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ЛБОНЯМЕНТЪ: за година 300 лева
| за б месеца 160 л , за 3 месеца 80
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сеот,агенция „Книжнина" до пощата
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Диворъ

Изненада.... Смехъ...

Нач. въ 8V* и 10 п. ч.
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както се твърди въ средите на
Сговора, една корена пром-вна
на правителството ще се на
Разгорещените разисквания. Гледището на Ляпчевъ н
ложи.
Цанковъ. Сиената се очанва. Ноннретнить ука
Всички демократи сговористи
зания. Последните подробности.
еж решително противъ днеш
София, 16 Положението на ВрЪме е да се помисли за ния кабинетъ и самъ Ляпчевъ
кабинета се смета не само отъ
намира, че борбата въ Сгово
«
ще-.™
Вжтрешни
болести
и
гинекология
«OSSOSKM Ш;| .
ш Приеяа сутринь и слодъ обЬдъ. ^ Линия" XV № 1ft В опозицията, но и отъ опозици утрешния день. България е ра не требва да става досто
онно настроенит-fe среди на парлвментврна страна, следо яние на външния светъ.
Дава съвети за морско и елгвчево лечение. Щ Сговора, за проблематично, ма- вателно който ще я управлява, Гр. Василевъ и др- считагь
каръ, че мръ-председателя, той тр-Ьбва да държи сметка да сведатъ борбата до края и
1ш
14— 1И — 15
Преглежда осигурени работкгЦи. Ш както и неговите най-близки за
обществените настроения. ако стане нужда да разтурятъ
другари: П. Тодоровъ, Калфовъ
Камарата и на есень да пре«
ЪШШ.
и Русевъ еж категорични и не
Общественик
щтроешш
дизвиквтъ нови законодателни
примирими по въпроса за една не СА въ полза на днешния избори.
реконструкция.
Разногласия сжществувагь
съставъ на набкнета затова
Вършачка,,ВОЛФЪ" Зб цола
Борбата за една евентуал смъиата е нужна. Упорство въ самия кабинетъ.
Узнаваме, ча воениятъ м-ръ
то на м-ръ председателя и генер.
на реконструкция
и
Вълковъ.на комуто най«»
на кабинета
е стара. Тя се во приятелите му, рискуватъ много се дължи свалянето на?
ди вжтре, задъ кулисите на да наетанлтъ въ управляв- земледелския режимъ и който
Съ двулемеженъ плугъ. Свободна за проданъ
Парламента, въ средата на па щата партия единъ режимъ многократно е деклариралъ ус
-"'
Искайте бързо, оферти отъ
2 2011—2
рламентарното множество и въ на саиовластив, своеволие, ноито тно и чрезъ печата, че той стои
върховете на Демокр. сговоръ отъ сега се вижда сщв чо ще вънъ отъ всека партия, на
Повече отъ година се измина б»де натастрофаленъ. Той дори мира, че повече въ днешния
откакъ тия спорове се водягь е далъ своите резултати, ианаръ си съставъ к абинетътъ на м-рт»
Варна, „ул, „Съборна", № об, телеф. №> 415
^^
^ _ подъ названието „вжтрешни к незавършени: въ сговора се Цанковъ не може да остане.
••-""
zzr^rz^.—
домашни спорове* на управ- резвизатъ тъй нар%чен«т% цен
Като се има предъ видъ, че
близо до града цЪла ре- ляващата партия.
тробежни сили. На много м%ста повечето отъ министрите дълколта отъ 8 декара лозе
жатъ своитЪ министерски ме
Т и я С П О р о в в с е „ОДИГИЗХа
обединистит* С7Кг се отдали на
ста
лично на него, сметаме, ча
сепаратизъмъ,
който
иоже
при
отъ най- доери винени
,
мнението на в. м-ръ ще бждв
р
лошо
водене
на
политичеснитЪ
и
отъ политическите водачи на
партийни работи да оголи скеле взето подъ внимание, за да на
СОрТОВе и следните ди- слетите въ Сговора партии:
става нужда да се наляга
та на партията.
я
п
ч
е
в
ъ
редакцията.
Алвнсандрййсни,
Розания, Шасла Медикална н1Дамять
- Буровъ,
отчастидод-ръ
1244 2 Л
Гр. Василевъ^
Падаревъ,
из
!9ртни: Споразумение
Wl-ръ Цакковъ —
Ийрътъ на Балианит-Ь.
вестна
степень
Михаилъ
Мад_
.. ' .
. « .. __..,.."
Даневъ, проф, Вл. Молловъ,
София 16. Положението На
жвровъ и др.
изхожда оть чисто държавно
Ляпчевъ и Буровъ, обаче, охранителни съображения и Балканите напоследъкъ нано
JEX. © и р о м о ж. аь © м: и:
замедляваха хода на вжтреш. не чувствува че той ее х.т- во се помръчава. Следъ пре
ВП1 ,П
късването на сръбско гръцки
криза, съ огледъ да запазятъ
единството на партията и да га само по почвата на дгр- . те преговори, заредиха. се
редъ конфликти които запле
готови всички разкърй за стифи, вагони, каруци,
дадотъ възможность на по жавпата техника.
крайните партизани на един
Положението се очертава. тоха още повече и безъ това
вършачми а др, отъ прочутата ре; обирана фабркна
ството на кабинета, да се убе- горе-доле въ тия линии. Поли заплетеното положение на Бал
дятъ, съ течението на времето тическа София очаква че въп кана. Два отъ тия конфликти
Ш И М UHUND HI
въ необходимостьта да се сме- реки усилията на деветорката бехо и отношенията на Сър
мостри изпращамъ при поискване
нятъ некои отъ лицата въ не да запази статуквото на каби бия и Гърция спремо Бълга
го
и, въ това отношение, те нета отъ 9 юни, последния, рия. Но изглежда че и отно
Винаги кн депезктъ у ш ш в ш л я т фабриката
yciiexa да достигнатъ некои може би съ доста мжки, да шенията между първите два
• задоволителни резултати,
даде жертви |въ откритата държави не почнватъ на пъл
^ . • Г \ а Л ф а , Р ^ Р Н й у л . Преславска 11 .Лилия"
но доверие.
Славейко Василевъ, единъ борба.
3—1225-10
Всичко това създава твърда
Развятието на въпроса е въ
отъ важните фактори въ сго
вора, е спе.челенъ отдавна за такава фаза че за бадящчя сьс- големи грижи на Великите си
ТЙВЪ на кабинета не би могло да ли отъ големото съглашение.
реконструкцията,
Па свлцдъ евтини английски
Отъ общия ходъ на разис се говори. Въ ходъ е сако очак Зв да се избегнатъ понататъш
кванията и споровете по тоя ването важните портфейли: ии- ни усложнения, Англия, Фрвнвелосипеди , , М 0 И 0 П 0 Л Ъ "
въпросъ, въ последния мо- нисторството на външните рабо ция и Италия еж решили да
По Типа на велосипедите ВС В и Ф Т Ъ"
ментъ, се изясни следния фактъ ти и тия на вятрешнитЪ и фк- интервеиратъ въ приятелска
който е отъ големо значение. нписить да бждатъ заети отъ форма по възникналите недо-ПРИ—
2-1180-4-3
Стана ясно, че управляваща- нова лица. Това е най-иално- разумения. Те по никой начинъ
Георги Динодов«ъ
та__деветорка. начело съ м-ръ- то, ксетч» се очаква.
не искатъ да допуснатъ създа
гр. Варна, ул. Съборна, № 56, телеф. № 415
председателя, безъ_ м-ръ_ Вълването конфликти на БалканиОставна или бланъ
ковъ,_който_се_стреми_ да бжде
Софяя, 16 (В. Последна поща теГСжщите сили jc«_B'b3npHe^
политически неутраленъ, е твъ по възникналата криза въДем. ли идеята да съветватъ бал
ЧАСОВЕШЦИТ-Г.
рда и неотстжпчива по въпро сговоръ пище:
канските държави да сключатъ
„Много отдавна щЪло да се
ItlOv
са за промената.
наложи, ако не една коренна помежду си договоръ за сиТова с накарало г. Ляп- промена въ кабинета, то поне гурностьта и арбитража, като
1 1 единствени no
по-широка рекострукция, приематъ въ него и България.
чева. сАсдъ разговори съ м-рь една
ако тъкмо когато да дойде да
| |
солидность ЩШ
1
Цанковъ да сложи вгпроса от се пристжпи къмъ горното, не "Жертва на в ъ р ш а т
IJJB
крито,
sa публично обсъжда се случиха събития, като убий
Бургасъ, 16. Въ с. Искра,
13
не и да: отправи съ това ед ството на проф. Милевъ, напа Карнобатско, вчера се случи
държатъ рекордъ
но решително предупрежде дението на Царя, атентата въ нещастие, което отне живота
Св, Неделя и пр.
=5&
на една жена.
ние нгмг ония, които споредъ
ВЪ IJ/ВЛЬ S
Сега вече се указва, че пре
Когато селската вършачка е
неговото убеждение, гртиатъ ди 6 месеци въ надвечерието работила
най-усилено, каишътъ
=
ОВЕТЪ
предъ бждащето на страната. на убийството на нроф. Ми отъ барабана се откъсналъ и
Намиратъ се при всички
Какво собствено казва и ис левъ реконструкцията на ка бърмата която го съединявала
добре уредени часовникабинета е била решена, като съ голема сила се забива въ
ка г. Ляпчевъ?
=a=
ри въ ЦАРСТВОТО
На твърдението на г. Цан освенъ м-ръ Моловъ щели да врата на една отъ работящ»
4-1196-5
ковъ и групата му, Ляпчевъ'
^В^^^^ЕЯк^^в^шгряшхт^^^^^г^^^^^З^^^^^ш^^Ш^
. противопоставя следния въз- излезатъ и м-рите Калфовъ, rfe наоколо жени, Стояна Хри
П. Тодоровъ и Русевъ
стова, 27 годишна, която вед'
гледъ:
Обаче тоя пжть, споредъ нага падна мъртва на место,
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im КИНО Л А Д А
wuj Д н е с ъ представя великолепенъ филмъ съ
Щт чай-красивата и незаменима ЛИЯ ПОРИ,

\ елегантния ЛивиоПаваиелии БобиДодъ

[Jo з а п о в ^ д ь на
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Петенъ общински тейтръ
55'

Днесъ ще представи големия крайно
. интересенъ най новъ филмъ
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№шишто е №щяЬ

Постжпкить предъ Обществото
на народите.
София 16. Правителствотъ е
загрижено силно за положени
ето на бежанците и техния
нарастващъ брой. Една статистика показва, че ГБХНОТО чи
сло само отъ Тракия е достигнало до 180,000 душнУ""""""*"
]Бългврия се__превръща въ
бежански_лагеръ. Осжждатъ
се постжпките които ще слЪдвац да се направятъ предъ Об
ществото нанародите, за спиране^на^ нашествието, което
застрашава стопански и фи
нансово ц-Ьлата страна."

Малтршравъ1 отъ гццг
Ортаньой, 16.! Христо Стоевъ
отива съ жена си гъркиня въ
Гърция, за да уредятъ нЪкои
саои работи.
Когато отива въ вжтрешностьта той бива арестуванъ
отъ гръцките власти, родГел1ггъ"
го отъ жена му и го малтретиратъ. Сждбата му не е из~вестна.
>-—«..Това се вижда отъ една бе
лежка, която е изпратилъ на
единъ свой приятель тукъ.
Всичко това става следъ
убийството на Николияди, за
когото гърците заплашваха че
ще влезатъ въ наша територия.

Стачка въ солници.
Бургазъ, 16. Дирекцията на
Атанаскьоскигв солници е по
искала да въведе работа на
заплата като премахне акорданството, по който начинъ
възнаграждението на работ
ниците се намалявало съ око
ло 20 на сто. Това породило
недовоство всредъ работници
те, които на брой 180 души
напуснали работата и се оп
лакали въ инспекцията на
труда като поискали намесата
и за изглаждане конфликта.

Османъ-Пазаръ, 16. НЪколко
пастири презъ свободното си
време играели на комаръ. По
неже Василъ Яврамовъ пос
тоянно печелилъ, произлезло
скарване между твхъ.Мехмедъ
Алиевъ се нахвърлилъ върху
Василъ и съ ножъ го нараня
ва, поваля го на земята и започналъ да го мушка съ ножа
си отзадъ врата. Василъ успелъ да се изтръгне отъ ржцете му, но бива отново настигнатъ отъ Ахмед ь, който го
поваля на земята и следъ като
го наранилъ на много мътта
отр-взалъ му главата.
Полицията успе да залови
убиеца и го поставя въ сепската одая, пазенъ отъ ецинъ
стражарь. Но Ахмедъ издебналъ стражаря когато билъ
заспалъ и из&ъталъ

\Ш\ шщ\ ъ\ iitnn.
Телеграфиратъ ни отъ Плевенъ, че оная нощь е била за
палена дървов-Ьлската работил
ница на тамошния житель Кои до като пристигне пожарна
та команда, всичко се е прео
бърнало на пепель. Отъ тоя
пожарь еж пострадали и дру1и три отъ съседните дюкяни.
Загубите възлизатъ на поло
вина милиона лева-
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Съ участието на великия японски кино артисть
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Опитъ за< бягство •

СеСШ; Х з ш к а в а
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и;! нй»!спи£.а™ра'оть затвора- ВчонгшнитЪ гол!ми .-колоездачни надбягвания и жщ^Щ:§
_Пло9а»в* 1б\_ Пловдивските жаството на кояодрума. 20 -хйяядвиъ народъ Победите^!

Бьлгрздъ 16. Днесъ се от конспиратори"решили" и те да
Вчера въ града ни се състоя*
Шампионат*,, " М ъ р з и ц . !
празнува въ Загребъ възпоме н^^по^Яой^^^
ха г о л е й т е колоездачни тър- ^
№ ^ " ^ » А ,
нателното тържество за хиля
,,*™»^._.«-^,-~«-~~«~-™~^~™
ества
между
Ромжнскит-в
копи
по
о
души отъ които Взв,
Ж
да годишнината отъ хърватT
n
n
^
^
l
J
5
a
i
^
J
£
P
?
^
S
J
£
°
;
^ездачи
шампиони
отъ
Буматъ
награди:
1 Продан*
ското кралство. Числото на следъкъ бургазките J ^ i S i P J i : курещкото колоездачно д-ио гиевъ, II Николай
Фризе. Г Й
посетителите се изчислява до ТО р~ съ'"бътството си отъГсГ-въ
Принцъ Николай" и Варн.
Шанпионатъ на юиоший ц
150,000 души, по-големата ^ й ^ ш . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
кол. д во „Ц. Борисъ Ш\
кржга. Пускатъ се werpfo
часть отъ които прекараха но^ „„„„„„.„
Както на предиобедното над- отъ по 9 души отъ които взе
0_- •
щесъвъ обществените градини. —2i5LJ22£LiiS2b—_dL_SSES525I2: беУване, тъй V i m следобедни- матъ награди: I Михаилъ Й«.
Лшои o«i8 детатитгь на ^^^^^JLJSSBBS^S^l'i
новъ, II Никола Стефановъ, |||
гъ състезания, правеше отд во „Соколъ* носеха пргстъ oj^L^^J^l^SS^^lJS^.
лично впечатление издържли- Василъ Т. Добревъ, IV Каролъ
востьта на ромжнскигв коло- Лукански, V Петрица. %щ
отъ историческите .шета. ? ^ E L s ^ _ ^ £ ^ ^ S l ^ - - 5 ! P . Y J
ездачи
на които нашите коло Кордъ.
Така напр, • хърватскитл со гари вънън отъ ^ат^ора^^паго- ездачи достойно имъ съперни
Дамско надб%гване на ю
коли отъ Америка донесоха дар"ение £^в^ДР2!^.Р^Л^£? чеха. Цълите игри и състеза кржга на бьрзина: 1 награда
земя отъ градината отъ ща снабдяватъ съ оржжие и съ ния минаха въ единъ дружгс- Соня Вегнеръ, II награда Вен
отрова7"Съ оръжието щели ки и интименъ духъ.
ка Александрова.
та на Уй.щносг.
Моторно надбвгване, ме^ду
да
си
послужатъ
зг
да
си
проПреди обЪдъ
Пристигане на ГОСТИГБ.
биятъ пжть при - бътството си Гольмото надб%гвБив на 52 нлм. Христо Джераховъ и Г. Kacv
ровъ. Надбягването съ свойа
Въ 7 ч. пристигна влака, O T b J a i ^ p V ветровата г^вла
В ъ g.10 ц с по Д о б р и ш к о т о
оригиналность произведе, щ.
носящъ членоветп на прави48
4
S
i
i
S
J
I
S
f
f
f
i
^
^
.
S
^
y
,
"
'
,
,
*
шосе
6txa
пуснати
14
бегачи
„ънредно големъ" ефектъ.
телството: мра на въптн.
не
успеятъ
да
избегатъ_
[да^се
.
Чатма
и
обратно
—
52
Шаипионатъ иа издържяиюсп
д
о
с
работи Линчцчъ, м ра на
самоутровятъТза да не би при клм. Следъ 1 ч. 39 м. и 41 се- 0Г ъ 75крлга получихи награди:
бжтр. работи Максимовичъ .и
кунда пръвъ пристигна Ма- . Проданъ Георгиевъ, 11 Никодруш министри, които бша изтезаването отъ властьта да нолъ Георгиевъ, който взе и л а фризе, III Янтонъ Войку.
поздравени отъ окр. управи- разкриятъ своите другари.
първа награда. И награда взе леску и IV Теохари Лтанасовъ.
Миналата нощь била опре Любенъ Стефановъ, 111 награНа ИГритЬ на ловкосп
телъ съ „добре дошли",
делена за бегетвото имъ, оба да взе ЕдиКонрадъ, IVПарушъ Най-вече cej отличи{ варнен
Краля и кралицата, идвайки за
пръвъ пжть да посетять офи че властьта открива плана имъ Яневъ, V Янко Буряновъ и VI ския колоездаяъ Агопъ Енгабаровъ.
циално Загребъ, пристигнаха въ и въ т-Ьхъ се залавя оржжие- пнтон.ъ ооискулеску.
Следъ това започна Национа
15 ч. 30 н., приветствуваки отъ то и отровата. Tfe разкриватъ
Следъ обедъ
лно
кадбьгване на 15 кржга на
грамадни тълпи, вспедъ номто своите другари съучастници.
Въпреки дъждовното време бързина. Пуснати бЪхадвегру"
автомобилътъ едваиъ пжтуваше. Направени еж масови арести, къмъ колодрума .се. . стичатъ. п и отъ по 4 души ромънски и
___Б^ъ__при_сжтствието на краля
масово гражданите. Игрите б ъ л г а р С к и колоездачи. Победии кралицата 23000 соксТшГбезапочнаха въ 4 ч. Въ колодру- т е л и излезоха българите. v
ха поздравени отъ главатаря
ма се бе стекълъ повече отъ
Накрая започна екипно надна соколигв.
^ """" "
ротаря на съюза на про- 20 хиляденъ народъ. Игрите бегване което продължи до
късно презъ нощьта.
винциалните журналисти въ дадоха следните резултати.
Радичъ и кралицата
България, г. Петко Пав. Поизследването. Той успълъ h i
Радий* приежтетвува па
едно скоро време да откри»
повъле пристигналъ въ града
прегледа близо до кралската
София, 16. На конгреса на потолемата частъ на ятещигЬ
ни. Поканватъ се членоветЪ на
двойка и се разюваря съ кра
българските артисти днесъ
еж подържали връзки
Варненското журналистическо секретаря направи отчетъ, които
съ бандата. Единъ отъ гор
лицата, която силно се ин
д-во на среща въ бюфета на следъ който се пристжпи къмъ ните ятаци на бандата билъ
тересуваше отъ хърватският
разискванията по разцепление Стоянъ Стефановъ Иотовъ oh
национални костюми п изка- морската ^градина, ""долната то.
Станаха доста оживени де Попишка Махала. Троянско.
час£^днесъ^^1
^часа^^преди
зл дълбокото си задоволство
бати.
Порицаха се силно ар когото полицията успела да
обе.цъ. Ще бждатъ разменени
отъ незабравимия приемъ.
тистите отъ Народния театръ залови. Следъ арестуването НУ'
Тази вечерь въ Загребъ има мисли по въпроси отъ" ва- и други за ТБХНОТО поведение, той е направилъ опи!ъ ъ&щ
женъ организационенъ"~харак™
Конгреса биде поздравенъ гство, но бива раненъ отъ ко
народно веселие.
"~" отъ 12 организации, между нвоя и пакъ заловенъ. Той е;
Повечето отъ вестниците по- теръ.
По решение на комитета за които и германските артисти. направилъ и продължава да
сещаватъ статии на това тър
прави ценни разкрития по да
жество, въ което виждатъ ис- уреждане занаятчийска изложвъ
гр.
Варна,
изложбата
се
лото
H|i .бан
креното сближение между два'
Следствието на дата. и организацията
• * • ' / • • • • / ' • . • • ;*. .се отлага за времето отъ 20
та народи.
т^сякснктЪ бандмтн
септемврий до 5 октомврий т.
Следственото дело по напа- J
г.
по
причина$чисто
техническа.
Пяьвен-ъ,
16 По съобщеното дението на с Голема Желяз
Максимъ Горки
Помолени еж общинските кме нападение отъ разбойническа на е окончателно привършено]
и болшевишна Русял
тове да разгласятъ новия банда на махалата Габарци, и е изпратено русенския воеи,|
Рига, 15. Презъ септемврий СР01<Ъ ? а изложбата между за- ТрОЯНско допълнително ни' до- прокуроръ. По товаfltnbсе]
тази година въ Петроградъ и наятчииството и да го пока- насятъ, че веднага следъ като обвиняватъ 15 души разбойни-]
Москва ще бждатъ устроени н я т ъ д а участвува съ свои станало известно за нападенимети в ъ
и и ятаци и всички сж'под|
големи тържества по случай п Ро едД
тази първа по ето, Плевенския воененъ сле^ цведени
а си
по чл. чл. 2, 13 и*1б|
•*
1-члттс» тя изложба
unnnwhsi
o-i_ ' нашия
uainun
двесте годишнината отъ осноР
въ
ок жгъ
дователь
заминалъ
за
местоотъ
з.
з.
з.—смърть чрезъпу*:
ваването на академията на
Р
произшествието
и
започналъ
блнчно
обесване.
*( : "
науките въ Русия.
Дежурни лъкари тази нощь:
По тоя случай, Съветското Дфъ Алексиева ул. Колони 5,
правителство е поканило писа- ДР"ь Пашевъ, I'll линия 36 и
теля Максимъ Горки да при- Д-ръ Жупоновъ Преславска 23
въ гр. Варна.
ежетвува и той на тържестваЛ^тенъ Кмко Лада днестъ
та. Максимъ Горки отклонилъ почва представянето на вели<
поканата като заявилъ, че ни- колепния филмъ Принцеса ВИЛЙкога_ вече HtMa да се .'завърне янг съ участието на Лин Иарри
въ Болшевишка Русия.
жени
сана
о т ъ на й.красивите
на света. Редомъ съ нея играгр. Варна, 15 августъ 1925 год.
И другите спенулиратъ ятъ елегантния Ливио ПаванеОбявява се ва заинтересуваните, че на 31 ,авгусгг;
ли и Боби Додъ ползуващи се
Букурещь, 16. Въ Добруджа
млечните продукти тази годи съ симпатиите нп всички вар- т. г., въ 10 часа преди пладне, въ 13ароенекото Окрлж-j
тър"»]
на беха въ изобилие. Кашка ненци. По богата и луксозна но даньчео управление, ще се^ пройзводе.иублаяенъ; )iI0B
постановка,
по
съдържание
и
^
^
_
надаване
за
отдававкето„цодъ^ваемъда
jN
1
вала се продаваше до преди
BJ O
десетина дни по 35 леи. На- игра този филмъ е единъ ре- нят-Ь нека ваходяяш со ;въ ^Варнедсдйй^й^/Д?-' 8 *!
последъкъ обаче, пазаря въ дъкъ случай за любителите на местностьта „Мйра-Охртл".; ciJ.oTJoaiuBr се отъ' Ш^декаР8
Добруджа бе наводненъ отъ изящното и артистично, отъ
гръцки търговци които закупу- които требва всички да се и 402 кв. метра, за единъ срокъ ,отъ две годиий, ^ЧЙ-I
таоъ отъ 1 ееитеиврвй 1925 до 1 ; септемврий Ц27,гоД-|
ватъ кашкавала на извънредно възползуватъ.
J8
високи цени. Само въ неколко
Легвнъ Нино Палась най-посПървоначалната ц4яа ГОДИШНО т (100) сто._£<%
j
:
дни, той се повиши на 100 лей ле днесъ ще представи сенза декаръ. '
"!'.''" " _' " '/ "1
кгр. Това даде поводъ на вла ционна комедия Ма дишайт^
Уалогъ за празоучастае въ търга се изисква 10% ^
стите да изгонятъ всички съ участието на Дороти Диворъ, съпернища на Пирлъ .първоначалната Ц'Ьна, който отъ после се попълва соо-;

• Еощеса ва - арии*

Miff

юявдение

София, 16. Днесъ се откри
XII конгресъ на българските
кооперации отъ техния председатель м-ръ Рашко Мад
жаровъ, който държа досга
назидателна речь. Избра се
бюро и се даде отчетъ.

Уайтъ, добре позната на вар" РеД'ь добитата на търга дъна.
'
ненската публика. Въ тия наЛОСАШЙТБ условяя могатъ да со ирогледатъ ,№р*\
тегнати и нервни времена
средъ ежедневните грижи, та- работенъ день и чась въ църковната канцелария,,.&№
зи комедия е единъ приятенъ деня на търга ЕЪ данъчното уиравление.
Разноските за публикациите и по силючванио ДОр*
сюрпрюзъ която внася една
висока весела нота въ моно вора, (5Й. за сметка на наематели.
i
тонния ни животъ.
Дредседатель Орерл^нии.иъ; Иард. СветосдаМ^

