Цена 1 п.
••мсш

Отъ днесъ Понедгьлнакъ 3 того
втора последна час^ь

ЕЖБШБВЕШ У Т Р Ж Ш ИНФОРИНЦМВНЕгЙ ВЬСТНИИй
ЯБОНЯМЕНТЪ: за година 300 левва
за 6 месеца 160 л.. за 3 месеца 80 л.

Телсфонъ 398

ОБЯВЛЕНИЯ: търговски 1 л. кв. см.
^официап. 1-50 л. кв. см., гфис. 1л. дума

Ат. Буровъ за Сговора.

Димитъръ Н. Фичевъ
Капитанъ II рангъ ггЬма да приема на именния си день
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Димитъръ Я. Верговъ
Запасенъ поополкоаникъ нЪма да приема на именния
си
' ________
Аень — Варна

©

Свещеникъ Димитъръ Тодоровъ Q
на Димитровь день не ще приема.

Ш

Димитъръ Кенковъ~~"~~И

ш

нЬма да приема посещения на именнй*я си день ••

<q

Димитръ Костакевъ

Ц

н^ма да приема посещения на именния си день

Д-ръ Димитръ Златаровъ

^

j j н-Ьма да приема посещения на именния си день
=0

Димитръ Настевъ

н%ма да приема на. именния си день

Димитръ Доковъ

п

п.-секр. въ общината
?-L_ нЬма Да приема посещения на именния си день

а д во к а т ъ

_,. ,«_.„ .'..';

Премести писалището си на ул. '„Мария Луиза" по
мещението на д во „Червенъ кръстъ"
Телефонъ № 237
1—2

СОФИЯ, б н. Единствената
личность, която задържа обединиСтигЬвь Сговора, е Атан.
Буровъ. Запитанъ.защо държи
той много на Сговзра, отгово
ри ни следното:
. —Счигамъ, че единствената
партия днесъ въ Е-ългария е и вложителят* итаха голъДемократическия сговоръ, коя мо сгбрание, въ което се'
то може да се справи съ днеш обежди плачевиото положе |
за пра^оежеието
ното трудно положение на стра ние на taaca хора, конто
ната; не отричамъ, че и въ не
СОФИЯ, б н. Дчесъ новиго има недъзи, обаче, "при все виеооха пари и не кшгатъ! ятъ м-ръ на правосъдието
това, той требва да управлява. съ години да ги взематъ.; п
Реши се:
се: да
да се
се помоли
помоли - Бобошевски посети. Ка— Ро не мислите ли, г. Бу
Апелативния и
ровъ, че може да се дойде до правителството да опрости ;саиионния,
0к жжния
едно споразумение и съ Мали- данъцитБ на банката На с у - | Р
сжпилиша, деновъ и др., за да се създаде wa 20 милиоиа лева и да т о разговаря надълго съ
единъ широко' коалиционенъ
кабинетъ, щомъ страната пре даде подъ еждъ управител- всички сжпии, понеже ще
живява такива тежки времена? ниясъветьнабанката;презъ бжпать негови помошни— •Не. Съ Малинова се мно 1919 г., както и да се помо ци въ издигането и стаби
го трудно работи. Ако намъ на ли Народното събрание'да лизирането на бълг. правремето ни тр-вбзаше ц-fena го не се отчуждаватъ банкови восждйе"на такава завид
дина, за да убедим ь Малинова
на висота, ло каквото не
за образуването на блокъ, се имоти, съ което ще иаже е било издигано презъ до
га, при тоя случай, ще ни еж отчасти да се ЗЗДОЕОШТЪ
сегашните режими и на
нуждни две години, и за това поне вложителите
за сега е по-добре безъ него "Председательтъ на Упра каквато справедливо т е са
да се управлява. - . ' • • .
вителния съветъ Козгчевъ ropnfce. М-рътъ се заинте-

4 5 милиона открита

тгш

на 3 т.я1. е внесълъ около
5 милиона лева. Всички за
дължения на банката, вгзза лбвия блокъ." '••-'* лизатъ на около 45 милио
СОФИЯ, б'п. Предъ видъ на на лева.

Заловени терористи.

ресувалъ върху мвркит^,
които требва да бячпатъ
взети за една оше по-голЪма•• бързина- и_ експедетивность при разглеждане
на делата въ всички са
дили ща."

Чшкипшшкнть заплати

Съобщава се на. почитаемите варн. граждани, че въ

Новооткритата калбасница
(на жгъла на ул. „Царъ Борисъ и Дрпгоманъ)
подъ фирмата .

Стоилъ Б. Ивановъ
Любителите на финни капбаси и унгарски тйпъ сасалами ще намЪрятъ винаги всЬкакъвъ изборъ на
разни видове луканки, наденици, пастърма — суват« и и специална екстра кайсеръ пастърма сжщо и
ви 'аги пресни и вкусни шумкй варени и пушени и др.

граничното правителство и че е ти около 100 в!шии . пра
за _една легална политическа вителствени хора и нЪкои
борба и за образуването на ле журналисти.
вия блокъ.

Продажба на конкурентни цени
•3-16

\ опозицията. Като най-.ярки пар•тизани за разтурянето на Ка• марата еж народните предста
вители: Н. Рачевъ, Н.-Кямилевг,
НЗ бОННИ „ Г и р д а п ъ "
1«ожухаровъ—Федя Чорни, На. чевъ и др. Не еж' чужди на то" Русе, 6 н. Тукашната ак- в а желание и м-ръ П. Тодоровъ
.,„„,,_„.,. R 4 u „ i
r u n , 4 » , « и Спавейко Василевъ.

.•_
правените постжпки отъ Ностоян. приежтетвие на Земледел.
съюзъ, М-вото на вжтр. работи
Букурещъ, б н. Днесъ
е разрешило. ;свикването_ на властитЬ заловиха въ ед
младежкия земледЬлски кон но събрание двама отъ
СОФИЯ, 6 н. Парламен
гресъ за 21 декемврий. Предъ членовете на терористиче- тарната комисия до 15 т.
вжтр. м-во Постоян. приежет. скага организация Въ -ГБ.КЧ' м ще изработи размерите
е подчартало, че конгресътъ на еж намерени револвери, на заплатитЬ. -Увеличени
младежитЬ ще пзеочи легално- съ които искаха да засгре- ето, което ще се направи,
стьта_иа Земледел. съюзъ, как лятъ неколко министри. още не е окончателно на
то борбата му противъ единния Арестуваните ек направи правено То ще б-Тч де ' съ
Фронтъ. Ще , се правятъ пос- ли пълно самопризнание образно съ взетите съкрзтжпки за свикването конгреса и въ намерения у тЬхъ щееия, както и тия на пер
на Съюза, който сжщо отъ своя списъкь личатъ имената и сонала. Разчита се увели
страна ще потвърди, че Земл. на пругитЬ лица, които чението па бжде съ 30 —
съюзъ нема нищо общо съ зад- требвало па блшатъ уби 40 на сто, като се даде

I ^ми,1М|1зщм1С5ияани»асаанни1а«азяезгоя

И

Дчевни 2 и пол. и 5 ч. * Вечерни 8 и 10 ч.
Наскоро „ В Ъ З К Р Е С Е Н И Е" ""~
отъ Л. Толстой
. сь Лиа Мара

v

Федерация- сливан?.

Бълпрть въ -Тракия.

по-големо увеличение на
ръководните служби. Едйовременно ще бждатъ
прекатегорирани въ нови
4 категории всички дпъжности
-

СОФИЯ, 6 н. Почти всички
бълга. ски семейства, останали
още въ турска Тракия, искатъ
да се изселлтъ въ България,
СОФИЯ, 6 н. Дирекцията
обаче отъ известно време тур
на
Т- 3 стопанства про
ското правителство не разре
шава изселването на бългаии- дължава срока за отдава
те, понеже и безъ това Тракия,не ПОДЪ н о е м ъ На СВОбО!
е била доста обезчюдена следъ ните фондови земи до 20
изгонването на гръцкия елег м. вместо до 33 декем
ментъ
Правитеи-твото е предписало врий. кекто беше по-рано.
на С. Радеаъ да има и тоя въп- Ако до 20 т. м. не се яросъ прецъ видъ при водене вятъ желаюши
граждани
преговорите съ Лнгорското пра да вземать свободни фон
вителство по бежанския, вадови земи подъ наемъ за
кжвския и др. въпроси.

Раздаване фондовите земи

' тРинадеееть годишна пракпка търси работа въ
'Б|Рговска или небетчмйска мелница, разбирашъ отъ
<а1авъ видъ камъни.
споразумение бръснарница „Фигаро"--Провадия.

1—3

53
помЬще-.
нието съ
К
—^.
::. ..г. Й
У Х НЯ Н
г- __,-•-." Г7.::.
, АР- Удобства, на"бившия ресторантъ „Кулинаръ"
,Е_ 'разположено
въ
най-разкошната
кп уу ркои рг т, ни а"
",IUWMO в
ь н
ай-разкиснат
Г- часть на града Варна — Б/леваздъ „Сливни ,
М Ца"" № 4, удобно за бирария-ресторачтъ или
3-1 Сладкарница. Продава се по случай изселване
§3 и Ц*лия инвентарь, отъ бившия съдържатель
§3 на ресторанта „Кулинаръ". За споразумение
ЦР пРи Домопритежателя въ сжщото здание, гор^_ " И я егажъ, ипи въ кжщата на Бул „ФердиК панд-ь" № 73/119, жгьла срещу н-.вмтЬ врата
1
4
i ^ H a Морската градина,

г__р

dP

dP
dP

'ения За в-ка се праедаатъ.-въ павиРна на Д. Юруковъ д о пощата. •

ла

СОФИЯ, б н. Между демок
рати и радикали има сило те
чение за сливането на радикал
ната и демократич. партии. Голема часть отъ водителите на
двете партии .еж за ецно потесно сътруничество, дори за
слизане. Въпросътъ за сътруд
ничеството е почти разрешенъ
за демократите, а не и за ра
дикалите, кои го се придържат ъ
къмь своето решение, което се
взе въ конгреса имъ и Висшия
пертиенъ съвенг,а именно:са
мо за обикновено сътрудниче
ство, а не за федсриране и сли
обработване, те ще бждатъ
ване.
. •••
отдадени подъ наемъ на
Предполага се, че може би
въ началото на тази парламен
СОФИЯ, 6 н. Да се разтури желаюшитв безъ разлика
тарна сесия ще, се постигне или не Камарата, споредъ пра дали еж имотни, или бе
между р<з дина пи и демократи вителствените (кржгове, щело зимотни.
•
[•.•
споразумение за сътрудничест да .тависи извънредно много отъ
во, а въпросътъ за федерира- дебатите, които'ще се разиск- • СОФИЯ, б н?' ОТЪ утре
рането и сливането да се по ватъ по отговора iia тронното цената.на хплзба въ столи
стави за разрешение въ най- слово.
цата отъ 900 гр се опре
близко бждаще
Тогава щЬли да се очертаять деля: белия 11 л., пше
ясно позмциитк.на опозицията
къмъ правителството и въобще ничения 0.50-л., типовия
».-.•.•
щело да.се изрази силата па 7-50 л .

Каяь Ш и разтурила Канарата.

Чзтете ь «Вар, Новини"

варненски новини

на Б. Т. Я .
Берлииъ, 6 н. Съобщаватъ
отъ Вашиигтонл:
Споредъ последните ре
зултати отъ изборите председательтъ на Сгвдниенить
щати Нулиджъ получилъ !8
милиона гласа, Девизъ 8 ми
лиона, ЛЗФОЛТЪ 4 юилиона.
Въ новия сенатъ ще олезасъ 48 републиканци, 43
демократи и 4 прогресисгк

отъ 5 т.м. гласи: Тъй като официалниятъ органъ на ради
калната партия в. „Самоуправо," даде оггласъ за неблагоприягното положекие досежно
образуването на едно концен
трационно правителство, бив
шия м-ръ Тимофееничъ, който
бЬ получилъ мисията да със
тави такова концентрационно
правителство, повърна на кра
ля дадения му мандатъ. Н. В.
Кральтъ прие Давицовичъ, съ
когото води продължителснъ
разговоръ.
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С ш ъ гостъ на Варна.
съ ЦДРЬ ФЕРДйНДНДЪ
(Печатано въ големия аме
рикански журпалъ „ Jhe Nev
Yorh Slerald Tribune.')
: (продължение отъ бр. 93)

Сесъ Севмесъ, на коетоЖ
гов ри народ, представители
Р. Василевъ на тема: ,МЬрщ.
те на правителството hotipefci
раната и борбата съ снадй*
тията".
:'.•... &••
Пристигнаха парах. Др^.
MopV' под ь англ. знаме иаддп
,.^
орг'""
оть Ливерпулъ, „Сисамору^
Феликсъ Фресине" подъ:
знаме, идящъ отъ . Кюстенж^

Снощи, идящъ отъ Букурещъ
презъ Добричъ, пристигна въ
града ни г. Монтепо Селъ, главенъ. редаиторь - издатель на
известното лондонско списание
„Ниръ истъ" (близки изтокъ).
Г-нъ Монтегю Белъ е на
гости у пълномощния м-ръ г.
д-ръ Станчев въ вилата му. По
знавайки г. Монтегю Белъ като - Нови постройки презт,'й3.
'единъ добъръ приятель на годишния строителенъ сезо^
България и като крайно спра- въ Варна еж били издигнати 2§
ведливъ публицистъ, ние го
Държавник изпити за осно*
поздравляваме с ъ „добре донит Ъ учители ще се привгр.
шелъ" въ нашата страна.
шатъ пргзъ идната седмищ
Изпитите се ржководятъ on
г. г. д-ръ Свраковъ, Г. Чай*
СОФИЯ, б н. Преди епинъ ровь, С Томовъ, Каланджиец
месень. се хроникирз из и др,
заседава общ. КОМИСЙ
чезването на 14 г. девой по Вчера
разлределение 3 милион«|
че отъ с. Княжево. Не:<ол- кредигь между кооперации
ко дни. слепъ това се съ лица бездомници за строе»
общи за второ изчезване. въ квартала къмъ казарми?!

: — „piXb, госпожо, а з ь ви увирявамъ, не съ"мь обра?ецъ на
сгоикъ. Има минути когато моя
стоицизъмь рита срещу боговетЬ. Язъ се нппъчпо съгла
сяваме, че изппннцитЬ царе еж
иозече философи следъ прова
лянето, огъ колкото обикно
вените личности, които еж за
БЕРЛИНЪ, 5 н. Съобщаватт
губили своето готьмо състоя
огъ Копенхаген ь:
ние. Но пантата философия е
Много наскоро
първоначално произведение отъ
Правятъ се приготовления за
въ „Театръ Ранковъ"
предания и възлоиемание, и
експедицията, която ще замине
както може да се предполага,
за Палестина, кждето ще се Щ
гордостьта е необходима въ
предприематъ големи разкопки '""' споредъ прочутия роман
&) сметката зз съзцаванието на
въ стария градъ Сива.
на Толстой съ Лия Мара
единъ монзркъ".
Берлинъ, 6н Сгобщзватъ
Ние смз дисциплинирани още Завчера изчезна 13 г. де
Заловенъ е отъ пристава!
отъ Вашингтон^:
оть рождение Ние сме научи войка Цена Ангелова отъ Ill уч, г. Р. Геневъ крадец^
ли неоЗходимосгьта отъ обуз- ул. „Ивайло" № 3,
При възникнали^ лрезъ
—-рецидивистъ Ал. Димитров
време на мзборитЪ на разни СОФИЯ, 6 н. Конференцията даззние на всички въпкашни Полицията се заинтере който беше открадналъ i
издаващи смущение.
понеделникъ на пазара е|
МБета бззредлци били уби по разглеждане бюджета се сь- признаци,
Скепата, признака ffa смьртьта, сувала отъ туй изчезване каруца и я продаде за 100Q
ти 6 дуии, По-сериозни бзз- стоя вчера между началниците седи винаги до пасъ па праз- на 13—14 год. девойки и
редици били въ: Чикаго, Ма- на бюджето-конгролнигЬ огдЬ- денствата. Той може да значи се заела па открие дали Нражба на домашни вещ»
ления, Прнсжтствува и м-ра на убийство, той м^же да значи
дрехи е извършена минала:
лнокъ, Улинисъ, Бокачъ, Ню финансите
Обсъждана е въз абдикация; по той служи вся авторите на гвзи изчезва- вечарь оть дома на С Нив
Иоркъ и щага ОФИО.
можността за намалението на кога да ни напо.ччя за изпеиа- ния не еж едни и еж ши. лозъ въ махалата „Кадъ]
баба". Въ дома еж били же
ЛОНДОНЪ, 5 н В. „Таймсъ" б оджета на около Ъ и пол. ми дитЬ Следователно пий сме
лиарда
лева,
за
да
може
да
се
та
и децата на стопанина,
приготвени
и
нищо
не
дохожда
се научава, че въ новия каби
ито усетили крадецй.но се |
нетъ, съставенъогъ Балдуинъ, балансира. За сега чувствител съ бързината на катастрофа.
СОФИЯ, 6 и. Споредъ офи- плашили и не посмели да !
ще влъзатъ на първо мъсто: ни съкращения на персонала Главното нещо въ живота'е да
Нрадецъть сполуч! j
Чемберленъ, Дикеркиндъ, съръ нЬма да се правя^ъ. Този въ- се подържа какво дт е попо- |циалнитъ сведения, получените кать
просъ
е
предоставенъ
на
на
спокойно
да. се отдалечи
жение,
телесно
или
духовно
из-[резултати
въ
страната
за
всич
Лаборъ, Холмъ
чалниците при учрежденията
плячката си.
и1
ки избори, станали на 2 т. м.,
го проучатъ и посочатъ съ гнание, съ достойнство.
Бьлградъ, 5 н Сьобща да
Една
сърбека-житарска.фи»
еж.
следните:
Дем.
сговоръе
-^ БЬ много жалко и непри
въ една бждащи
ватъ отъ Пекивгъ: Цейнъ кращенията
конференция съ участието на стойно, казахъ ать, гдето бив получилъ 90020 гласа, а целата ма е направила предложа;'
Анхайнъ запвилъ, че геив м-ръ Тодоровъ.
шия австрийски импграторъ опозиция 90,748, безъ раолика да достави едно доста гол| ;
количество жито за нужд!,
ралж Пингъ е готовъ да Проекто-бгаджетъгъ ще бж- Карлъ и императрица Зита се на групи.
на града, Въпроса се проуч ]
указаха
тъй
много
неподготве
вземе участие въ конфе де приготвенъ до края на м.
СОФИЯ, б н. Днесъ сл. и ако офертата се нам4р^ '
ни
за
смъртьта,
за
детронизаренцията 3' тира, която ще декемврий.
цията".
пл. Н. В. Царьтъ прие на износна, ще бжде възприе!] I
re свика въ Пекингъ съ
Фердинандъ сви своитЬ ши аудениия италианския пъл- въ разстояние на десетина 11
ще бжде запасен^;
цель да се постигне едине
роки рамене и отвърна:
номошенъ м-ръ, м-ръ Бо- Варна
храни.
:
• ' 1.
" „Въ случая имаме слабоханието въ Китай.
, т^.г. ,
г
бошевски и м-ръ Р. МадВчера къмъ 5 ч. морей .
\ СОФИЯ, б II. Ск/кпотията въ рактерни Хабибурзи, попаднали
вълни изхвърлиха на 6рЩ[
БЕРЛИНЪ, 6 н. Съобща'ватъ г целото царство продължава да подъ силното влия.чие на една жаровъ.
д-во „Градиво", единъ тр|'
отъ Брюкселъ: Видни индуст-; расте; тоза се консгатирва и изумително умна жена.
Императрица Зита бЬ нада
Граждани отъ Сесъ-Севм! •
риалци и търговци настояватъ,оть официалните власти. Наззаявиха, че се именувалъ
за въстановязане официални 'иачаватъ се комисари, чиноз- рена съ единъ съвьршенъ тамаилъ Карахюсеиновъ, pi
съобщения съ Русия.
. (ници и редъ други комисии за лантъ за създаване интриги,
никъ отъ Сесъ-Севмезъ,
| борба противъ скжпотията, оба който е резултатъ на съеди
ППРЯЖЪ. 0 Н- Д"1)Ъ Щ- РЦ-,ч^ никакво поевтиняване. Това нението на френска a кързь
Вари. истинна издаде нареж ненъ съ две деца.
ШШ npiiCTIIffia ШШ ВЪ ({И-!'тревожи доста правителството съ италианската. Аз s се удив дане съ което всички търгов
ДНЕСЪ, петъкъ и утре?1
лявах ь на нейната съсредото- ци, притежаващи
копринени бота, последните два ден|
РНШ> Н Si ПВДЪ ОТЪ ЕрЮ i Последното е решило да сложи ченость".
платове, се задължаватъ да ги втора часть
„\Шщл№¥.:
— „ г динъ въпросъ бихъ си деклариратъ при
митницата бога дневни 2 и пол. и 5
позволила да Ви задамъ, госпо- за да бждатъ пломбирани, въ вечерьта — в и 10 час
УР2Д2НН МеЖДУ ШиШ
Н РЛ-.на борба срещу скжпогията и дорю, несигурно казахъ азъ. срокъ до 23 т. м. Следъ тая кино Ранковъ.
Cfifl. K0HTJ Д1ВПТЬ СЪГЯЙСЧбГО'поевтиняването па живота.
Желая да знамь кои принцеси дата окритите ще се - считатъ
Утре ежбота 10 ч. np. nif
! ~,
биха обичали да живЬятъ като за коптрабандирани и ще се
дчкалчтЬ ще иматъ парт|
истински съпруи".
конфискуватъ.
*
събрание, на което г. Ж.Ф i
Фердинандъ бЬ н е твърде релебовъ ще говори • на If
въ Варна.
Резултата
отъ
избора
въ
с
нштеленъ въ саонгЬ отгочори.
I
Горни Чифликъ е; сговора 97 „Какво иззърши нашата $
-Да
бжда
сьвършено
отПРЙГОЮРНТЪ
В
a
гл., земл. 132 и 40 невалидни гация въ Франция". , (|1!
п
и т пя
пц ju
u.TJ плп-m
liUMiu- ! романската
ипгъ.
1П tI. и-.
m nui
I ipnciHiпа погрг
вчеравь града ни кровенъ, госпожо, Принцесите
Упраеителниятъ съветъ нЩ
С
/
Т
ч
обикнозепо
'
неумолимо
пе
НаТЪ НаЙТЪ
Н I М-, ОХ!) ПОД» 0-.сия
романската
коминачело съпогранична
г.
Мпксдопсната млад. организ. калското проф. сдружени
чални
освен
ь,
когато
имзтъ
генер.
Уй;-са
ВЪЩЗЛНИ ДО TU3H
нач на дивизия, г
,5р.
Миладинови"
поканва случай сьюзния празникъ^
подпол. Изетъ елгда отъ Бурбонска-крьвь Bii гражданството
да
посрещне
БЕРЛИНЪ, б н. Съобщаватъ дени
Димитровдень, поканва Щ
пор.
ХекторьМайоръ
за да Мпавьр- царския родъ, къмь който те
подпол.
Иаховани,
отъ Лондонъ: Специапната ко не визитата на бълг. погранич принадлежать. Най - после та днесъ въ 4 ч. сл. пл. присти бакали па сборенъ пур
га щит Ь отъ всички краища на предъ хана на Таптьк#
мисия, назначена оть кабинета на комисия Вчера комисията ково е моето мнение".
Макдоналдъ, зз да анкетира посети н-ка на гарнизона г.
Ако ьНжоя принцеса се слу цаетвото гости за празника на отъ гдето ще огидатъ иа'$'
работитЬ, относително мисте полко!)Никъ Соларовъ, окржж. чи да прави изключение оть 8 и 9 т- м. Ще се направи ма ненството точно 8 ч. сутр№
рията около писмото на Зинови- управитель, кмета й др лица обикновените, зная много слу нифестация съ музика отъ га
евъ, не можа да устаноз;! дали и, вероятно утре ще си злмиие чач тя рискува да претърпи рата до клуба на организацията
това писмо е автентично, ипи обратно, по случай привършва пълно корабокрушение.
купувал^
Еснафсниятъ комитет ь покан
не, тъй като ооигинальтъ ни не работата по границата.
Белгия . . , 6 6 1- •- " - s p ва
всички
сдружения
съ
знаме
—
„Азъ
имамь,
то
се
знае,
кога не е билъ вь ржцегЬ' на
17 во 1 )
иззестни блестящи принцеси, ната си да отпразнуват ь утре, Б. Пеща .
Интимната вечерг
правителството.
Виена
.
.
1930
Димитроздень, съюзния си паНачалникъть па гарнизона г. като нанримрръ майка ми и троненъ празпикъ въ ллървата Прага . .
409
моята
братовчедка
Инфанта.
(
Берлин-*., б н. С.ъобщаватъ полковник ь Соларовъ
даде
•W
32,70 #
отъ Вилсебургъ: Наводняга е снощи интимна вечеря на гос Енлала оть Испания, кояго Ви Св. Никола. Ща има манифе Германия
Лондонъ
.
стация
отъ
клуба
до
църквата
голема часть отъ гр. Велсе- тите въ отлично наредения са- препоржчва па мене
626:и обратно презь ул. „М.-Луиза", Парижъ
бургъ, расположенъ между р.
7 1 6 - 731/
Инфанта
им.}
умч.ть
на
мткжъ
{лонъ ресторангъ вь гор;1ня е'2#
Гърция . .
„б септемврий".
Реймсъ и Аурора.
238
ъоощен.л- тажъ па сладкаоница „Мари- и тачтъ на дипломать. Когато
Италия.
595
ята еж напълно пргкженати. t n r f l j « в ъ к о , т о О С 8 е и ь Г 0 С т и т Ь тя ми посети, нейпиятъ разго
Деиокп.
сгопоръ " свиква Швеция . • 3663
Въ повечето улици ДъпЪочина-| у ч а с 1 в у в а х а и Ч Л е Н О аетЬ пана воръ приличаше на единъ дъжд утр10 ч. пр. пл. организа Ромглния .
77
та на водата надминава единъ . И1 , 1та п о г р а 1 1 И ч н а комисия, съ- оть падащи :>вез ли. Не е ли ционно събрание. Умоляватъ Сърбия
199
метьръ.
стояща се отъ шч. на граннч. тя С и т о извънредно хубава"? се всички членове дз приежг73 50 $
„Азь се съгласихь съ тозп ствуватъ Делегатите на кон Цариградъ
К " Ь я о а т я n-u Ct.t\6na
'векторь. г. полк Пантофчневъ
Швейцария
2645
I V p a d d l u DD L b p U U n . m m . Джабаров»., майоръ Ара- мнение,' иомняйки си синигЬ греса ще дадать отчетъ за из
Холандия .
5462
БеЛГРАДЪ, б н. Една теле- 9 0 а ъ « " а й о ? ъ Юрца.ювъ. ш очи на Инфанта, нейната блед- вършеното оть последния.
Ню-Иоркъ
137 20'Й^
Михайловъ
и капитанъ: носгь, като слонова кость и
—
•••-..._..-.. -Ч
__ |Гюръ
,норъ
^
Сжщия день следъ обЬдъ се Канада . .
137
[нейната кестепчва коса. (След.) свиква публично събрание въ Египет, лири
телеграма отъ агенция Хавала Н-"ацовъ.
641
В>

Изчезнали дьвоини.
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ВЪЗКРЕСЕНИЕ

КонФорсишлташ) бюджета

Резултата отъ изборитЪ.

С ш о ш т а всв расте..

пяоммчесшЪ иошшя см ? Г « З Д ™'™

зТе^Г-

си зп ншянсшшшз на а]
взтсн! посшнянъ вь Пдань Ротл;нскитгь гости
н Фрачцузяия танъвъ въ Носкзаще спиш- r w , ™ в..™ ъ ma, ..»
твател рзвотяоштьшя-

Б. Н. Банка за 7 |

J#

ШW

Ш г\ино п р о ш е к ъ
mm
m ш велнчесгоения ФЛАМЪ огъ В^к^орясиъ Сащу

1ррТШ'т«г1
^ '

Л

н 1 ^ ^ ^ 0 в ^ и % Т ^ Т ? Ю ? б и
Начало вечерни в ъ T8 и 9 и " ^ С р е ц а
^5° ^,^ZJU}2IL'^

"а Ф и л м о з о т ° изкуство съ Р-та Жоливеп
" четвъртъкъ дневни въ 4 часа.
• '

8 и 9 и пол. часа.

