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Презъ 1911 год, американе-! Общински.
ца Боби Лигъ бе извършилъ
Съобщава се на тия г. г.
единъ колкото см-влъ, толко
състави списъкъ на неполучиграждани, които не еж си от
ва
и
опасенъ
опитъ.
Той
се
бе
ЛИГБ и го предаде на начал
Сегашния английски кралъ затворилъ въ една бжчва, коя били пжтната повиность. моника склада на Горското Стопан. Георгъ
спознатъ като стра- то бе пустната въ ниагарския гатъ да сторятъ това най-кжсг. Владикова, и съ това. като стенъ и Vтвърде
вещъ колек- водопадъ та по тоя начинъ да но до 31 дек. т. г. Продълже
че ли, си оми ржцете: дезин ционеръ на унищожени
пощен изпита макаръ презъ стените ние на срока нема да има.
тересира се повече отъ добав ски марки.
на бъчвата силата на падаща Изъ земподепск. банка.
ката. Я поменатия началникъ Неговата сбирка на редки, та
За негово щастие, она склада отъ своя страна поч стари и с к ж п и унищожени питавода.
му
излезе сполучливъ и — Отъ вторникъ 29 т. м. до
на да разиграва най-немило пощенски марки отъ всички той остана
здравъ и читавъ. 1.1 1926 г. Земледелската бан
стиво тия хора и ги изпраща държави, минава за една отъ Сега сжщия Личъ
възнамерява ка Варн. клонъ прекратява свои
ше вевкога съ обещания за най-богатата и съ вкусъ под презъ и дутото лего
на те операции поради приключ
„утре", „другидень", „петъкъ". брана колекция. Въ нея се на- прави сжщия опитъ. За да
цельта
„понед-влникъ", „ср-вда" ит. н. миратъ марки, които струватъ той изработва една специална ване на сметките си.
— така съ месеци.
милиони и които еж твърде гумена топка, въ която ще се Изъ постоямата комисия
скрие и която ще бжде хвър — Назначена е комисия отъ
Нищо не извинява и не пре- голема редкость.
поржчва добре нито банката, Но и английския кралъ по- лена въ водопада. Дали тоя техници и архитекти и предсе
нито стопанството, а най-мал некога се сдобива съ марки, пжть ще може да отбегне тъй дателя на Постоянната коми
ко началника на склада. Ини които еж предназначени да близката смърть. Личъ въ все сия г. Бояджиевъ да прегледа
циативата не е достатъчна, ни попълнятъ сбирката му. Преди ки случай не може да предви общинската дърводелска ра
то дори и предприемането на известно време въ Янглия би ди. делото му е единъ големъ ботилница и южния флнгелъ
известно дело, а точното >му ли отпечатани една серия мар рискъ.
на пожарната команда и се
изпълнение — до край и най- ки съ неправилности 4 липси
произнесе дали тия помеще
акуратно. Банката продава и въ изображенията и както, е
ния могатъ да послужатъ за
събира пари за дърва, които знайно такива марки предстадърводЬлско-бъчварско учили
еж още въ гората и нито ги е вляватъ редки и ценни екзем
ще, което ще бжде издържано
складирала некжде. нито пъкъ пляри. Въпросните били 4 пенИз убилъ ржката си. отъ окржжния сьветъ и дър
е посочила въ договора си съ сови. Краля случайно се нажавата.
стопанството' некакъвъ срокъ. училъ за ТБХЪ и докато ги по Вчера къмъ 3 ч. сл. обЪдъ
Така тя става причина да се търси и закупи нЪколко ек притежателя на тукашната фа Изъ пристанището
компрометира добрата идея за земпляра отъ техъ ГБ изчез брика за ободи — Янгелъ Панколективно снабдяване граж нали, з а щ о т о чуждестранни чевъ, при поставяне на една
— Пристигнали параходи
даните.' сь: дърва и -тия дърва маркаджии-и надошли въ Лон- дъска въ машината за рязане „Майнъ" хол. фл. ще разтова
да костватъ много грижи, тре донъ и ги закупили всички. десната му ржка попада по ри 347 т. разни стоки „Сикавоги и разкарване, а следова Отъ единъ отъ техъ — шве- невнимание въ циркуляра и моръ" англ. флагъ ще разто
телно да станатъ и по-скжпи децъ краля едвамъ успелъ да я откъсва отъ китката.
вари 167 т. стоки, „Сиприя"
отъ ония, що се продаватъ въ купи единъ екземпляръ и то
анг. фл. ще разтовари 35 т.
скадовете. Най-малко т о в а за 4 лири. Английската пощен Убитъ отъ покомотивъ. стоки, „Бормида" итал. фл, ще
требва да иде отъ тая банка, ска дирекция се много зарад На 22 т. м. изолирания ло- разтовари 150 т. стоки.
която представлява едно уч вала, като научила за тая по комотивъ между Синделъ и Д. — Снощи замина парахода
реждение, създадено тъкмо да купка, защото по тоя начннъ Чифликъ е блъсналъ каруцата „Шефилдъ" за Бургась съ 110
служи като образецъ на обе въ Янглия оставалъ единъ ек на Дим. Мариновъ отъ с. Яв- тона разни стоки.
диняване; сдружаване и колек- земпляръ поне отъ тия скжпи ренъ (Варн.) когото наранил^ъ
Медицински.
тивизиране частните и слаби марки.
тежко. Отнесенъ въ Провадий
усилия. И само ако ней липсва
ската болница, ранения почи- — Вчера е констатират. 1
достатъчна заинтересованость,
налъ. Води се дознание.
случай на скорлатина.
акуратность и благородство
— Умоляватъ се родителите
при изпълнение поетъ вече ан- на руските градове.' Премазанъ отъ винчъ. на ваксинираните деца, да съгажиментъ, тя не може да се Разни градове въ Русия еж
общятъ, въ санитарното отде
утешава съ това. че е удовле прекръстени презъ последните Вчера вжглзщаря при желе ление при общината, дали е
зопжтното
депо
при
гара
Вар
творила въ случая повечето, а гонини отъ съвет, правител
сполучливо оакцинана, Желю Тодоровъ.. е билъ излезла
само нвкои други не е могла ство съ нови наименования.
цията.
да пригледа и задоволи.
Така както е извество, Пе- изпратенъ съ единъ работникъ
троградъ
сега името Ле- да вдигнатъ съ винчъ единъ Дежурни лЬкари
За напредъ при подобни пред нинградъ. носи
Прекръстени
еж още бракуванъ вагонъ. Понеже ва
— Д-ръ Савовъ ул. Воденприятия апелирамъ да се проя 48 града: < Елисаветградъ
въ хона е тежалъ повече отъ кол ска 3, Д-ръ Бръдварева ул. IV
вява по-голяма заинтересова Зиновйевскъ, Романовскъ въ
кото може да издържа винча
ность. добросъвестность, толе- Крапоткинъ, Красно-село въ последния при вдигане на ва линия, Д-ръ Балкански ул.
рантность, ако се цели успехъ. Красни городъ, Екатеринощатъ гона се е наклонилъ, пада „Царъ Борисъ" 18 и Д-ръ П.
Христовъ.
Ив. Молловъ. въ Марксшатъ, Корсунъ въ върху нещастния вжглещарь и
Дежурни аптеки,
Шевченко, Гуриевъ въ Чапа- го смазва.
евъ, Николаевъ въ Верноле- Отнесенъ въ болницата, теж до 25 включително К. БоЙчевъ
въ 9 часа сутриньта въ верига нинскъ, Елисаветполъ въ( Ган- ко ранения Желю Тодоровъ „Мусалата", Георгиевъ улица
навлизатъ въ гората и седви- джа, Царсйо село въ Детское починалъ въ ужасни мжки- „Владиславъ" и Деневъ ул.
жатъ въ фронть къмъ шосето. село, Гатчина (гдето се нами- Той е жененъ и оставя 4 не. «Нишка".
Стрелковата верига въ това ратъ дворците на царь Ялек- връстни деца.
Стопански оЬсти.
време е заела вече позицията сандръ III) въ Троцкое, Ялек— А, Барлонъ Сие — Родосъ
на шосето. Въ 10 и пол. часа сандровскъ въ Запорожецъ,
Егея, и Д. С Моло — Солунъ
се привършва първата "хайка Екатеринобургъ въ Свреяловпощенска кутия № 80 желаятъ
Точно въ 12 часа викачите отъ скъ, Екатеринодаръ въ Красселата Ени-махле и Влахларъ нодаръ, Симбирскъ въ Улия- за 24 декомприй 1323 година. да влезатъ въ търговски връз
ки съ тукашни износители на
събрани на сборния пунктъ при новскъ, Екатеринославъ въ СиКамбио на 1|
раздела на „Чакъръ-йолъ" и геелавъ и т. н. Прекръстени
виждане tj Б а н к н о т и брашна и зърнени храни.
(чекове) ||
викачите отъ селата Кьомюр- еж и неколко народи: уирня— Моноа Бернардъ, ул. Де
KynyRB проз. ^купува проя. ла Сиансъ 42 Шарлероа — Бел
люкъ и М.-Франга. събрани на ните въ „коми", черемисите
пжтя за трите воденици „Ялла въ „мари", сарините въ „уз- Брюкс. 622 — 636!-!! 621 ! - 6 4 l | - гия, желае да влезе въ търг.
Капу" до самата чешма, нав беци" и гувашите въ „бълга Б.Пеша 19 20 19i70i 18 90 19 93 връзки съ тукашни вносители
Виент
193С 19!80 19!- 20! - на джамове, железария, хими
лизатъ въ гората Ватовата, ка ри".
Прага
407 — 4131—1 40б!- 416150 кали, кинкелария и др.
то двата имъ фланга се срещБерлин 3270 33|70| 3170
34;50
натъ подъ село Влахларъ. Об
Л ндои 666674'—:: 665!— 679:50 — Журналистическо дружест
щата верига настжпва къмъ
г<врнж 503
525!-'ii 5 0 8 ' - 529;Лгина
176 — 184'—j 170,- 185 50 во е образувано аъ Стара-Затрите воденици и отъ тамъ по
гора състояще се отъ 15 души.
553
5651--'i 552,- 570.
направление къмъ ханчето.
— Дирекцията на Българ* Милано
Сгоих. 3 6 8 2 - 37301 13677- 3 7 5 8 - За председатель е избранъ
Всички Варненски ловци еж ското Параходно Дружество Бу*ур, 63 60 65 10; 62 60 66 50 Ив. Друмевъ, подпр. К, Гермадлъжни да отидатъ на тая хай днесъ получи отъ Цариградъ Bt-ягр. 2 4 3 - 248-1242, 250; - новъ и секр. Тодоръ Недковъ.
73 4) 74 90 72 40 76 50
ка. Още отъ Сжбота сл. обедъ, телеграма, съ която й сьобша- Иариг.
2649 — 2683, 2 6 4 4 - 2703 50
автомобилите започватъ цир ватъ че парахода „Кирилъ" е Жемса
— На 26 и 27 т. м. въ зала
Лмстзр. i 5 1 4 - 5582 — 5509'- 5 6 2 4 кулацията си къмъСарж-гьолъ, пристигналъ вчера благополуч Ню'lop. 137.20 139.:-i, 137:20 140 50 .Съединение" се открива кон
а въ неделя сутриньта рано но въ Цараградъ и днесъ. че- Монтр. 137— 138 801 137j — 1 4 0 - ференцията на касиеръ-делосжщите отнисагь последните твъргькъ вечерьта ще отплува Яле«с 6*3 — 6 4 1 . - , 682. • 696 50 водителитЪ при кооперациите
Варша !330 1360 1 3 2 5 - 1 3 7 0 лозци/
за Бургазъ ийВарна.
, отъ околията.

(Писмо, отъ града).

Напоследъкъ разни групи,
сдружения и кооперации се загрижвагь за своите си членове
и ги улесняватъсъ по-лесните
си и евтини доставки на дър
ва, вжглища и др. Това е една
добра и похвална идея. Яла
често и тукъ не липсватъ пе
чални факти, които не говорятъ никакъ добре за хората
застанали начело на тия орга
низации. Навсвкжде липсва
възпитание, липсва съзнание!
И въ частни и въ обществени
учреждения посетителя не редко бива посрещанъ нехайно,
грубо, а изпращанъ недоволенъ. наскърбенъ, дори и изруганъ. Въ единъ колективенъ
животъ това представлява дей
ствително много опасенъ недъгъ — спънка за всъкакъвъ
успъхъ. Тъкмо за туй и функ
циите въ всЬко наше учреж-?
дение еж тъй мудни, тъй теж
ки, тъй гнетящи дори . . А лип
сата на опитность и предвидливость докарва винаги неже
лани и обратни резултати.
Такъвъ е случая и съ Варн.
Популярна Банка. Презъ летото тя записа за дърва и събра
капаро. Стекоха се почти всич
ки еснафи, нейни членове.
Презъ августъ и септември тя
събра стойностьта на записа
ните дърва и почна раздава
нето имъ. Една часть отъ.за
писаните се вредиха и си по
лучиха дървата, а останалите
останаха да чакатъ пристига
нето на още 1000 тона. Но тия
1000 тона почнаха да пристигатъ, като че ли. тонъ по тонъ.
Разкарвани въ продължение на
3—4 месеци, нвкои успеха
да се снабдятъ, мнозина, оба
че. се отказаха и си изтеглиха
обратно парите, но останаха и
такива, които продължаваха
да тичатъ да се мъкнатъ и влочатъ къмъ склада и банката.
та дано най-после си получатъ
дървата. Яла безрезултатно 1
Банката се ангажира да до
стави 3000 тона, но следъ раз
даването на 2000 тона. тя за
почна по-малко да се интере
сува за останалите.. Накрай

Хайка въ Варненско.

Варненското ловно д-во „Соколъ" на 27 т. м.—неделя сутриньта, урежда хайка въ местностьта „Ватовата", която по
многочисленостьта на ловците
и викачите, може да се смет
не за една отъ най-добрД» ор
ганизираните до сега. Въ тая
местность, споредъ оплаква
нията на общинските власти,
имало глутници вълци, които
правели големи пакости на на
селението. Ето защо инициа
тивата на Ловното дружество
живо се поср-вщна отъ насе
лението въ тия села, а Око
лийското управление и другите
власти ще дадатъ най-голъмо
съдействие.
Хайката ще стане въ два
преома. Първия ще има за обектъ гората „Газията" между
селата Доуджа, Татаръ-махле,
Суджаскьой, Дервентъ и Саржгьолъ. Викачите отъ тия сала,
събрани на сборенъ пунктъ въ
ливадите на с. Доуджа, точно

Изъ свЪтш
кралъ

Два пжти между жнвотаишъртшл

най-голът тнмбоофнлъ.

Произшествия.

Ииеадата

/

КУРСОВЕ

Парахода „Нирнлъ" ндв

J V 2.

Теитрн, сназнн и съвшнм.
Кино Палась ше предста
ви днесъ за пръвъ пжть вели
колепната драма „Ужасътъ на
океана" съ познатите й у нась
големи артисти Елена Маковска и Карлъ де Вогдъ.
.Действията се разигравагь
по разните морета на свЬта,
а сжщо и по чудеснитЬ край
брежия на Далмация
една
природа чутовна по своята прелесть и величестисность.
Оркестъра на театра съ засиленъ съставъ ще изпълни за
тоя филмъ специална симфонична музикаа
— Варнен. Ловно Д-во „Соколъ* поканва всички членове
ловци днесъ -~ 24 того на съб
рание въ б и половина часа
вечерьта въ Ив. Колароаъ, ул.
. „Ташьолу", гдето ще се разискватъ важни въпроси по хай
ката.
— Културната мисия на но
вата жена (жената, като творецъ на нови културни и со, циални цености).
Г-нъ Хр. Върговъ. днесъ cptда. б часа вечерьта. въ зала
„Съединение", ще говори на
горната тема отъ името на бъ
лгарските публицисти и писа
тели.
-~ Пророкъ и Тайновидецъ
(идеи и творчество на Т. М.
Достоевски).
На горната тема г. Хр, Вър
говъ ще говори днесъ, четвъртъкъ. б ч. вечерьта въ Зала
Съединение. Въ тая сказка ще
бждатъ разгледани идеите на
бележития руски писатель-психологъ и пневматологъ: за
социалното неравенство; з а
братството, радостьта и щас
тието; за двата вида любовь
(вакханизмъ и аполонизъмъ).
Въ втората сказка» посвете
на Достоевски, въ петъкъ Г.
Върговъ ще разгледа идеите
на Достоевски за доброто и
злото у човека; за в-hpara и
безверието; за децата и исти
ната (пед. идеи); за културата
и прогреса; за свободата на
България. Ще бждатъ" анали
зирани всички произведения на
Достоевски.
ЯОТМММММПМ

Напредничавите туркини
Царнградъ 24. Жените въ
турската република крачатъ съ
гигантски крачки напредъ. Се
га, напоследъкъ те еж се обър
нали пакъ къмъ Министерство
то на вероизповйданията съ
едно искане да имъ се отстжпи правото да държатъ въ
джамиите беседи по полити
чески и обшограждански въп
роси. Преди да се реши Ми
нистерството на нъкакъоъ отгоаоръ. то поканило дамите дп
го осветлятъ съ »гЬкой по-го
леми подробности. Веднага то
получило желаното обяснение.
на Лятифе Хшгьмъ.
„Ннс отдаваме значение на
тоаа, да следимъ решенията
на правителството и да ги
съобщаваме на ония. конто по
различни причини, не еж въ
положение да следя гъ текущи
те политически работи. Ние
искаме да докажемъ на свЪта.
че сме напълно освободени отъ
игото, което ни потискате тол
кова много въкопе. Ще ни се
възрази, че въ това отноше
ние въ нашата история не е
известенъ пъкай предшествуващъ подобенъ случаи. Имен
но. тъкмо за това ние сме гор
ди. понеже това докгзва. че
сме били първите, които имах
ме смелостьта да сломимъ
една в%ковна традиция въ ин
тереса на н-зпредъко на наро
дите" !

ПИАНО ДАВА
се подъ наеяъ за упраж
нение. Справка редакци
ята на в. „Време".
Печатарска Произ. Коопсг.
.Единство" — Бдииска, 15,
тел. 121. п. № 737.
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онези кризи и сътресения, които злата: еждба му б е
определила да преживее презъ своята нова история
Като Ви поздравявамъ още веднажъ съ добре v
дошли, пожелавамъ Ви, Господа, пъленъ устгЬхъ БЪ
високата мисия, която народътъ Ви е възложилъ.
Речьта на Царя.
Да живее България!
София. 24: Вчера 6 и пол. часа сл. обедъ въ
Да живее българския народъ!
дчореца се състоя тържественъ приемъ на който б е
По кабинетната криза.
подкесенъ отговора по тронното слово. На приема
прйель гствуваха много народни представители, бюрото
Сифия, 24. По въпроса за кризата в. Зора ка
на камарата, много бивши министри и пр.
то съобщава за състоялото се събрание на депу
Въ червения салонъ кждето стана приема Н. В. татите обединисти, на което е ж приежевували
Царь-ъ се яви придруженъ отъ Н. В. Княгиня Евдо- некои бивши министри и настоящите Христовъи
кия, облечена въ национална носия, и членовете на Бобошевски, съобщава следното за решението на
свитата.
групата,
Следъ като председателя на Народното Събра
По отношението на правителственото болшинст
ние г. Кулевъ прочете отговора на тронното слово во къмъ днешния съставъ на кабинета и това на
Н. Величество произнесе следната речь:
опозиционите групировки обединистите сметатъ. че
Господинъ председателю, Господа народни пред една реконстррукция на кабинета подъ шефството
ставители, благодаря Ви сърдечно за думите, които
ми отправяте отъ името на народното представител пакъ на Цанковъ е необходима.
Групата натоварва Двневъ, Маджаровъ и Буровъ
ство и които изслушахъ съ задоволство* и големъ
да изложатъ техното решение предъ. министрите и
интересъ.
народното представителство. Сиъ казаното до тукъ
Особенно съмъ щастпивъ, че благодарение на не е мжчно да се разбере, че развитиото на кризата
утановената парламентарна традицчя днесъ отново
имамъ случай да разменя мисли и мнение по поло не само че не се облекчава, оо се затруднява.
Между всички грули на демокр. сговоръ с ж жението на страната и нуждите на народа.
ществува съгласие само по единъ пункгь, че каСъ часть о т ъ народните, избраници тукъ в ъ
дома на държавния глава, чиито врати е ж ши бинетътъ не бива д а остане в ъ днешния си със
роко отворени за всички ръководители и дейци, тавъ. Разногласията засточватъ, когато се дойде
които е ж се отдали на преданна служба на на до състава на бждащия кабинета.
рода и ратуватъ за вегетранното преуспеване на
родината.
Господа, България днесъ се нуждае преди
всичко отъ вжтрешно омиротворение и финан
възстановени.
сово и стопанско подобрение.
Виена, 23; Телеграфиратъ отъ Прага. ПравитвлКато ценя полаганите отъ правителството уси
лия въ това направление, азъ се лаская да вервамъ, ството на Шоехла и Югославянсиото правителство еж
че народните представители и българското граждан решили да ьъзстановятъ < дипломатическите отноше
ство, въодушевявани отъ обществената сила и спло- ния съ Русия преди да се еъьтои конференцията на
теность отъ името на върховните интереси на наци малкото съглашение въ Дубраникъ.
ята ще напревятъ всичко възможно, за да изд^гатъ
Рускиятъ комисаръ. Чичеринъ въ своята обикол
все по-високо родината и създадатъ отъ нея една ка изъ Европа е ималъ среща по тоя поводъ съ
напреднала и благодетелствувана страна.
Спалайковичъ и Бениешъ.
И нека се над-вваме, че усилията за постига
не на едно обществено омиротворение и трайно
спокойствие в ъ страната щ е се увенчаятъ въ ско
ро време с ъ успЪхъ.
Истинската взакмна.търпимость, както и ед
на
но своевременно опрощение и забавенне на
нЬком деяния и събития отъ миналото, биха
ЗЖьОЛЪКДрЬ
улеснили въ гепвма степень изпълнението ма
ул. „Преславска") 2 (Камтореиъ дворъ)
тази задача.
. 24-: 1 Ю
Българскиятъ народъ е желалъ винаги д а
б ж д е елементъ на мира и прогреса. Сега когато
той лекува дълбоките рани отъ злочестите вой
ни, когато с ъ свещенъ трудъ пресъздава изгубе #
ни блага и твори своето благосъстояние, той по 1
вече отъ велзкога е миролюбивъ, защото е убе- f
1
Специапистъ по гинекология, акушер
денъ, че само чрезъ едннъ благодатенъ миръ ще I
I
ства и венерически болести.
може д а оедицествн своите стопански и култур 1
Варна, ул. „Котленска" 9 .
#
ни стремежи.
#
Преглежда осигурени работиха» оо тщит
болести.
На това негово чувство се дължи и проязявзнета 1 28
Приема о т ъ 1—8 часа, с л . о б . 1*10
отъ него при последния граниченъ инцидентъ тзър
дость и ни"ока нравствена дисциплина, която заслу
жава всички нзши похвали и благодарности.
Съ задоволство требва да констатирамъ, че на
Илия Не. х. Дииовъ
шето единодушие и иенренна пелитика на миръ и >
• хнрургъ-зжбспБкарь
лоял;1ССть и приятелство къмъ съседчи и по далечни >
<
свършилъ въ Германия
страни се ценятъ отъ ЦБЛЪ светъ и ний есневателТехническата работа се извършва бързо, солидно <
но можемъ ла верваме въ изпълнението и на изве
и естетично.
стни к1/ауз4 отъ договора зз миръ. съ ксето би се >
ул. Преславска 18.
<
облекчило тежкото положение на България и би се
2-16 (бивше фотографическо ателие Жейновъ) . 5
>
<
подобрила учасгьта на бежанците.
Закрилата, която се даде на България въ Же
нева и високата с фазедливесгь проявен з къмь ней
ната справедлива кауза рацва българските сърдца.
Заедно сь тродните представител« и ЦБЛИЯГЬ
български народъ дължа да изкажа нашата най-ис
крена признателн~сть къмъ Обществото на народите
за неговото благородно песредничеств: въ случаи ко
ито увеличава гъ пЬоата на бьлгарския наропъ въ то
ул. „Преславска" ( Д О нередната Банка)
зи увзжамнъ институтъ на международната съвегть.
Няммратъ с е всички в и д о в е
Господа, азъ съмъ убеденъ, че Вий гогагате всичкото си старание д а увеличите благосъс
ш Т Ъ Р Г О В С К И РЕГИСТРИ В |
тоянието на народа съ ед^а разумна денность,
хартии, пликове, индиго за рдчно и машин
която има предъ очи интересите на всички обще
но писане. Сжщо ленти за пишущи машини
ствени слоеве, стопанските и културни отрасли
(копирни — черни и груцв-Ътни)
на страната.
»
Кппирии
т е ф т е р и от-ь 500 и 1000 листа. В
Нека рзботкмъ за развитието на нашия на
родъ въ духа на единението, обществената t раид з и икономическа солидарие^сть, които е ж за
(копирно и некопнрно)
лозите за преуспяването на България.
Нека подкрепимъ въ него онази дълбока вера
ПЕРНй: пнглнЯскн челичени т и номера
въ собггвзното му творчество, морзлъ »• сила, н<ч ко
Книжни и платнени кесии за Мостри
ито той дължи сваего възкресение въ миналото и
и всички в и д о в е манцедарскк п о т р ь б м .
които му дадоха мощь да npeyentea и понася всички
23—1 - 2
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Диплометтаките отношения между
Чщшвия Югославия и русия
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