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(Цена

ВАРНА, 1в Октомври ШШ5 г.
*w*fc»»*-«i»»<irt. .<омша1мммг11 —uiriit чжиайвйяар

Кино Ранковъ шяъ тшръ «Одеовъ*— София.
Най-после! днесъ

^ай-после!

за J. „Вар. МВШГ

Прочутия научно фантастиченъ ф и л м ъ

се приемат* въ тютиивпродааницата до
Стовл* оляидшиягв,
пригагснция .Фарь"
cpetuy Сйтето, павилиойа до Общоствения
стоф> и направо въ
печатницата на До/бри Тодоровъ
Въ ^провинцията се
прй§матъ отъ нашиi i настоятели

а-

ф О Д в >ТРИНЕНЕ ННФОРМЯЦИдНЕга BftCTnWB
ДМЕНТЪ: sa година 300 леаа
меца 160 л 1 зе 3 месеца 80 я.

но 150 я.та.'« ; Пряеми*
текфоиъ зев~П ОБЯВЛЕНИЯ:
се в** агенции „Книжнина" до noiueta

Фекяамн

Таатралниятъ салоненъ оркестъръ на г. Ял. Папанчевъ
;; изпълнява фантастична музика
Начало 3 пол., 7 пол. и 9 пол. ч. Неделя 3,5,7 пол. и 9 п. ч.
II

Д-ръ;Б.АСТАРДЩИЕВЪ

U

iipiii! ИЛИ БУРГОЗЪ ВЕЧЕРЯТА в* ДВОРЕЦА

ДРАСНИ
"™."1 """ '»Jinn»

'-

, При едно д*,|0) м. с ж я а
*динъйстаръ, -nemen* с^лчнннъ бЬ повикамъ като сан.
**™ w йМВДе атестация s a
* ^ ^ н е , ? в - ь сьседъ,под.
'- —Че, добъръ комшия ми
е-заяаи старика твърдо. ;
S-xmma го запита:, й?
я . --Какво разбираш* подъ
думата «добърг комшия»?
—Вземаме си, : даиаме си,
единъ други се почитан».
.—Тъй. Но вко взема а да
не дава, тогава значи H W
Да бжде добъръ комшия?
—Тогава щ» * кклипир-

Когато вг града ни се съ • Онази ^ вечер*, устроения ДЖИЯ...\
. ,
Такова е понятието яа c v
стави комитетг « ивработп прием» вг '-двореца Евтино Варненски общ. съветъ на тази материя, и вследствие на известният иснтия »а сто градъ, на който бпха покане седство на единъ старъ пооснование
чл. отъ 3. Гр. общ., това не еж могли, по наше панското повдишне на tana- ни всички шефове на учреж чтенъ, съ здравъ усетъ и
iR. Чепино<домъ на г. Г. Атанасовъ срещу банята и
запазеиъ моралъ българинъ.
е
длъженъ
да приготви, да во- разбирание, да дадатъ една бащата всекидневна Варна,
зто здание на Г. Михалъ Филиповъ и църквата „Св
денията щграда,е мипалъ вг И макаръ простъ, неученъ,
тира
бюджетъ
за
1926
год.
За
справедлива
класификация.
\0х
Богородица«-1[ участък* . v /.
-10-1378-10 | приготовлението на този бюд бектияно погледнато на тази щьлата буртска преса и всич една много tmdу шевна атмос и безъ атестати, но съ ло
жетъ, до колкото сведенията материя, намираме, ч« общ. ки съсловия «г Буршп се по- фера и с продължил* до 1,ч. гиката си оборва световните
дипломати:
..,..,:,
ни се простиратъ, избрана е съветъ можеше да поправи дигнаха да протестиратъ да следъ полущщь.
^ : ,.;: Яко' взеиа .и дава''••'^•Ф'•••'-•
била »6wflmefapHa комисия" тази таблица съ огледи важ- не би на Варна да се дадатг
Д. В. Царя е бил* извън • . ~гДобъръ е комшия. - 4:трима г. г. общ съветници, ко ноетьта на службата, безраз
нпкои
привилегии,
ei
ущърбъ
на
редно
любезрнъ и разговорлив* Пко гледа «само да взема
ито съвместно съ г. кмета еж лично 'кое лице заема тази
подь Военния клубъ
,,. г-Келепирджия. ;
;;
.,.
изработили йли пр-добре еж служба. Постоянното приелтет- Бургазъ, Викой тукъ тогава сгсвоитп>~и>сти.}
Но ако логиката на'Гоя
приготвили за 1926 год- и еж вие (кмета и помощниците) не не издигна гласъ щщивъ не ., Съ всички шефове.— безъ
го представили за вотирание требва да взематъ еднакво оправданата завистг на бур- изключение^ — т о й е разгова старецъ е нужна за поука
на разни дипломати, наша»
на цЬпня общ. съшетъ. Единъ възнаграждение, защото кмеТа хазци. Минаха
тькдлко рял* върху ; уредбата и нуж та глава отъ нейната твър.
" • ЗЕ» А. , 3 3 £2 .*Е" ЕЗС 7 1372 15
отъ г. г. общ. съветници (име е представитель на града, той
се по дите па ^подведомствените дость достатъчно си изпати.
то му нЪма да поменемъ) отъ има rio големи^ права и задъл жаци, dyxeteme
Защото ние до сага има
уталожиха.
Но
ето
че
се по имъ учреждения.
бюджетарната комисия не • жения и пр. По тези само ус
:Л'.:'^,,_.
/.-;.;/
блвговолилъ, както говорятъ, ловия кмета требва да получи яви съобщение накво зтнапредъ Съ окр.учгтелъ %. Дончевъ хме
#-J?TE§ _ X I . ЛС X X О " У ЗР 0 Ж * ОЕЗГ.
—На
добри
комшии.
ДългвГ0ДИ1иенъ бо/1ни^4нъ ,л*кар&; при Варненската" злите язици, да приежтетвува пЪголЪмо възнаграждение отъ трафиНа предназначени за Се Е. Величетю е говорилъ на-'
R такива които гледатъ
на заседанията. Това го из
помощницитЬ./ Кмета требва верна Вглгариа, включително
-•чаена болница по вжтрешни, детснй н нервни,больсти.
дълго
по
благоустройството,
само
да скубятъ *,
^
тъкваме мимоходомъ — Да се да получи поне 400б п, & по
Преглежда всьви двнь
5—1392—10
— Келаперджии ' "
пише историята нй общински мощниците по? 3000. Требва да Габрово и София ще бхде | уредбата щ нуждите на 1ок2
Ул. Преславска 19 и Охридска 8 — Варна
И б-вхме се помирили съ
те финансии не е лесна рабо има една разлика. Независимо отправят презъ Варна.
рхга. Н, В}е проявилъ големъ
това. Що да сторимъ
та. Това изисква време и трудъЛ това отъ схващанието на кме
И въпреки че това аобще интересъ кгмг уредбата на на
ни е било меж
Надали архивата на общината|та з а щ о т о д'й е с ъ е ние бпше аргументирано, че шите села'М положението па ду—Сждено
такива
съседи
да жив*може да ни даде този суровъ кметъ единъ, Щ утре може да'|
нашия селянинъ.
емъ.;'.
пд
тяжести,
а
даже
облеьче
материалъ за обработвание. бжде другъ. \ Директоръ на
И тЬ, нашитЬ комшии —
Заинтересованите лица требва технич, служба ще получи ние ще шдаде га търювцитгъ Д. Величество е бил* осо калипирджии,
Гинбкологь
акушгръ
като вид-fexa
1
и потребителите, бургазчани бено внимителенъ и къмъ кме
да изучатъ основно финансии 3500 лева. Г
Е*"
ул. Събори» Ml б (задъ Девическата гимназия)
нашето
търпение
те на общината за Да могатъ Защо? — Казва се, че това веднага наддадоха викг. Ето, та на града ни ъ. Стояновг, помислиха, че вечеи доброта,
съасемъ
1—1414-10
въ знание на "д-Ьлото Да иа- възнаграждение се определя четемъ въ бур\азкитп> вестни съ когото е говорилъ продъл глуп-вемъ.
>йатъ своята авторитетна дума за Да Поже да се привлекатъ
И не стигаше че "целия
по бюджeтиf Б; Полагамъ че специалисти. Това положение ци апели въ които се подка- жително време като е проя
длъжность се вменява на Сб- е верно. Специалистите требва нятъ бургазчани „да издшнатг вилъ живъ интересъ и се еин- ни дворъ обраха и строши*
гашниятъ общ. съветъ да на Да получаватъ' сносно възна гласа си противъ несправедли формиралъ най подробно за ха ограда—плетъ,§• '
ул^^Драгоманъ" № 17
товари едййъ финанейстъ — граждение. Химикътъ — 2000 вите домошния на варненци, благоустройството на град а > Я запознаха да ни даватъ
и такъвъ съветъ:
специалистъ да се зарбйй йъ л. Това възнаграждение е йвл
•тнаво са откри съ пъленъ асортаментъ:
Като ставаме предвестнинь борбата съ тъпотията съсг- , вГ-нъ Ц1НКовъ и неговигЬ
архивата
на
общината,
да
из
ко,
защото
и
той
е
специа
Умолади, бонбони, бйсивитм, какао, леиуми,
дири всичките бюджети на вар листъ, и следва да се отнесе на неуместната и бвзоснов- естнитп: продукти, мерките другари въпреки всичкото,
|^.4
луксозни бойбоиерй и пр.
ненската община отъ самото й къйъ категориите на специа на кампания която бургаз които е взела и смета да взе недобро разположение към*
организация
сжщвствование до днесъ, да листите.
т
чани св гбтвпть да предпри ме общината въ връзка вг на македонската
{Винаги пресиа стока
н-Ьматъ сила да се откъснатъ
даде една Йълня статистика на
Секретарьтъ',' м'й1Йиниста на еман,, ние каниш» отъ своя маление цената на %ле6а,на- отъ нея и смелость да ала-с$ отъ реномираната фабрика H o r f l j m a n ' a рь 10
т%зй финансии, приходи, раз* йалйка и f. пГ'tUe- получайагв
ходи, заеми и пр. за да може добавъчно възнаграждение по страна всички заинтересова бавят*, евтино -.-топливо ^.ja ,затъ J*/ W:M&*t£!*JS:&
'ЛНИ куТИЙНИ. Специален* отдель за продажба на
Гражданството да види като въ Д000 л. BciKH ща каже, че ни среди въ Варна да се нуждающитгъсе граждани ппр,(«ни, разни рймйи й Др. Приеми поржчка за сйщит^ вгледало
Докато не се намери аъ
Късно прбзъ нощьта Д. Beвървежа" йа своит-fe тукъ има една велика неспра подготвян, и раагиратъ
България единъ Мохамедъ
финансии, кога й кой общ. съ ведливост*.. Съставителите на1
тчество
се
е
сбогувалъ
найНека осветлиш» цьлото
И който да стжпи на врата
вети еж придържали 6 йрайи- тази таблица и приемателите
българей
общество съ ис сърдечно съ веички свои гости, на тази организация, въ Бъ
^ата на здрава финансова по не еж ей дадй труда да пролитики. Независима отъ тбйа четатъ йаКбйа Sa гр. общини стиненото положение на Вар които си разотишле съ от лгария нъма да има миръ,
Внимание!
да се натовари друго епециал И, да вникнатъ въ духъТ% му. на и че западането мля из лично впечатление втъ mm нито пъкъ тя може да даде
иа своите съседи и оааиано лице, което да напише ед института секретариатъ йй дигането на града ни не за височайши Нриемъ.
лия светъ Каква да а га
но изложение за администра една община, з"а бога, не Мо сьга кащшитъ на тоя или
ранция за своето; миролю
тивната история на Варненс же да се сравни съ мариниста
|
<3т* 14 ,$. среда .всека сутринъ екстра
бив.* '••." ';•'••:•.'-• • •.;,' -. .Я'':'---'
ката община. Подигамъ тези на единъ валякъ, или съ наоня, а интедесить ка целия
въпроси, йййохо^омъ, защото Чалника на надзирателя по българей народъ и дър
Ето какъвъ .мждъръ* съ
Рииъ, 15 (Б. Т. А.). Днесъ
те еж отъ гол-Бма важйос?ь за изХвърЛяйий сметьта. Този ин- жава.
ветъ ни дава, сръбският*
въ
!Va
ч.
H.SCB. папата прие
всеки гражданинъ, който, като стнтутъ е важейъ. Той е ржПосатата ва д а с е увЪрите!
българските ;поклойици, пред официозъ „Саиоуправа"!
културенъ човекъ, требва да ката на пббтойнното приежтетИли, по ясно казано: , "
ставени отъ ; Ренкари. Поклознае историята на своя градъ вие, началникътъ на общин
„Милички съседи българи,
1-з
Огъ сгдържателите
ницигв поднесли на папата 3
въ ве-вко отношение. Ние се ската канцелария. Той е око
Софря,15. Вчера се разгледа вази въ старо български стилъ, ние ви оголихме, ограбихме
отдалечихме Martito отъ прями- то на кмета и доверено лице въ окр. еждъ далото отъ час които направили дълбоко впе ви, и въпреки многото стра
ятъ ей прбдмегъ — общинс- Ето защо, не требваше да се тенъ характеръ, заведено отъ чатление; ':*'
дания които ви причинихме,
киятъ бюджй-гъ. ritpia Да гоподцени този институтъ. Не еждебния инспекторъ при об- Следъ това Н. Св. Папата вие все още не мрете. Я тъй
вбрймъ за" самиятъ бюдж^ъ, требва да се свързва личность- ществ безопасность Кръстевъ
се надигнете, единъ-други
защото колоните на вестника та, който Стои на този пость, противъ бившата детективка произйесе у.9нь, въ която ме се исколете, та намъ мира
На много низка цепа по-случай изне ни поЗволяватъ, а ьЦе ка съ самиятъ институтъ. Това е Ганева, задето е наклеветила жду друго/оТ заяви, че царь да дадете!... ; * А-^;':;- •,.''
телраее. и т о т ъ въ индустриалния кварталъ
Симеонъ наричалъ папата „моя
Погрешно схващание на мате
Стига почитаема „Самоу'
Сесъ Сенмесъ К ж щ а отъ 7 стай, аптгД
|"жемъ само йеколко думи за риятъ. МнбйГ чиновници еж инспектора Кръстевъ, че е
права", много ясно, разбра?
приятель",
в
царь
Калоянъ
го
вписалъ
въ
анта
при
обиска
ЦХШ1, тш и 2 д е к а р а земя, удобепъ
I .таблкцата за' врйменнбто доба онег/равдани.
на майката на Муравиева су наричалъ баща иа българско .хмв.'-;.,--'ч'»1 стопанство или индустриална цель,
;вачно възнаграждение на ч'й
Само че макаръ да натамата
80,000 л , когато въ ней
Яко оСш^ибкйятъ съветъ не
Споразумение реДйкцйятя.
1-.Ш0-0
то царство и че св. св. Кирилъ нъсахте телесата, ни мозъкът
новниците и служащите за поправи
грешките, то по-гЪле- т намерени 180,000 л.
р*
1925/26" янторит-Ь на тая таб мата инстанция, мислимъ, ще
Сж^ътъ оправда Ганева, за и Методий, Климентъ, Наумъ, ни е нам*сто~не оглупяхме
; CaMoynpaeai Симоуправа,
лица с ж п
о г л е Д й а л Я се ржководи отъ висша спра щищавана 6tb адвоката Гр, «в. Йванъ Рилски и др. духовни
Даже една крава,
'
Чешмвджиевъ.
водители
на
българския
народъ
твърде п о в ъ р х н о с т н о на| ведливост^По трезво разсъждава!,.
По искането на прокурора еж искали подръжката на римеждътъ гюстаНови за Кръстевъ ския народъ, или еж идвали,
Дългбгбдк41.'ий ДДЙЙСЙЙ и м а ш
да бжде задържанъподь стра лично въ Римъ.
Г-Цщ Н а д к а Г а И Ч Й в а ул .Рилска Ш 5
жа докато му се Определи ra j
tcpeiUjf халите Ий ул. Нишка)
Мисиротрошачии
ранция, защото предъ еждй се
[Приема й изработва поржчкй по журнзлъ, Жтп- S
ца икономически жилища
доказало, че парите били надъ -ttlKRJL 'ЙЮ»1 ЙВВДЙ
$> манта, палта, рокли, блш ройчи, цени найалони
София, Щ Минйстерскиятъ
Постоянното приойтотайе мотивира това Съ оботоятел- 180^0*00^, а въ акта еж вписани
«вдоволявамъ и Най изтънчения вйусъ. Приемаиъ да
Георги Диноловъ
съветъ CHOI ци се занима съ
ва нашата община е усвоило CTsofo, ^e лицата, за който само 80,000 л.
Йлрдаввиъ частни уроци по теория, за горни и долгр. Варна, ул. Съборна
въпроси,
единъ
редъ
текущ!
Ч Дамски и детски дрехи, на г-жи и госпожици,
едно здраво гледище по раз е определена тази сума, още
отъ
които
е
[въпроса
за
6Ь
№
56, телфонъ № 415.
»а пжти въ седмицата следъ обедъ, Приемат^ се
даване последния отпуснахъ не еж получили м4ота. А въдето положение на работите ж а н ц и т Ъ .
.
1-1422-2
4-1339-6
-Редовни ученици.
Я малионепъ кредитъ аа отро Йжщото време, другя пузкдаго по строежа иа икономични
Както е известно д ръ Руме
са подъ4 наемъ 2
ежъ на иконбмически жили ща се които нматъ мъотв, жилища, постоянното приожт новъ иска да|хе образува една
социална диракция, която да Д ^ р | Щ ^ стаи и кухня и стая
Доходенъ имот* ща «1ревъ които се п,елп Да йе могатъ да строятъ вещото отвие е усвоило гледището се грижи съ настаняваната на 9%
и кухня въ кжщата на Иванпооледниятъ
двумилионенъ бежанците.
воденица съ 2 чиф се нямали жилищната криза Йматъ бредотва.
'"7" 4 '"*" '
„Ал чевъ между Търговското УчиИма ежщо и случаи когато кредитъ да се равдаде напра
та французки ка- Тъй като сящеотвуващите
Министсрскиятъ съветъ одо
ф / б р и к а »,гРоздъ" ш
нъколко строителни коопера лица получили по 100 - 1 2 0 во на нуждающите се, като бри проекта |мя д ръ Яуменоеъ Т мща .и
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шзсвт0
инсталация, и бетонъ, здание цин въ града ож разпреде хиляди лева отъ «кредита ва се дава на имеющите мтЬста
^ ' Й Й каменно.
Г г ^ г Й ^ н о т о р т . 12 конски сили и служи
и му гласува!кредитъ, .за да Спорзумение самата нжта._--.
[Зимно
лнни неравномерно и неоъоб икономически жилища" да и право макоимумъ ио 60 може
Я
Z cvuia И нразъ.
л is. дневно. _
или разно дадения имъ кредитъ строятъ грамадни двуетажни ХИЛЯДИ лв. — опоредъ /чд централа, ко,
Михо Великовъ отъС Хасжрдоходъ 1500
като еж ошускали отъ 80здания — разбира се като 1 — и на такива, които еж за бгъжанцит%
Г L%otHb
ттъ
п а р И лв.
и л дневно.
и п о ч е к ъ Продавам ь изцело
1
джикъ
Провадийско а изгубил*
,гаа>№У
<*
t" *"
ou.„ -_. . . ш мпи почекъ.
до 120 хпдядн лв на дицо, прибавятъ и други
свои започнали или ще вапочнатъ
Оюрвзуиенне мелницата с- Балдъръ кьой—Провадийско
Рмнъ 15 ТгКсЬани)
Съобща-полица
безъ подписъ на сума
Вълчо Неделчевъ
__""V . : 5 С И «п новото 15,750 лева. Издадена му от*
когато ча. 1 отъ закона из средства. А има пуждающи строежа, а не имъ доогига
ватъ,
че
след^
рично повелява тоя иакои- се, кои го еж | получили места, 10 — 20 или 30 хиляди лева извинително SС i - отправено Петър* Стоевъ, отъ с, Вълчи^ ' м-р* на дол*: Да се счита не валидна.
мумъ да бжде 60 хиляди лв., имали или сполучили да се По такъвъ начинъ, ще може отъ австри г.Д
М.. Великовъ.
втвл до нта-1-517—1
то постоянното приожтотвие снабдятъ оъ малко средства, да се аоотигнв много по реал външн. работ; ййя в* Виена,
вл$зарПи магазииъ на жгъла на »М. Луиза" и
смита да раздаде дпамилион- ваночнали отроежъ, обаче по но цЬльта и да са използува пиянската лег ^телство е . звяriearoMaiV—we намерите всички строителни и
мебелни артикулиния кредитъ не чрезъ коопе ради оокжднооть въ средства кредита, като се поотроятъ в римското пра |латворено.;;-.
вило, че е уд
Съ почитание:
Цениi нЯ-износнн,
рациите, а, направо на нуж- та, останали по средата, като много повече жилища, което
хигие
Д А . Чвхларовъ
дающите се. Още повече, че недоотрооната имъ кжща ( е и цЪльта на закона и по
до пощата
нична
(бившъ пжтникъ на банка Градиво)
1-10
има и такъвъ прецендентъ изложена на разрушение, i който начинъ ще ое облекчи
ири тихо срме|ство^са дава
известна строителна коопера и самите гЬ пъкъ ,ож подло жилищната крива.
ще намерите въ ад ция въ града ни и до днеоъ жени на острите удари на
подъ нае
министрацията на в.
редакцията за
дчржи
нераздадена
една
сума
жилищната
криза.
„Варненски Новини"
отъ 600. жиляди лева, като! Като е взело предвидъ це

циалисть по кожхитЪ и Венерически бо/tecmu
СЕ ПРЕМЕСТИ

критата ашека
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Изгубена шица .

^гь новооткрития

БАРАКАТА]
се продава

Четете в. „Вареи

_Стр. 2.

Военното положение

„Варненски Новини*

За театъра въ града HI

гурдЕетрото

^рло заседание/:

i «tipdia ргбоюпдвщ г й'

София, 15. Споредъ изявле
ВЪ ШУШ1Ъ
на'ббщиьсиня сьаетъ.
нието на единъ мннистъръ во
Приема поржчки за всекакви ЧЕТКИ за ф а6 ''
Нарекоха
некои
нашия
теаВъ снощното заседание на
енното положение ще се ди
Това е истината за театра
Шуненъ 15. Тържественото
ки, мелници и домашно упетребленче V
гне следъ като бждатъ приклю траленъ въпросъ боленъ. Той не само за нашия градъ, но и извършване на първата копка общинския съаетъ, между дру
Купува и продава ч:,ткиа из ад.со а д . е ^
чени окончателно всички дела наистина е боЛенъ, но не е за другаде. Въ Пловдивъ още по постройката н a линията гото. групата на общинските
Съ почитание
съветници
стъ
Демократичес
повече
отъ
преди
15
години
се
достатъчно
д
а
констатираме
Шуменъ — Смедово — Карнозаведени по з. з. д.
ката
партия
декларира,
че
от
мъчатъ
да
създвдатъ
театъръ.
това,
а
да
дацемъ
правилна
батъ
стана
днесъ
сутриньта
_ Лансиранот^^шбшение какПилософъ и Дживри
казва за въ бждаще да подър
во пигането на военноТо"~по- диагноза на Цолестьта за до Режисьори като Р. Канели и по най-тържественъ начинь.
1_3
»ул. «Свлунска* Кз 27
Отъ рано сутриньта започ жа днешното постоянно . при11'Варненски сжпебсиъ приставъ при Варненски пур"
?-?-У-^.?_ било въпросъ на дни видимъ излечима ли е боле- др. еж правила опити, продъл
ежетвие,
като
мотивира
това
жавали еж сжществуването си наха да прииждатъ граждани
стьта и съ какви средства.
се опровергаваТ
~ "*
Специално i за началото на театри съ отлично подбрани и селяни отъ селата, презъ ко съ неодобрение политиката на
Варненския общински театъръ, сили, но въ края на краищата ито ще мине линията, начело общината по благоустройство
се разтурвали, защото имъ съ своите представители. На то на крайните квартали за № 15154/925 г. издадеиъ-OTvBapHen. окр. еждъ , ъ „J
шшта за Лосулъ неговия живо^ъ и сегашния еежлипсвало
театрвленъ салоиъ. западъ отъ гарата е построенъ които днешното постоянно прйСофия, 15. Турция нвпренъсна- му край има много да се го Същото нещо е ставало въ еиециаленъ паеилионъ. При- ежтетвие нищо не|е неправило, на Ш Натанъ адвокатъ отъ Варна противъ инженеръИо*
то прави демонстрация съ свои вори и пише, аа да се дойде Бургазъ, Хасково и др. кждего ежтетвуваха м-рътъ на желез На това ,заявление, общин хх Стояновъ отъ Варна и ""съгласно^ чл". Чл. 910-д»
Tt войски, като заввява, че тя до едно пълно осветление на макаръ и да нема удобни са ниците Р. Мвджаровъ, гврни- ските съветници отъ Демокра Гражданското еждопроизводство на гъ октомврий т. г..
ршполага съ достатъчно военни въпроса. Но понеже за това лони, все пакъ има зали малко зония началникъ полкови. Ку- тически Сговоръ възразиха и продамъ въ Варна ни пазаря на публиченъ търгъ-» '
сили, за да ие допусне едно не не разполагаме съ место въ по удобни отъ нашата „Съе царовъ, окр. у-ль г. Търкала- изобличиха демократическите щия длъжникъ движимъ имотъ: 1) Единъ г а р д ^
пр^емяиЕо за нзя рззрешенио ка тесните колони на единъ ве- динение*. Единственно въ Русе новъ, пргде. на 3-чл. комисия общински съветници, че съ то брестовъ материялъ съ една врата отъ огледало отъ
стникъ, ние ще спремъ само се закрепи общинския театъръ Борисъ Ефтимовъ, председ. на ва вършатъ демагогия за да талностъкло, съ едно чекмедже, полировка жълта, оц)
Мосулония въпровъ.
Вь АНГЛИЯ въ обществзното на неговия край и може ли и и единственно въ Русее общи окр. пост. комисия, шефове на печелятъ симпатиите на насе за 6000 лв. 2) Една закачалка отъ брестовъ материя,
ииение надделпза течението да какво требва сега да се прави. ната притежава удобенъ теат- учрежденията, учащета. мла- лението отъ крайните квартали. едно чекмедже съ огледало отъ кристално стъклазд"
не со изправя страната предъ
Края вервамъ да е изве- раленъ салонъ;
Кмета г. Стояновъ заяви, че 3) Една библиотека отъ оряховъ.л чамовъ и липоиъ
дежь, представители на кул
единъ страшзнъ крнфлннть.
стенъ на всички. Общинскиятъ
Ето защо требва ясно "да турните д - в а и множество не 'еж изложените' мотиви ис- риялъ съ едно чекмедже и 2 врати за 10000 лева.
Желающите да участвуватъ въ тая проданъ, тре«а|
ни т^атъръ__въпреки, че раз- погледнемъ на причините за граждани.
тинскит-fe причини.а чиновничес
се
явятъ
въ казания день, часътъ въ 9 пр. обедъ да $цдш
кия
въпросъ.
и
отказа
за
наз
полагаше
съ
_
безплатенъ
санеуспеването на нашия общин
Радичъ и. хърватите.
гр- Варна, Ю октомврий 1925 г.
Молебена
начаване на прекомерно мно
лонъ, осветление^ и отопление ски театъръ и да се заловимъ
София 15. Съобщаватъ • отъ плюсъ това_и_единъ богатъ съ ТБХНОТО премахване. Глав започна въ 10 ч. и се отслужи гото тЪхни кандидати.
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И Сжд. приставъ: Г;Вг|^{
Белградъ, че въ беседата си инвентаръ, завърши последна ната причина е, липсата на отъ Вар. мит/юполитъ Н.Пр. Си- Намесиха се и други общин
съ журналистите Радичъ зая та година съ^динъ дефицитъ театрална зала. Да оставимъ меонъ съ участието на свещен- ски съветници, завързаха се 11 Варненски Сждебенъ приставъ при Варненски oapj
вилъ, че всеки два дни презъ
Обявявамъ на интересуюцн|
860 — осемстотинъ и шест- настрана сантименталните из ничеството отъ града ' и око остри пререкания и се предиз
седмицата ще прекарва въ За- отъ
че
на основание изпълни^
лията.
«
»
викаха
бурни
сцени.
лияния
„
з
а
културните
нужди"
~"
гребъ, за да улеснява хърва десеть хиляди лева.
Следъ това мина се на Дкев- листъ № 2594/924 г. издаденъ отъ II Варн, мирови ся„
и пр. които и безъ това съм Следъ' молебена м-ръ Мад
:
тите въ ходатайствата имъ
Ако той поне би могълъ да нително е да ли ги задоволя жарбвъ взе кирката и съ кир ния редъ По два милионния
на Методи Н.Цековъ отъ Варна.противъ Лазер
предъ правителството, за кое зарегистрира мораленъ успехъ ваше сжществуващия до тази j ка въ ржка държа подходяща | крвдитъ за бездомниците се полза
стадиновъ
отъ Варна за 2812 лв. и съгласно чл. чл. 1;
то т е харчатъ съ хиляди за да наполовина н а материалния година общински театъръ, ка :речь, като подчерта стопанско-; отложи за" идното заседание. 925 отъ Гражданското
еждопроизводство на 19 октон^
отиватъ сами въ Белградъ.
дефицитъ, пакъ бихме се по то е даваль спектакли предъ то и икономическо значение
г.
ще
продамъ
въ
гр.
Варна
на пазаря на п^убличенъ^
мирили. Но и ръ това нашия 50 души отъ 50 хилядно вар на новостроящата линия, която • \
следующия
длъжниковъ
движимъ
имотъ: мЕдииъ^иф-*
ще
въздигне"
този
край.
'
общински театъръ на може да ненско население, Сжщо и за
пйци
черъ
боксъ
мжжки
№
42
за
300 лв. 2) Единъ м
Речьта му бе съпроводена
похвали, j
хленченвто въ единъ местенъ
пантови
мжжки
платнени
за
200
лв.
3) Десеть . чифта
Концерта
на
полския
акаде
Лондонъ, 15 Б. Т. А. Съобща се Следва
тогава ясно да си листъ за „рвзгонени артисти" съ оживени акламации, следъ мически хоръ ще се даде до щарски калъпи за 500 лв 4) Единъ джебенъ часовник*
ватъ отъ Лонарис:
и нелепите подмятания по ад- което
Интервюиранъ отъ представи зададемъ въпроса:
вечера, 8 и пол. часа въ теа горенъ капакъ „Омега" за 500 лв. 5) Единъ гардеробт,*
Кои
еж
причините?ресъ на кмета, че отъ събаря . нв.щ&т първата нопна
телни на печата, Чемберейнъ
търъ Ранковъ. Цените на ме- товъ съ 2 врати и чекмеджета употребяване за 1000
Дртистиченъ' персоналъ не не бараките не му останало
Желающите да у*частвуватъ въ тая продань, г0
изказалъ довъриего си. вь. пред
Следъ него взе кирката ми- ската отъ 10 до 80 лв.
сеявятъ въ казания день, часътъ въ 9 пр?обедъ, да К8|Щ|
стоящия успехъ на конференцията липсваше и не беше лошъ време да мисли за театра.
тропояитъ
Симеонъ
и
като
Дежурни
лъиари
тази
нощь:
Отъ гледището на добре благослови това начинание, Д'ръ Спирдоновъ ул. Бенковси че нииоя държава не.би могла Общината въ средства не-се
гр. Варна, 29 септемврий 1925 год.
'
да поеме отгозорност*»та за про скжпеше, разшири до колкото разбраните материални и духов копна три пжти.
1
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II
Сждебенъ
пристават
К.
ка
1?,
Д-ръ
Дуковъ
и
Д-ръ
беше възможно сцената, наба ни нужди на града ни. похвал Кметътъ на Смедово. държа
валянето на проговорят^.
Ганчевъул. Балканска 10.
Новосвл. общин. управление, Провадийска ой
0св«5нъ това Чеюберлейнъ за- ви къмъ сжществующия • още но е даже вместо да се про подходяща ,.речь, съ която
Записвана ученици въ вечер
язилъ. Лонарнскиятъ договоръ ще инвентаръ и Назначи посоче пилееше и тази година новъ благодари на правителството
открие нова страница въ исто ния отъ самите артисти за милионъ, той да се отдели и за грижите му къмъ този край. ното търговско училище започ
заедно съ още неколко да се Въ 12 ч. се сервира въ лова отъ днест, и ще трае до
рията на Европа й ще бжде га режисьоъ г. Т<?невъ»
24 т. м.
И, въпреки^ всичко, както доизгради театра. И тогава ще кала
ранция за мира.
Одеонъ отстрана на об
казахме, моралните постиже имаме и добъръ и стабиленъ щината
Намерена е дамска чанта въ
на който беха
е. Ново-село, 12. X 1925 год.
ния беха малки, а материални театъръ отъ. който и артисти поканенибанкетъ
района на HI пол. участъкъ.
всички
официални
те завършиха съ единъ големъ ще иматъ полза и ние ще бж- гости на тържеството.
Обявява се, че на 20 того въ 14 часът*
Който я загубилъ, [да се
яви
;
демъ доволни. ,' ..
Прага, 15. (Б. Т. fl.) Следъ крахъ.
въ споменатия участъкъ г,и си открие въ общинската канцелария съ ороизводст5-дневно пребиваване въ Пра При това положение правил
/\ до тогава, нека тия които
я получи.
съкратеоъ срокъ обявениятъ .съ обявление от» Я
га днесъ софийскиятъ митро- но е схванато отъ нашата об тржбятъ че служатт, на искублаготворител птемвркй н. г. подъ №8158, публикувано^Щ) |
полите Стефань отпжтува за щинска управа въпроса: Глав ството, да роботятъ и гладни
София, 15. Отъ Москва съ ноМакедонското,
братство
„Тодоръ
Ялексан- в-къ брой 156 отъ У того публиченъ еъ тайна i |
на причина за неуспеха на об нема да останатъ.
Варшава
общаватъ, че съветското пра дровъ" поканва своите
ренция търгъ за продажба на д ъ р в е | а р ,|am ( # ' j
Въ България всички десети вителство готвело да отпраз ве въ най- скоро време члено
Митроп. Стефанъ б е приетъ щинския ни театъръ е липсата
да си
отъ «общзнейото соча ще на сГад
отъ м ръ Гирашъ който за на специална театрална зала, на театри еж частни и се из- нува най-блескаво на 6, 7 и ' 8издължатъ чл. вноски за 1925 и лежаща)
И
наистина
лудость'
би
било
държатъ
отъ
собствения
си
ноемврийидването
му
на
впасть.
мества Бенешъ и се срещна
за
1У25/26
г;
в ъ д е т е . яДоиузъ теае" отъ SO М |1
годъ.
съ представителката на Чехо- да се продължи пиленето все трудъ и средства. Яко на на По поводъ на това социалисти
Лриблйайтелна
стойность наиредприагийоЩ"
Общинскиятъ съветъ назнаслав. червенъ кръстъ r-ца Ма- ка година по 1новъ милионъ, шите артисти — въ града ни те еж издали многобройни fipoлв.
Първоначална
цена
400 лв. на декаръ. •Докуи»
резултатъ, имъ 'се дава безплатенъ са кпамации, въ който го нари чилъ комисия въ съставъ Д.
сарикъ и съ представителите безъ всекакъвъ
когато
тия
средства
събрани
за
правоучастае
въ
търгътъ
по чя. 125 oi% 8«offlJ
лонъ и инвентаръ
каквото чали празникъ на разбойници Дабковъ, X. Стояновъ и М.
на много дружества.
въ 3—4 години^ ще доизгра- не имъ е отказано отъ общи те и тираните, които Цхарчатъ Комарджиевъ, която заедно съ б. о. и up Залогъ 2000 лв.
•
^ ^ - j дятъ стърчащ а р а л н а сг ната — т е значи иматъ по Много суми, а с ставятъ насе общинския архитектъ да пре
Оферти ще се приеиатъ до 16 ч\сгьть виюп1М„
Заловенъ ли е Г. Янчевъ
" Т
добри условия за работа и пението, да мре отъ гладъ. По- гледа поемните условия за на
Оввдевия но нредприят нето може да се щ\
шп«оо
София 15. Съобщенията
на не радг1) която ще събере подъ препитание отъ другите сжще- нататъкъ се кани пролетариата права дървената часть на
въ
общинската
канцелария ВСЕКИ приелтетвен^%
кои вестници, че преди некол- своя покривъ и добри артис ствуващи театри. Нека рабо- да засили своята борба срещу морските бани.
насилниците.
а
часъ.
•
' '
' ЩI
ко дни е билъ заловенъ въ тични сили и ще имъ даде им- тятъ, и съ общите усилия на ™_от_™_»_~___™™™_
Бенефисъ на една отъ пъробщина и гражданство да до n
Виена Георги Янчевъ не отго
Публакацияга на-обявлението. гврбъ*ДР-Р?|
j вите актриси въ нашия теапулсъ и за интензивна работа чакаме деньтъ на общата ни ЬВИНВаНв HE СКуПЩЙНатаЧъръ
варя на истината.
г-жа Емилия Попова ще ка ел за егЬтка на предприемача.,.:
;|
ИСКуСТВОТО.
;, -;
...
постижения въ
областьта
на радость — доизграждането
се д а д е в ъ
В-Ьрното е, че виенската по-. и
О^лгрядъ,
15.
Скупщината
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!
неделя,
18
т.
м.
въ
11редседатель:
Т.
Кировъ
^
Съ това положение .требва храмътъ който наистина ще
лиция е извършила нЪколко
зала
свиква
днесъ
и
на
19
т.
щ
е
!
Съединение;
Ше
се
пред•
•...
-•:
Секр;,бирникъ':^П^СиДере»^
сее
светлина
и
култура.
арести на българи емигранти да се помиримъ.•..„', г ,.
! закрие заседанията си. Съглас- " а в и т Р о г а т е л н а 1.а мелодрама
и конспиратори и че между
I Варненски сждебенъ приставъ
но констоукиията
конструкцията редовната \ фкоято
арестуваните е билъ единъ Митото на яахарьта, неколко часа той даде обяс 1но
лоризелъ
отъ Брандесъ
въ
бенефециянката
ще за
ненията си и отрича да е ! парламентар. сесия ще започ стъпва централната роля. Ко
отъ членовете на разбойниче
I^wn^HU»"» ' W* E $ f ! На основание проток, опя
ската банда Георги Янчевъ
София |15. Министерскиятъ билъ въ приятелски връзки съ н е на 20 окт. Радикалната пар- мисия още отъ днесъ започва
l i i B f e i f e i i t Ш \ ление на И Варн. мировинъкой си Петровъ.
съветъ реши да се увеличи Милчо Стоиловъ. Стоилъ Пет |ламентарна група ще се събе- разпродажба на билети ге.
отъ 20 юни 1915 г., обявявамъ, че въ продължение
вносното мито на захар ьта на ровъ познавалъ само като до !ре на 18 т. м.
настоя
^||.
Изгубзниптъ свътъ, фил день отъ последното двукратно публикуване
27 златни стотинки. Това ре бъръ кредитоспособенъ фабБълградъ, 15 Въ заседанието
ПО III
шение се налага споредъ м-ра рикантъ.
на министрите въ свръзка съ мътъ, който е създалъ цгь.ш местния вестиикъ и съ правонаддаване 5 на сто въ f ,
София, 15. Римскиятъ в. Епо на финансите, за да се покроГоворейки за Милчо Сто j свикването на Скупщината по $ра въ аналмитнй накемато ще продавамъ на публиченъ търгъ въ канцеларията сред
ния недвижимъ имотъ останалъ- отъ Покойния
О
ха съобщава, че по заповедь вителствуватъ цвеклопроизво- иловъ разплаканъ каза: »И да предложение на мра на тър
Д
^у
на прокурора било прекратено дителит^ и фабрикантите на ме оправдаятъ и да не ме oii-говията Хоричъ било взето ре графията, б)ь представенъ вчв Тусчиевъ, а именно: Едно лозе- хавра, отъ 2'7
c ceSH
Варненското
землище,
местностьта
„Теке",
при
Jif
:^:,
ра
за
npisi
пжть
въ
кино
Ран
обвинението по убийството на захарь.
равдаятъ името му ще бжде шение за участието на ЮгаМатети срещу Чезари секрета
черно петно за моя животъ," ! Славия въ всемирната излож- ковъ сг грам idem уотъхъ То Домна Петрова, Ставри Константин )въ, КайониГеорпр •
ря на фашиската партия МареПризна, че съ раздаването , ва въ Филаделфия, за . която ва доказва ме само юлгьмпя ин Трифонъ Димитровъ. Първоначална оценка 1000 мт
Желающите да купять имота могатъ да се явягь 1
поли и Фер&качи.
на спирта се е вършело мо- !цель еж отпуснати 10 милиона тереег, който той представ
приежтетвенъ день и часъ да наддаватъ.
^I'
Споредъ сжщигЬ сведения
София, 15. Министерскиятъ шеничество и ча държавата долари. '
:
лява
за
публиката,
но
сящо
били привлечени като обвиняе съветъ одобри наредбите за ако е ощетена — отговорни
гр. Варна, 13 X 1925 г.
. *М>
така и юлгьмата му научна
ми само 5 души наемни убий обединителната служба на бе- еж чиновниците а не той. '
-1416-2
1 Сжд. приставъ: И1.Й«««
!ft-'
%i
ци и шафьора на автомобила жанцит-в съ изключение поста
стойность. Предварителна про
Провадкйсии Сжцебеиъ Приотавъ\и|1
съ които е билъ отвлеченъ новлението, което предвижда
дажба на билети въ касата
т
ъ
р
г
о
в
с
к
и
д
о
г
о
в
о
р
ъ
Матеоти. Всички интелектуални изразходването по сумите да
Бзрятгь, 15. На банкета на театъра отъ 10 до 12 и
виновници и инспиратори на не става по зек. за бюджета
София
15,
Тази
сутринь
единъ
• •
това кошмарно убийство ще отчетностьта и. предприятията расиленъ отъ частна банка о- даденъ въ -йагквз по слу отг 2-5 часа.
по издадения изпъл листь № 288 отъ 15 I 1923 г иа^
Дчеа
по
случай
гостуване
останатъ незасегнати отъ уда- М. съветъ смета че за разре тишълъ въ б. н. банка да вне чай скл!Очвакето.'на гврма
рненски мир. еждъ противъ Христо Мирчевъ в отъ атН9
Кувв ^
рите на правоеждието.
шението на този последенъ въ се пари. Като отворилъ чан но руенкя -тьрговени дого то на полския хоръ ви теа • за 4000 ла,, обявявамъ, че отъ последното Д У*Р п0^
пр
просъ е необходимо одобрени тата виделъ, че му липсватъ воръ гермая.'пзсяанйнь за търъ Ранковъ не Щв има ве* куване настоящето въ в „Варненски Новини" и вг.
!?,
Едно пиле —'вдТбаба! ето отъ парламента.
11.000 лв. и надава силенъ яви, чо съ тава принципа на черни представления, а само жение ни 31 дни съ правонаддаване въ 24 часа к * " j
продавамъ публично: 1) 1/8 идеална часть отъ * %
викъ, к о й т о вся суматоха
Завчера въ с / Кърхармлнъ.
•реналсиия договоръ
кашша дневни,
кянъ, плевникъ, хамбаръ и оборъ съ дворно м*сто-t^
всредъ
публиката
тамъ.
Ведна
!
Бургазко, на кръчмата се на-1
Уволшп» е председателя на м. при съседи отъ четири страни пжть въ с, tvy ^
га се затварятъ вратитЪ. и по едно. веи»ййТ| 0„. .Ш;»0|«еиие
събрали селяни и удаоипи »J
лицията претърси всички, но въ сгепанената abaciь Той общ. тричленна" комисия въ~"С.' оценена-за-5000'лв; 2) 2/12 части-^вада въ земл. т^Ж
гуляй Между т Ь х ъ б Г era
г
ии
,<
,<
Манастиръ, Провадийско, Хри
Рия дъдо Митю, кой?? слГ п :
София, 15. Утре се навърш- отъ крадеца не се оказаха ни подчерта, че Русия и Гвр- сто Илиевъ и вместо него е ванлжкъ местностьта „Коджа мисирлйкъ "2¥ъ /А 1*и -1
натс посръбналъ нъкоя и £Р У« ватъ 6 месеци отъ атентата въ какви следи.
назначенъ
за такъвъ Нед-Ьлчо сьседи: пжть, Павли Николовъ, Георги Каранфй/тасъ Ц
маияи доказватъ съ подпис- wuj
,
га чашка, до Щ л о му настои И'6 църк. св. НедЪля, дето падна
митъръ Стояновъ пър. оценка 160 лв. 3) 2 12 Ьсгн-вдН
ването на тази догоееръ, че^оне^п^^тъ^сжщ^т^сУло.
Да яде пиле. Праща той *д н о ха убити 130 ДУши.
r ? v п ? а евв Ъъ 4 местностьта
«Горните чаири" «4*2 дек.ш
желая
гъ
да
п^йдълшатъ
Н2-!
Иа
к
момче съ поржчка „I А *
По този слКчай сутриньта
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Дим. ИорданЗп. й Ст. «
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София, 18. Както съобщихме чертания пжть в'ъ Репалъ.
« А» УЛОВИ, Р 3 ; К О л „ й И с г ? 1 1 1 ще се отслужи панахида на
местн
Е
1
'
Ц
"а
70
лв.<
4)
2/12
идеялни 1аноп Щ
к
София,
15.
При
тържествено
нурсь 15. X. 1925 г.
едно пиле. Н о б Й ^ "е 0я0д о™ гробищата за всички невино отъ резултата на преговорите то провъзгласяване на Н. В.
ровъ Янчо ж а а Л а р ъ Н о т ъ ! Двк.:при съседи! Тошо То!
между соф. сп. кл. С. X. 13 и
сала и отказала9 Д„а! и з п ъ л н "и загинали
ПриматъМарона за парбелградския спортклубъ въ еж-! Пр.
поржчката
аркж" отъ 5-6 ле«1пРеиЯЛНИ
"»асти отълЮ
нива
^ | н , r «Чекда
риархъ на ромънската църква
Р СЪСвДИ
Р а йм
бота и неделя ще гостуват» св. Синодъ ще се представвяаа
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»тпува | ирод.
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^
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Разсърза пръвъ пжть въ несь и ще
0и Ш
10•> Ф р .
честь отъ тпТшТ^ст"^
^
I* ф№"-Ш
ппяпг,
" к " " « т а и оти
отива
София, 13- Дснесъ преди плвд' иматъ два мача: съ Левски въ отъ Н. В. Пр! Видинския мит- Брючс.
пп"1 С Т..а в а о т ъ "Р-ьнмата
ва
822
64210.0W вр.
I r  19;съседи Димитръ С т а в ^ "Ченгене ар«ж" Ori ®4 №*'Щ
право у домаД Вси.
Бабичката му не Соф. окр- ^Дъ б-feme сло ежбота следъ пладне, а съ С рополитъ г. Неофитъ.
Виси*
1 шнл.
i s  2 0 , - оценена за 200 лв 7\7/vi П е т ъ Р е Иовчевъ,| ие ра И «ef
Паритъ, 15 S. Т. f\. Локар- Игага
S пГо^м
° р а - Р^звикалъ жилъ за разгя^дане 3 двла: X. 13 въ неделя на стадиума
100 кр.
hes
416
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деяпна часть
се
1 раЗхси.
се ИдЪдо
Митю
и - ,1ухъ1 по едното среШУ ««нтрш,ния к о м и . Юнакъ.
дина мЬстн. -Ченгенеяи» « Исъсе
°^* овощна Ш
скиятъ кореспондентъ на в къ B«p.miii
3170 34 60
Л
а б
1
я.
cipp.
нъколко тегь на едноФ^нтовцитъ,вто6 « 5 - 670 50
^ 'Дите-.на
£ „ бабата
"б»та""|Лколко
отъ 5 декара оцеи. за 26П
ДИ : п ж Т Ь ' 1фв, река ирв«
„Матенъ" съобщава, че _една Париаь
Правятъ
се
приготовления
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а
Нал
(00
фрав.
юмруци. Бабата била слаба, пото т..н. з "! а на еми617 — 039—
100 драх. 1 S 2 «Ташъкьопрю- Л Т Ь 0 ^2В 8 ) 2/12 идеяЛ(,„ чаСги отъл»
поантите итР^ото д ^ п о п о с о . посрещането на гостите, като високопоставена личность за Атина
ПЗДа на земята и
100
лнря
Милаяо
яновъ,
Нед-Ьлчо Гг~- р
' лекпля пои ст,г-»«. Упиего Сто
3
1
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по538тт
ф ^ к а т а 4 g * H j първитъ две утре сутр. специална делега яви, че еж били уредени двата Стояхоли Ш) кр.
диръ няколко часа умира.
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ните клубове и председателя предметъ на разискваниятавъ
„ П *
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5 п» " *& идеялни
"Деялни ччетгогрт^ще се разкаялъ и вайкалъ ледното
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за стореното, той билъ арес- врий.
Б. н. с. и си. кл. Славия ще конференцията, а именно: тоя Цлрягр.
70
70
251за 260
P° "b, Г е о 0 ?,? ^ъ , "Ри
сьседи И/.Дганасовъ
100 Фрая.
2
гр
Жоксва
за
влизането
на
Германия
въ
туванъ отъ властьта.
6050J
15
С Жд Т
ла заминатъ за Драгоманъ, дето
100
фх.
— 2079 _
Софи"
>»"• ' Д?««г,признава
- УР за" ще посрещнатъ и приветству- О. Н. и оня за французката H.-JfojiKb 1 Д С. Щ. 6500
еЛ ЮЩИт
ковъ днест мн"
1 Д- Кай. 137 20 5550 50 ннижата по Родаи
аТ
^ Да к у п я т Т И" М
^ О тПао кма о3гааН а ! *
гаранция
досежно
източнитЬ
Монтр,
•;йновенъ, « п \ ^ - чб този ватъ гостигвище ги доведатъ договори.
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140 50 .день у\ч™ "
<бата
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П ра преглеждат*
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, 682 — 140
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