадърънъ кудакъ“ отъ 17 декара; И) нняч .Еяпръ-кула) :

На.гдавпдвсто две почне отъ оддТ.пката. конто • 1 ' 1
първа кудювач ъ постави. ЖелающтТ. мотжтъ 
да се нвив.'«тъ вт. канцЪларинта въ првсл.тсгвсннт1> 
дни и чадопе да налдлвянпе.

Гр. Добрнчъ 15-Х 1902 год.
Из. Сжлсбсвъ вриставъ: 3. Мсдникар*-въ

У

II продажби Д. Но. 1385-90: :
О Г. И И .1 Е II II Е !II продажба Но. 12875

На основани** пеяълнителипй лиегь Но. 2

ЛЛЪЖЯВКОВИ не ГВ11ЖПЯИ 11Ч-ГП, ННХО 1ЯЩ11

отъ 17 декара; 12) нпвз пЕянръ-кулакъ“ отъ 
декара: 13) пика „Еяпрт-ку дакъ“ огъ 3 дедй 3 к[ 
II ппва „Г.яаръ-кулакъ“ оп. <1 декара 6 апа.

Напававието ще почне отъ оценката, ко-| 
първий купувачъ да де. ЖелаюдцитЬ я-гкп. да 
ньявагь въ кандд-марпяго въ нрпе.хтствеввгЬ дв-д 
часове за на д гавани-^^

Добрич) 15 октоаври 1902 г.
Изв. С;->л. Нрвставъ: 3. М1. дипкар

чаирж“ отъ 1,1 тек. (> ара: 7) пива „Терзал*-гьоп “ 
«тъ 2 лек. { ара: 8) пива „Кору-баиш“ отъ 4 дек. 
7 ара; 9) вина п(.'ак--анъ-башн" «тъ 14 дек. 8 ;дра: 
Ю) нива „Чанръ- «гъ (1 декара 1 аръ ; 11) ннна 

; „Капаклх*сжртжь «тъ 9 г-ч:. 4 ара; 12■ дива ,Ка- 
! паклж-ехртж“ «тъ 11 декара 6 ара.

\

Д. Но 1474—902 г. На гдавави*то дце п«чие отъ «ц1;нката. к«пт« 
: първв^упуначъ да гд^ ЖсламщлтГ. яогжп. да се 

явяватъ вь каицеларвята въ присжтствсяитЬ дни в 
часове за наддавани*-.

II продажба *р.ОБНВЛЕННЕ 
Но 12872

На осповяине изш.лп. лист ь Но 2316 огь 
II Добричекий Мнровнй Сждия на 26 Май 1901 | 

. г., въ волта на Добричската ЗсмледЬлческа каса :
Апти Ала Осмаиовъ отъ с. Хардалий, [

гр. Добрпчь 15 Октоаврп 1902 т.

Изв. Сжд. Нрвставъ. 3. М кдввваровт. ,
Огговореиъ |кдакто[»ъ С. II. Дапковъ 
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