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Вжтрешни и нервни болести
Bspssa, ул. Цар». Борасъ № IS
Преглежда и осигурени
работници i'5-1084-20
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дрнстигнаха та ттпъ •
[томрбйлни гуми (външна и 'вдтревш)
„Ланчь^ и „Мерцедес*»."

при Георги. Диноловъ - Варна.
|л. „Съборна" № 56, телеф № 415 4 2008 4
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Хирургъ-Гинеколсгъ-Акушор ь
^Срещу Обший. Театръ и Градската градина)
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Иеиие'на всъкакви бални, т легяо.и аибулантно

т
щ

адцата разполага съ модерни: операционна, за изваке на всвкакви хирургически операции,, амбула, шнекологически, рентгеновъ и електро>медйцинабинети, лаборатория за микроскопически и пр. изЕНЙЯ, топли морски и всекакви 'бани -съ -душове,
•и за слънчелечение Инсталирани еж въ лечебниоще: Рентгеновъ апаратъ за преглеждане, рентгеапаратъ за рентгено-лечение, кварцова лакпа (пла:о слънце) днатержмя. електрически б"Щ, арзаквалк, кнтостатъ за галванизация, фзрадизация, галваустика (прегаряния), осветление на естествените
кухини и канали, вибраторни масаужи и пр.
елание на болни, преглеждането и лечение може
да става и отъ други лекари.
,
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бившъ ногариусъ и

ВНЗИЛЪ X . И В З Н О В Ъ — бивщъ Варненски сжд.
откриха писалището си въ магазина за продажба на
!игЪ „Ла франсезъ диамантъ", въ Варна до IV полиц.
Влздиславъ № 16 (до бившия ханъ на Бойолу), къдеатъ за изработване съ голема бързина и умение вселби, книжа за осиновяване продажби, изпълнение на
разни справки и др. предъ всички държавни, общински
* учреждения срещу скромно възнаграждение.
СЖЩИТБ се намиратъ за продань нЬколко лозя и кжвсичкитЪ участъци и мъстности на гр. Варна, Приематъ
мисконна, продажбата :и на други такива недвижимост.
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Щ''пщ, оякъ;" свяни а- вагаре №'КИЛИИ
Оправна -ипи М п х - т л ъ В у Ш Е Ъ '
кйошньопете зодъ лагера.

mm
tKUi'-a

т.. ^. >^.-1

9— 1189— 10

^ша2аааашяхжяя&&жжввявж1*ящ

3

-ПРОВАДШ

аамъ

"орадн изселване
Уетажна
масивна ктща
1И
и антре сь 3200 кв.
. з и-кто срещу новото
f въ Немезгяхъ.
«Умение ИВЛНЪ НЕ"ровадия.
9-1226-6
1

А':-Тоцоровъ ПарТ 93.

Ш I
отъ петь стаи, кухня и

мазе €е продава клч
дааа !гд<, -няемъ на
Евйскиегр*/?. шосо. да |
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кьошка на Авр. Велич
ковъ. Споразумание в
0-6
„В, Новини"
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Въ великолепната пародия на тримата
Мускетари отъ А. Дюма

ОБЯВЛЕНИЯ : по 1 ЬУлГив. сйГйриемат,
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m -р/ладежната шакедонена

Сьфия 23. Въпросътъ за ре
конструкцията н а кабинета
продължава дч' занимава всачки политически ср-вди въ насъ.
Отъ ОПОЗИЦИО'ННИГБ среди у
вЪрявзтъ, че при откриването

Г.-Ди1укап 23. Отъ два дни
заседава тукъ конгресътъ на
младежката македонска орга
низация. Присжтствува хиляденъ народъ отъ цтзла Бълна Народното събрание 70°/0 герия.
оть депутатите lutnn да исНа конгреса сят. представени
катъ см-вна на правителството. 73 младежеки организации. ОВъ политическигБ сръди се свенъ т о в а прьежтетвуватъ
говори, че г.сръцъ членоветк •представители на най-голъмина кабинета има вече едно тЬ европейски вестници.
форкенно недоразумение, ila
Конгресъ бе поздравенъ отъ
една страна о:застаналъ в-ръ 18 корпорации.
Вь.теовг, ш и е а бшъ зч смЬ*
Избра се предсеаатель Син&та, а на -^лугата — ш pint меонъ Ефтимовъ отъ Якборе
Цвикоиъ, Калфойь, Русевь и То-* Леринско.
да^овь, поя го ЙЙ за остаиатти
Следъ отчета на настоятел
на •••'dfH>№TJ въ 'Ссгашчип ку вкдъ.
ството делегатътъ Никола КоПоголемата часть отъ мно- ларовъ прочете рефератъ вър
, зинството — както се съобщи ху външното положение и за—-.е за една см-вна на кабине дачитъ на м а к е д о н с к а т а
та и като се прибави и реше- младежь.
.; нието на опозизициоинитъ де
Дпесъ сутриньта се отслужи
путати — всички в±,рватъ, че панахида
въ съборната църквъ качалото иа м. септемирий ns за падмалитъ герои за сво
ще имаме промена въ кабинета бодата на Македония.
М ръ-председательтъ ЦанСледъ панахицата делегатътъ'
ковъ е осганалъ крайно недоВасилъ
Впеилевъ отъ Варна
воленъ отъ поведението на в.
държа
с
и л н о прочуествена
„Препорецъ* • и е поискель
отъ партийната" дисциплина да речь, въ която, квза,. че макесе наложи .мълчание на »Пре- донскиятъ народъ_е_готовъ да
пролЬе още кръвь .за, пости
"порецг.".
'••'.'
Поведението на опозицията, гането ьа крайната целъ — о' макаръ тя и да е доста небла- свобождението на Македония.
госклокна къмъ правителст
Следъ това се състоя мани
вото, за дълго още нъма да фестация. Г о в о р и на пло
вземе характеръ на едно ре щада Никола Колпровъ, който
шително отричане Цанковото сь дълбоко прочувствената си
правителство изцъло.
речь предизвика буря отъ ап
, • За осега прайителствотоере- лодисменти, прекжевани отъ
шило да изиграе ролята на викове „Долу тиранина!"
акушерка да отстранява РО
Конгресътъ се закри тази
ДИЛНИТЕ мжки иа кабинета, вечерь.
които са очакватъ да иастжУтре всички делегати ще отпятъ презъ септемврийските пжтуватъ презъ Банско за Пи
дни.
, . •
ринъ планина.
Ссфя 23. Както ' е известноНа 30 тото, по случай то
всички парламентарни групи дишиииата отъ смъртьта на
•свикатъ на 31 т. своите чле Тодоръ Александровъ, делега
нове на събрание.
Особенъ интересъ ще пред тите ще бткдатъ иа гроба му,
ставлява съвещанието на пар кждето ще се отслужи па
ламентарната група на Демокр. нахида.
сговоръ въ което ще се взе
ме окончателно решение по
кризата въ кабинета. То, може-би ще блчде едно отъ найСофия, 23 Слух^зет^ за учас
важнитЪ еждбоносни съвеща тието на 38'.тед%/1Ц':т% въ одка
ния на парламентар; група на евентуална когл>;цйя ня опезициДемокр. сговоръ.
ouHstTt раргии згч упр&в^ениа со
Не по малъкъ интересъ пред- опроворгавать. Cai-та се, чвтвър
стааляватъ и съвещанията на де рано о да се кисли за една
социалъ демократическата пар подобна възмоншооть.
ламентарна група, която ще
има да опрец-ЕЛИ' партийното
Софиг^, 23. Настоятелството
становище по отношение на на Българския учителски съюзъ
днешното правителство.
въ вчерашното си заседание
Знае се, че по него има две реши да откупи за iVa мил.
различни гледища. Обаче ако л. едно здание за пансионъ.
се ежди по настроението на За такава ще бжде откупено
провинцията, преобладаваща зданието на сегашната герма
ще блчде мнението, което е нската легация.
възприето отъ Кр. Пастуховъ.
София, 23 Между представи правени нькои негласни сон
телйтъ на Землед, съюзъ има дажи. Опозиционните групи
хора, които се съгласяватъ съ -досега еж на мнение да се съ
становището, че тяхното уча ветват* земледелцнгЬ, колко
стие въ коалиционенъ каби то се може повече да се възнетъ би било възможно. Въ държатъ отъ подобни комби
това отношение дори еж били нации.

ОЧЕМЪ

Огъ изявленията на гръц
кия министръ-председатель ко
ито печагатъ атинските вест
ници отъ 21 т., правимъ след-^:
ните извадки:
—„Гърция желае мирътъ на
Балканит-fe. Гърция ще се ста
рае да заякчи все повече и
повече приятелските си отно
шения съ Балканските дър
жави.
;
И веднага следва:
„-— Но тя не се страхува отъ
никакви заплашвания. Ако н-faкой се осмели да я нападне,
тя ще противопостави една до
бре въоржжена 600,000 армия"
Ни повече, ни по-малко.
—Точно 600.000 хиляди.
Като четемъ тия изявления,
иде ни на умъ за куражлията
арнаутинъ:
Върви той изъ пжтя, презт»
шубрака, а мръкнало се. Току
на едно место НБЩО се чер
нее край пжтя. Куражлията пр-.
наутинъ трепва:
— Слушай приятелю, отеглн
се отъ пжтя да мина.
Но „ириятеля" не се помръдва
— Слушай, казвамъ > ти съ,
добро отегли се!
Пакъ не му обръща вни
мание.
. ,
'— Ама ако неразбирашъ
отъ добро, тогава ето на, вадя
пищовъ!
— Тегля и втори пищовъ!
— Имамъ и табанджа1
Но, черната точка все не се
помръдва.
Тогава куражлията арнау
тинъ „куражливо* казва:
— Ярнаутъ башка йолъ да
билиръ!
И обикаля и си отминава по
другъ пжть.
Разбира се, че черната- точк»
не е било нищо друго освенъ
обикновенна шубрачка.
И гръцката работа сега.
—Ние сме най миролюбивите
на Балканите. Ние желаемъ
приятелство съ всички. Но да
не мислите че т о в а е "• отъ
страхъ? О, не, курашлии сме
ние! И имаме армия, голема,
силна въоржжена. Пакъ ли не
вървате? Тогава вижте я' тя
маневрира покрай границите
на България и по Вардарската
долина! Но вие пакъ се под
смивате? По дяволите! Тогава
азъ зная и други пжтища по
които тя ще се прибере неу
сетно къмъ Солунъ И ще ви
дите може би скоро куража и
въ . . . нъкоя нашенска «ре
волюция" напримеръ.. .

.
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Букурещ*, 23 Телеграфи1йтъ " на в. „Ун!*верс.улъ"
РГЬ Варшава, че въ Шниъ
Tj.-идш йаски^ани стреляли
срещу съветсн«я ксюисарь'и
глаянономаидующъ Фрунзе,
к йт& е тешно раненъ. Гра£ьть з ()илъ веднага блон,фйНь и полицията направи
масови арести. УбийцнгЬ на
Сй 33J5088HH.
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Танцьорката отъ Монмартъръ

с ъ Лия Мара

Т Ж П J i'i'. 1 Т Ж Е Г Н ^ К И Н ^

Летенъ общински театръ

ШО „РАНКОВЪ"
Днесъ ще се представи голъмия филмъ
споредъ романа на великия френски
писатель ВИКТОРЪ ХЮГО

Въ главната роля (Квазимодо) Понъ Ч а к ^

Годишнината на Шипка

ОЩНШШО ЗЩМШ

Тържеството

София, 23 Годишнината на
Шипка днесъ се отпразнува
пъ столицата най-тържествено.
Въ 10 пол- ч. въ църквата Св.
Седмочисленици се отслужи
панихида, и благодарственъ мо
"''" " wiowHupUoOT0nwлебенъ. Присжтствуваха всички
пребиваващи въ столицата мидставителите
властьта,
нистри, генер. на
ЛазаровъипреСледъ панахидата генер. Лазаровъ и представителите на
отделните корпорации подне
соха на г. Стояновъ,председа
теля на д вото, своите поз
драви.
Стана манифестация до па
метника на Ц. Освободителя,
на който се положиха венци
отъ живи цвЬтя и коленичаха,
за да отдадатъ още единъ
пжть своята дань на почит ь
къмъ Ц. Освободителя.
Председательтъ на поборни
ческото д-во Карастояновъ
произнесе речь. съпроводена
сь бурни ура, придружени отъ
.Шуми Марица
Манифестацията продължи
до Двореца, дето бе отдадено
знамето на поборниците.

Въ Средна Гора, въ земли
щето на Копривщица, на върхъ
„Вълкъ" има голъма мандра
за сирене и кашкавалъ, при
надлежащи на Панчо Грозлековъ. Тази годишното произкиоь. JOJM годишнини ирино"
водство
което възлизало
на
около 2 милиона
лева било веоколо 2 милиона лева биловече пренасят,,.
готова и тияЗавчера
дни щъло
да
го
обаче,
„
6„»а нападнаха
5„андрата
души разбойници
добре твъоржжани и облечени съ неви
сръбски дрехи. Разбойниците
унищожаватъ целото произ
водство, като нарезвагъ и разпрънватъ кашкаваль, сире
нето и посипватъ маслото и
другите млечни продукти съ
пепель и стрихининъ

над во.КЬакъ" вь Вар».а.

^ънШим

Стопанската даа въ Щтт

Лоидонь, 22 Съобщенията които пристигатъ отъ Берлинъ
говорятъ за настжпваща теж
ка стопанска
. . и н и шкриза
к р т и .въ
ь . еГерма
рп.ния Въ много фабрики работата е напълно спрела отъ
известно време. Числото на
Емигрантските чети. безработните възлиза вече
БЪлградъ, 1Z- Бългрздското надъ 1 милионъ а държавата
правителство съобщава официал подпомага едва една пета часть
но на нашето правителство за отъ техъ. Текстилните заве
првяикаванвто отъ Юго Славид дения въ Саксония и Тюринна еиигрантснн чети вь България. гия следъ като уведомиха ра
Една чета е нападнала въ ботниците че ще прекратятъ
Петричкия окрлгь поста пр» та- презъ септември работата, по
тарево и Мирково и ниала намъ- следните обявиха стачка.
рение да премине Невронопъ за,
Лоидонъ, 23. Съзбщзеятъ
да со присъедини оь гръцките атъ Клитоиъ, че всичод че
чета вь този край.
кове на нсийу«истйческ>я каДругата чета е въ Прищенски ,
rt
•нржгъ, предвождана отъ Георги ОИНйТЪ еж уоити.
Ммнчевъ, и се състои отъ 13
Варшава, 23 Първиятъ влакъ
души.
между
и Полокъ е билъ
Третата е подъ водителството спренъНовелъ
отъ
една
която
на Мариандашевъ въ сжщата веднага пристжпи чета,
къмъ
про
область и св състои отъ 15 ду веряване пжтниците. Свалени
ши,
15 пжтници, между които
Наредъ съ тьзи чети има иеждвама
офицери2 Офицерите
друга една въ Горно-Джуиайско били веднага
разстреляни, а
и една вь Кюстендилски онр*гъ. другите били поляти
съ газъ
Всички чети на емигран и изгорени. Между изгорените
тите <j* били отбити оть еж и Саварис
Друга една чета хвърли въ
българснитЪ погранични вои<«и, следъ ноето наново въздуха единъ воененъ влакъ
гара Крупка по линията
минали въ югослаеянсиата на
Смоленскъ—Минскъ
територия.
Стокхолаъ 23. Светската кон
Пжтници, които пристигатъ
ференция
за прилагането наотъ Сърбия по железниците
чалото
на
християнството прои Дунава, разправятъ за голе
дължава
работата
си.
мите неприятности, причинени
Митрополитъ
Стефанъ
ще
отъ емигрантите, които еж
преминали на полицейска служ проповедва утре въ руската
ба въ Сърбия» като правели църква. Следъ това ще има
обискъ и търсели некакви си приемъ въ М вото на външн.
работи.
българи за арестуване.
Особено лошо впечатление
Паркжъ, 23 Губернаторътъ
прави държането на зета на
Стамболийски Иванъ Бояджи- Мишеръ е раненъ съ револевъ, който билъ много аро- веренъ вистрелъ въ момента,
гантенъ и отправялъ остри когато се качвалъ въ парахода
за да пжтува за Франция.
закани.
__ _
Установява се отъ органите
Парджъ, 23 Съеетската търна властьта, че братътъ на говска делегация напусна МаОбовъ
въ фалшивъ
България нчестер, дето беше по покупки,
неколко идвалъ
пжти съ
неколко
пжтм
с^
сЬят.шп-к
паспортъ и ималъ срещи съ . - £ _ _ - _ » - - - - - - - - _ » » 1 5 0 0 НрЪСТЦИ ИЗГОреЛИ
видни земледълци, между кои
то и съ Цанко Бакаловъ.
й
л^
п
Органите на властьта устаНариобатъ, 23 Днесъ ПО
новяватъ, че по сжщия начинъ Обедъ ВЪ С ПОДИнъ ьъ на
еж идвали въ България и
, ш т
избухна
редъ други видни комунисти шата
ПОЖйрЪ
прнчикеиъ
ОТЪ
7 околкя
"P«-HK
uгоя-Ьмъ
i t . nКС
i,
C I.D
даже отъ Москва, като за та- нритъ иа Селската В1ршачна.
зи цель еж били снабдявани Изгорели СЖ 1500 КрЪСТЦИ
съ фалшиви паспорти отъ ви- н а Ц д у ш и се дяни. Веднага

Вчера сутриньта въ Юнаш
кия салонъ се закри най тържествено при особена програма г. годишния ваканционенъ
•-•« .. • " « —
ш.
курсъ
учители по гимнасги
ка въ за
прогимназиите
и сред
ка въ прогимназиите цани
и средотъ
ните
училища,
уреждани
отъ
съюза" .Юиакъ" съ съцействи_ fi-пригтви«Ц^™ i/-»........ «» г-т«*™
"**
Присъствуваха: представителя на Н. В. Царя г. Мумджиевъ, гарнизонния н-къ полк. г.
Соларовъ, кметътъ г. П. Сто
яновъ, представителя на учи
лищната инспекция С Николозъ, директорите на гимна
зиите и прогимназиите и мно
го поканени гражданки и граж
дани, делегати отъ д-вото на
Черноморската
юнашка область въ Провадия, Шуиенъ и
Джумая и членовете на мЪстното п-во
Следъ испеването на „LUvми Марица" отъ хора на курwet кит* е курсистите директсръть на курса г. Д. Андреевъ, училищенъ директоръ въ
Варна и председателя
на Черноморската
юнашка область,
прочете отчета за държания
курсъ, като изтъкна значени
ето на телесното възпитание
за младежьта и какъ тя да се
въздигне въ телесното и ду
шевното й закрепване, тая
младежь, която така лесно се
увлича отъ демагогските и утонични теории на червения
болшевизъмъ Въ името- на на
учния принципъ „Здравъ духъ
въ здраво тело* и требва да
се създаде здраво по сила и
духъ поколение съ обичъ къмъ
своята родина.
Изтъкна зловредното влияняе на футбола, който се ока
чествява само като удоволст
вие, а не и като възпитание
както еж юнашките дружества
— изворъ на народна сила,
морален", подемъ, народна
обичь и братски сговоръ.
Курсатъ се откри на 19
юлий. Презъ неделните дни
беха устроени 3 екскурзии съ
н а у " н Г ^ Г д о % : " г = : до"
Яп,„ Ж а „ънаегиръ н д „ Ь „ " ъ °
тепе. Предвидените предмети
се ьреподаваха отъ най-доб
рите учители по гимнастика г.
г. Д- Вланшу, ft. Бюнтеръ,
Панчо Фотиновъ, Яг. Георгиевъ
Иосифъ Бурешъ, М Георгиевъ.

Резултата отъ шита.
Отъ 20 курсистки и 60 кур
систи издържали изпитъ за I
курсъ 26, отъ които съ найдобъръ успехъ: Серафимовъ
Хр., Червенкоаъ Ив, Поповъ
Илия, Градинаровъ Любенъ,
Бъчваровъ Г. Грънчаровъ Н.,
за II курсъ
., 17, отъ които съ
•тличие
°.
Черноводовъ Крумъ и
Ивановъ Иорданъ, а съ много
добъръ Никоповъ Н., ЖелезКОВ ъ Ив. и Неновъ Ненчо- за
|Ц курсъ 28, отъ които съ
отличие Миланкова Стефана
ДуШанова Жозефина и Влади'
мирова Цветана, Опълченска
Павлина, Ангелова Калина, Самарджиевъ Сефастица, Велевъ
Крумъ, Петкановъ Ив и РакаЪ ИВ
Р°°
бяви курса
за закритъ като
благодари
Директорътъ
на г.курсисткитЬ
Лндреевъ ои
курсистите за усърдната имъ
и
предана работа и имъ пожела

%Kn^Tи^Л^BИШu,laц!HRPa^•

заична отъ туяъ петалата летливо завръщане по домо-

рияНоси
идвалъ
за двачедни
Василъ
се слухъ,
въБългаКоларовъ и ималъ ужъ наме
рение да дойде въ София още
единъ пжть.

'
вете и усърдна работа въ уиоплнда ВД.и ди id»» се чилището и юнашките два
съ
верни
ра. Благодарение
чз иьма
Чвръ
УСПЪ да потушя
г.ОЖд- надежда,
ще останатъ
верни
синове и дъщери
на юнашкоше вьтьръ, икаче целото то дело, а съ това и на България.
село беше з^ораша о
Следъ отчета имаше разни
игри между които направиха
отлични впечатления символич-

ьмтшшь

т

а

"Четете утрзБари^Швш"

Удавена.
Вчера, З1/» ч. сл. об. Олга
Днесъ
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Дежурни AtKapH т.,
самоудавянето и, неиз**-™^У д-ръ
Никоповъ % \
— — ~ 36, д ръ Друнец УЛ
Случайно —убийство
I, 1, и д-ръ Колева УД
Шукекъ, 23. Дечо Доневъ, диновска — срещу Q
отъ с. Драгоево, преславско е
Варйенсьата окр
билъ арестуванъ по некакво комисия
us;
е вдзнвчи^Д
дело. Оня денъ му умира де Ив. Вълковъ
за
начп
тето въ село, и той бива пус- варнен. кооперативноя
натъ подъ конвой да отиде и а за окржженъ nW
погребе детато си. Следъ no чалникъ но санитар«
и
а я а „ и п г-и
ба въ окржго до ст.
гребението Д - ^ в ъ заедно съ козлуджански медици»
охраняващия
го стражаръ^оти карь Л а з а p
ватъ
s
Да за«УСятъ въ кръчмата. наиловъ.
Тамъ ги обижда ^единъ селянинъ - Пантелеи Таневъ и
ПрбМ%СТвНЪ8ЮрюсюК;
произлиза скандалъ. Намиса на плевенския банвд
се секр. «бирника П. Яневъ и г. П. Данаиловъ за щ
моментъ
писара Юрданъ Пановъ
да ги тукашния: банковъ кщ
Пантелеи
удря
ржката
на
страразтърват ь. Въ тоя
На английснн ще прог
жара' и последния изважда ре сжщия Пастиръ вт, о
волвера и стреля но погрешно църква въ 3 и пол. ч, t
улучва и убива писаря и ра Всички се поканват!
нява тежко секр бирника.
Жителнт* на с Пре«
казватъ своята блвге;:
къмъ уредницит4 и р»
телите на учениче»
лония въ същото ек
колоездачни кгри въ Търново.
строената отъ тЬхъ sifs
Търново, 23 Днесъ тукъ се извънредно добр«
състояха големи колоездачни програма.
игри и надбегвания въ които
спорт.
взеха участие първи наши бе щеМорскиятъ
замине
въ
ерЪд! щ
гачи и шампиони.
м.
зп
Русе,
кждето
щ«!
Резултата отъ надбегвани- на 30 т. м. голЪмитЪ
ето е: на 3 тура, юноши: 1 на телни и гребни net
града П. Дктарджиевъ, II П. Отъ Варна ще участг/i
Атанасовъ—отъ Търново. На
избрани on1
бързина: 1 награда Манолъ състезатели
Георгиевъ—София, II Боянъ на легиона.
Льтенъ нино Pa.iact.
Захариевъ-София, ЩИв. Ивановъ—Търново. 15 тура юно нашия всеобщъ любюи
ши: I награда П. Атанасовъ — 34щния и незаменима i
Търново, II П. Яктарджиевъ — Максъ Лйндеръ ще щ
Търново, Ш Т, Неновоотъ Га- публиката съ своята i
лепна комедия, парвда
« И » * ™ J C ±
W тримата мускетари-!
Д - ^ ^ ^ Е Г Й
П . л £ муснатаръ.
дцкановъ и IV Б. Захариевъ—
Напоследъвъ гериаиси
София.
но индустрия е сьздм
филмъ сюжета на
известенъ на всички.
пулярното творение »>
Снощя въ 6. ч. сл. объдъ вь кия философъ писа*
Колодруна са състоя ГОЛЬМЙЯ леръ-Вилхелмъ Телъ t
футболенъ мачь между софийсн. на Швейцарското ос*
пьраоа. спортенъ кл. „А. С, 23" ние. Той неподражаг*
и ишзмпиона на Варна с. к. „Вла- рактеризиронъ отъ
Д
славъ", Тоя т&нъ будеше из- майсторъ въ кино i
в
"ьнредао
гол^мъ штересъ и за- Конрадъ Вайдъ, като*
това
"а иолодруна се бъ стенла шимъ и достоенъ «
ньнолно .хяяядка публика.
своето дивно отечесгво
Играта бъшз красива
и много
•
—- цария^ Вилхелмъ Телъ
енергична и отъ двете страни н вп катоненадминатъ^
завърши съ 2;1 въ полза за Вла- За наказание, че не «
А«славъ.
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