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Излиза 2 пжти се
дмично

За година

Редакция и админи
страция ул. „Шипче
нска" № 4.

За 6 месеца
*
За з

so лв.

25 лв.
15 лв.

Телефонъ J* 60,

Клонъ на театръ „Одеонъ" — София.

Отъ втормнкъ, 12 т. м. нпНрщнозния филм*, отбел&зонъ въ пнолиит! ншнертргдофнятп

Съ сюжетъ отъ Великата Френска революция. Въ главните роли

сестрите Лилиаиа и Д о - ^*ИДЯ88аз5акяит^
р о т и Гишъ.
Не е запомнено въ България
по-големо кинематографно събитие
отъ прожектирането на филма

„ДветЪ Сирачета".
Цели две седмици еж се тълпели
Софиянци предъ Театръ „Одеонъ",
кждето непрекъснато се е представлявалъ филма

„ДВЕТВ СИРАЧЕТА".
Колосигв на Френската ревоволюция Роберспиеръ и Дантонъ
играятъ първостепенни роли въ
филма, наредъ съ. очарователните
млади момичета Анриета и Луиза..
Грандиозните масови сцени се редувать съ такива отъ най-сантиЦенитЪ на мЪстата еж увеличени: Балконъ и резерва съ по 8 лв. а I и II м.'сътгс4 лв.
й п п я п „ ГПп-Ьмината на Аилма — и за да се не загуби впечатлението, три ще се
^ S S ^ S m ^ ^ ^ има само 1 йкеено WaV. -'. й 1.авчерно W p н.
яншшлпип tilttlltf Л
Предварителна продажба на билети при касата
СПЕЦИ/ ЛПЙ n V J j j j m
на театъра отъ 10 до 12 часа и отъ 4 до 6 часа.

Н Ш Л К О ОСОБЕНОСТИ
по фабрикуването на филма.
Продукция на най-велнкия
американски кинорежисьор*
Д. В. Гриффнтъ.
Изборъ на артистигЬ стана
по кинкурсъ въ който еж уча
ствали повече отъ триста пър
востепенни артисти — ЗВ-БЗДИ,
мжже и жени. Числото на фигурантигв надминава 10,000.
***
Ц-вната на перукигв въ филсж стрували почетната сума
отъ 15,000,000 лева.
***
Филмътъ е изисквалъ една
грандиозна постановка. Всичко
е било строено въ Лосъ Лнжелосъ, и върху едно прост
ранство отъ 65,000 квадратни
метра.
***
„Дветъ сирачета*, еж. има
ли грамаИенъ уотвхъ навсекжде, еж изисквали 18 месеца
предварителни проучвания, 9
месеца приготовления и б ме
сеца време за снимане на сценитЬ.
*
* *
Човекъ би могълъ да си съ
стави една идея за труда йа
режисьора, като узнае, че
всЬка сцена, наредена и сни
мана подъ негово лично ржководство. е била филмирана
отъ 3 до 10 пжти.
* *:'
Отъ Франция се доставиха
26,000 кгр. др-вхи и принад
лежности, и за постройките еж
употръбени 1,000,000 куб. мет
ра дървенъ магериалъ. За съз
даване декоригв на Парижъ
еж били съградени 12 улици и
много групи кжщи; три милио
на кгр. камжни еж изразход
вани за павиране на тия улици.
***'
Три отъ кжщигв около еша
фода еж точни копия, споредъ
тогавашните рисунки, на кжщитв, които еж се издигали
тогава около площада на Ре
волюцията, и предъ които еж
спирали КОЛИГБ съ оежденитв
на смърть.
*

•

•

•

Стопански вести.
— Производството на вълна
въ страната възлиза на 10 до
11 милиона кгр. годишно. Това
количество се оказва, обаче
недостатъчно да задоволи нуждитЪ на нашата вътрешна
консумация, и за това вълната
се внася и отъ вънъ.

Отлагане общинските
избори.
София 9. Отъ деня на
общинските избори ни
дели оше единъ месецъ.
Всредъ болшинството
преобладава мнение, ма
ндата на общинските съ
вети да бжде продълженъ съ новия законъ за
общините, който ще бж.де внесенъ наскоро въ
камарвта. Съ това поло
жение изборите за общи
нски градски и селски съ
ветници ще бждатъ от
ложени.
Презъ м. февруарий т.
г. ще б^датъ произве
дени избори само въ ония общини, които се управляватъ отъ тричлени комисии.

Бюджети съ дефицитъ.
София, 9. Презъ първитв 8
месеци на текущата финансо
ва година въ държавното сък
ровище еж постжпили около
6 милиарда лева, а споредъ
бюджета, тр-вбваше да постжпятъ б милиарда и 600 милио
на лева. Яко постжпленията
продължаватъ въ сжщия темпъ
финансовата година ще свър
ши съ дефицитъ. Имайки предвидъ това. Министра на финансиитв въ речьта си предъ
висшия персоналъ на минис
терството е подчерталъ необходимостьта отъ икономии въ
разходитъ.

Протестни събрания.
София 9. Изъ цЬла България
ставатъ протестни събрания
отъ тракийскитЪ емигранти
протпвъ турско-българския договоръ, който отнема на тракийцитЪ свещеното право да
жпвЬятъ въ родината си.

Новъ кметъ въ София.
София, 9. Днесъ ще се извър
ши избора на новъ кметъ въ
София.

Убити.
Бернъ, 8. При една експло
зия въ мината въ Б е ю т б е й
(Горна Силезия), трима миньо
ри 6txa убити.

Коледа безъ инцидентъ.
София 9. Официално се
съобщава, че освенъ самонаранил я се подофицеръ,
въ София презъ двата коледни праздници не еж ста
вали никакви инциденти.
Редко други години еж
минавали презъ Коледа
безъ кръвь въ София.

Всредъ социалистите.
София 9. Групата около
Джидровъ—Казасовъ ще поч
не отъ 15 того издаването на
вестникъ „Напредъ". За тая
цель правятъ се вече приготов
ления и се урежда листата на
сътрудницитЪ.

За чиновници^.
София, 9. По въпроса за по
вишение чнновнтескнтЪ запла
ти както министра на финанситЬ тъй сжщо и министщ
председателя не сл се още
изказали.

Страшно убийство.
Пловдивъ 9. Въ село Чобанъ
Колю Таневъ Дешовъ 6Ъ зве
рски убитъ отъ жена си и си
на си. Убийството е извърше
но съ дърво. Убийцигв еж на
правили опити да прикртятъ
престжплението си, като еж
хвърлили трупа на убития въ
дворния кладенецъ. Властьт
обаче усп-в да открие злодея
нието и убийцитв сжзадържаии.

Повишение ценитЪ на
зърненитЪ храни.
София, 9. Споредъ бю
летина на Българската
земледелска банка цени*
те на зърнените храни
еж се задържали съ тен
денция за покачване при
износъ. Въ житните тър*
жища въБургасъ и Вар
на се отбелезва големо
оживление въ сделкитйСофия, 9. Въ е. Бр-взово се
е самообЪсилъ жителя на еж*
щото село, старшия стражаръ
Димитръ (Зверски. Той се е самообъхилъ въ собствения си
домъ на ПЖТНИГБ врата. При
чини неизвестни.

