Год. XXlil-а

Ne 38,8

Преди 5 0 години
11 декемврий 1885
БУКУРЕЩЪ. •— Отъ вчера се извършватъ
едовно пробитгь съ новопостроенитп, ук
репления-куполи край Букурещъ. Ирисът-1
твуватъ военни експерти отт, цгьла Ееро'а, тъй като тая система к) поли за пръвъ>
жть се подлпгатъ на изпитание. Прасяттвуватъ и голпмъ брой любопитни отъ
толицита, ний вече жени, които идва*!
tacoeo като на нпкоя забава или спортъ.
"ерманката купола претърпи* повреди и на
е знае дали ще uahpae докрай. Френските
•упола още нгьма накакаи повреди. Отъ реултата ще зависи кой ще строи укрепле
нията — дали френската или германската ,.
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Циена SO. Въ околноспштгь
'^Велсъ, еъ Горна
Австрия
трийскитгъ военна властимятъ подземекъ
воененъ
одрумъ, по подобие на гернскитп) и унгарс. итгъ таа.
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на козлуджанскаа т. п. станция. Остроа въ подбалканските дбластн еж били прекъснати:--Дупнишката, балканската и видинската линин заснежени. АвтомобилнигЬ съобщения
умниятъ планъ на крадеца. Случайното
залавяне. Крадецътъ се опиталъ
сериозно застрашени. ПжтницигЬ' отъ Цариградъ еж прет>иналипжтяОдринъ-София съ автомобили. Патилата на две английски семейства
на два пл.ти да подкупя
София 31. Вчера въ Глав. съобщения
рискуватъ
да особено
служебни лица
мжчително, поради ж. п линии има между Дуппата дирекция на, БДЖ се бкдать откъснати
и cъв^ н%колко метровите преспи.
иица
и
Деянъ.
Тамъ
вследст
Преди неколко дни въ с.
h 50 пункта въ страната получиха сведения, че дуп семъ
изолирани.
вие на бързото топене на енъ- Козлуджа, варненско е извърВ
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зъ последното лето еж пос ки щ ката, балканската
и
Вчера автомобилите и авто с т о л и ц а т а д в е а н г л и й с к и гове-rt, линията е била заси
видинската
ж. п. линии еж бусите отъ Пирдопъ, Златица с е м е й с т в а , к о и т о О А в з е  пана по едно протежение отъ шенъ опитъ за грабежъ Наеви нови казарми.
плчтя, О д р и н ъ - С о ф и я 80 метра стъ грамадни маси чинътъ, по кой го е извърЩ-рътъ на финанси- заещьжени и . движението и други подбйлкенски градове ли
шенъ, характеризира
много
потп/хъ
е
преустановена. съ най-гол-Ьма мжка успъха да с ъ а в т о м о б и л и з а ч е т и  пръсть и камъни.
ь получи разрешение
добре
'
времената,
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Започването
е , прочиства се завърнатъ.
: нормално бреме той трае
Вчера влйкътъ отъ Дуп преживеваме.
ib финансовия коми1- нето на линашигь.
.
Пжтницит1з отъ Цариградъ, с а м о е д н о д е н о н о щ и е . ница пристигна съ едно за
Ламбо Димовъ, надъ 40 го
тъ при ОН за сключ- Автомо"илнитпз
сьобще които б-fexa принудени да слъч П о п л т я тЬ едч пренчив-Ь- къснение отъ 250
минути. ди шенъ, доста заможенъ отъ
ли
н
е
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а
п
о
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н
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а
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Ь
х
ъ
чето на единъ заемъ нця ак твърде много зат зътъ в ъ Одринъ поради пов- м ъ ч н о т и и и н а м н о г о Mfe- Заснп>женъ е сжщо така с. Козлуджа, отишълъ къмъ 5
на линията, отъ Од- с т а c m б и л и п р и н у д е н и пжтътъ за Араба- конакЪ и часа следъ обедъ въ местна
\ъ 100 милиона ши руднени въ щьлата страна, реж^айето
1
по та т. п. станция, ужъ за да си
а
най.вече
въ
под$алк$нскил'ринъ
$о
София
еж били при да и с к а т ъ п о м о щ ь о т ъ Етрополе, Движениетота. Две трети отъ
теьхъ е абсолютно
невъз- купи пощенски марчи В ъ
mib области. Ония
се^ица-;; нудеь>и да пжтуватъ съ автомо- о к о л н о т о н а с е л и н и в .
зма ще послужатъ за въ които имйавтомцошлтгХоитл.^оая
пжУузяне е било
Най СРПНОЧНИ повоеди
не^можно за сега.
окщность, той отишълъ, за да
"" "»_
квидиране на сключе
Онаправи огледъ и заедно съ
тгь по рано
краткотова, за да моаде да изпълни
тни заеми, а оста
предварително начертания си
ваща, трета ще пои- ж били въ България. Искането" на френската полиция. Какво се при с Княжево. Изненадата — надь 50,000 публика. Състезанията. планъ.
установява.
е бюджетния дефиСледъ като купилъ марки,
Класацията по държави и индивидуално. Едно неочаквано за Бълга
той
влезълъ въ избата на
тъ направенъ за раз- София, 31. Френската поли нето му, успЪлъ да се измък"
рия постижение. Патилата на публиката следъ тържеството
станцията, кждето останалъ
ция е поискала ' о т ъ българ не отъ Франция и по сведе
военни цели.
София 31. Вчера ьъ ^ладай
Присжтствуваха на открива
укритъ, когато персоналътъ на
ската да арестува и екстради нията на Френската полиция, ското дефиле стзна- съ найто нето и състезанията князъ Кистанцията напусналъ работа.
\
заминалъ
тоже
за
Балканите.
ра двама' помощници ' на Ста
лема Tt ржественость освеща рилъ, министрите Батоловъ и
Къмъ 8 часа Димовъ се изНашата полиция веднага се ването ч откриването на нова ген. Радевъ и големъ брой
виски, за които тя има сведе
качилъ
на горния етажъ, кжотежтетвува отъ вчерашния
ния, че се укриватъ в ъ ' Бъл заела да издири' двамата мо-. та ек -шянца, построена надъ най видни граждани.
дето
се
приематъ телеграми,
молебенъ
теници. Установено било, че с. Княжево.
гария,
Състезаваха се. България,
йзвадилъ
стъклото отъ гишето
Веднага следъ
смъртьта Анри Булнеръ
действително
!офия 31. Вчера съветскиГолема изненада за инициа Югославия и Явстрия, съ по
арестуване балъ известно време въстош- торите б е обстоятелството, че трима състезатели. Класираха и се промъкналъ въ стаята. Въ
пълн. м-ръ Разколониковъ на .QmaeucKU и
де цата. Отседналъ въ единъ отъ на това тържество се стекоха се по държави, както следва: момента, когато тарашувалъ
жтетвува оть молебена, крй- то на жена му, дветп
изъ чекмеджетата, той билъ
'прибра най-голгьмитго хотели въ сто левече отъ 50 000 души стари
се с/тслужй въ църквата я Св. ца на сжщия били
България: Славчо Йорданов изненадалъ отъ единъ слуприятеАЬ лицата.Водил£'
"КС^Невски" по случай Рож- ни отъ близкия
оХоленъ' жи^ й" Младия кой съ аатомобилъ, — 34 м., Никола Димитровъ
Жащъ при станцията, които
ма: Цщависки —• Анрд_ \,Вул- вдтъ_наМ4П>Мъбогаташъ. Още фр
йи • - дейе^Ш^Н*1; В.^Царя.'
; с ъ : авгобусъ, - трамваи, 36 м., Никола Тепавичаровъ внезапно се .върналъ за да
1
'време-три преди 15 дни изчезна^лъ.~Пред~~пеиГь.ТТ^^"""""'*''"'"''' —*•—""—'""••" — 34 м. .-".
ова се длъжи на обичая на неръ.,Известно
. •••;
съобщи нещо- по -.телефони шь
затгьхъ,аследъ полага се, че' е заминалъ за 'Околните хълмове бъха бук
етските дипломати да не-. се грижгълъ
Югославия: Шрамелъ—42 м. Варна.
това ги настанилъ въ пан- Цариградъ,
ещаватъ църква.
вално почеокели отъ наропъ. Истйничъ—42' м.'" НдвШакъ—•
— Когато служащиятъ от1о въ замина на това Раз- сионъ.
42 м.
ключилъ" вратата и се опиталъ
жикрвъ
следъ уолебена
Всички мислели, че Булнеръ
Явстрия: Ригеръ—49 м. Райн
да я отвори,' той констатиралъ,
ьвъ се разписа въ Двореца. върши това огь.хуманноаь.
хардъ — 52 м. Галайтнеръ —
че некой отвжтре натиска вра
Преди единъ месецъ( ( анкет
Какво е общото положение, ^рещта съ м-ръ Батоловъ. Изявления 56 м.
тага.
Когато насилилъ още по
ната к_рмксия устацовила ,че
' на Ружди 'Арасъ
Класираха се индивидуално, вече; отвжтре се зачулъ гласъ:
въ ст?1цность г\нри. Булнеръ' е .,, Цариградъ 30. М:ра на вън се 'срещне
съ
българския по далечина и стилъ на ска
а м и н а л ъ , з а С л и в в н ъ единъ.голъ^ъ^мошеникъ, фал-- шните , работи Ружди Арасъ външенъ м-ръ г. Батоловъ. ча ето: 1 Галайтнеръ съ 56 м. - - Чакай, недей натиска, азъ
разговоръ П Ригеръ —• 49 м. 111 Шрамелъ съмъ тука — Ламби Димовъ.
^рфия .31.
Митрополитъ шификатрръ,и,,едйнъ ; о.тъ пъ[5- на пжть за Янкара йдящъ отъ За този кратъкъ
Тогава презъ затворената
доволенъ —" 42 м. IV Иордановъ—34 м.
хефанъ ичера
отпжтува ВИТ-Б помощници на, ; Стависки. Женева се отби за кратко заяви, че е твърде
врата
почнали преговори. \ПамТой
.фалщивициралъ
боновегй
отъ "рдзмпненитпз
мисЛи, У Райнхаръ — 52 "М. (лошъ
I Сливенъ,>^а*^дашри
сътвреме въ Цариградъ.
би предложилъ на служащия
отъ,,Вайонсйата
,
банка
у
,рргаче
приятелст
вото
меж&у
вува на дптлотскнц
цана
стилъ) и пр.
[!1дгредъ журналиститп)
той
известна сума и единъ пендаръ
крепнело
единъ отъ
.мпетншть .низиралъ гЬхното пласиране. hнапр/ащ изявления,
въ кои България и Турция
, .По държави се класираха: за да не съобщава на - 'Поли
•,:>
1Шмъ(.Анри.$з%алъ,_^
че,
uc
1
въ
интереса*
на
дветп
съ
грхайскцгсъветници*
-:• то подчерща.че
евгьтовния
тинскиятъму
ликъ-е разкрит мир? за дълго време е га себни "държави. Той се на- I Явстрия, II Югославия,' 111 Бъл цията
гария.
Служащиятъ се престоридъ,
една вечерь се
явилъйпредъ'
рантиран, благодарение уси дгьвалъ, въ"' предстоящагпа
че'
приема" и "зааелъ ' Д и м о в а
майка слу сбогувалъ се съ нея
конференция
въ
Направи силно впечатление
лията
и
деятелндстьта Балканска
при й началника на станцията,
?атъ, обаче и вторния пжть црадста- шммежалъ.. • .,
e
че
следъ
привършването
на
'нрпрфи
венъ еъ увеличение
* , Веднага полицията з^цоч^на' на ЦбЩеУтвато на Народи^ J?yMVPJMP-J?e.l„?. „
състезания, въ ja'\ да'. потвърди Предъ него
нп>ща; по, осезателно ,зо ~&ат официалнитп
щт^С/г^рЗд^
него,
днесъ
,въ
~1офия 31, Се.
синодъбгь да го търси-^с^лено и'предй
нгъколко
свобчбни
скокове, на. случилото се.
един- силване, духа jid., същрудна
гдетавилъ} преди известно една седмици узнала, че( |ой \всцч\к\иДържави.витае
правини
отъ
любители
Нико . Когато полицията арестувала
иЧ1разб'ирателЩво
понеже чествол
Ломби Димовъ, той направилъ
ига. бюджета си въ М<-вотонапусналъ' франция съ.^ фал-' духъ_ на^мйролюбие,
балкански ла Димцтровъ скочи.; на 56 бпитъ' д а подкупи'1 старшия
^схващатъ,
\че между всички
х$ънщнитп>. работи съ едношивздлаепортъ, подъ>|Имет ! щррдццт
fempa.
Това
дава
"гб'лп?ма
*на• .•- , -).,.'.
i
нова,вр$'ни„\ще*_бжде народи,,,
личение въ гаплатитгъ на Хенр,», Полъ:! Виза взелъ За щщ
ежда на нагпцтгь. спортни стражарь, който билъ натова: и жесщо]кр,,иг1.кра$но_
upttipW
щеницитгь.
"•"'' България. ;-j
.
ергьди. Това ' обстоятелство ренъ съ произвеждането на
щщ$лна., snpii' £ъ времен нитпг
Ивото повърна' бюджета
показви,, че, .нащатгъ. скиори, дознанието.
Вториятъч«съучастникъ : н а ' твхнтерщп.~cpjbdf_mea
зщ
Той последниятъ се престопогсъобщи, че не разполага Стависки.П-^гВили,*. Давидовичъ'
веднажъ.сдобити
съ модерна
г
,н№
ви
никакви ср/ъдства, отъ кои- или Вили'Деядовичъ, з5;КойтИ" борба.^[1олр^е[нщто,
танца, въ скоро време ще да- рилъ.чесе-съгласява, обаче,
Балканитпг,
^дъхврлр
,?<*$
да даде увеличение на за сега4c'itut»v-cfa иска1 екстрадира•
<
0,пап ,,и датъ. хубави постижения и ще устройлъ на арестувания~т<лоп4
дежд/i за по добри дни [на !
мргр,п1Ъ..ус1пгьщно. да мп>рят\ка и впоследствие е билъ
гпщтп;- f,,:><(•• '-r-r.-ii '.'/*;;,'-i
й^^а^сщт^АатЩ{ф<>^А.
силитгъ' си съ другитгь нации. съставенъ нужния актъ заподЖ синодъ следъ това qtn;?
ВИ!И".
£А£
к"упване"н'а "служебно лице.
СЬлижение ПО- мтжяшяшшяттт
'•д) е -представим'•>бюдждта 6ЕВТ1ШШ ВРЙФА за' ре? pumj.mp.wm
тежката часть отъ
iitHau
•
-'"
Когато сйнътъ'на""Ламбй Ди
тоя-пАть съ едног-увели- клама тр^б.вада Кйкара;все|{и- между си.
щържеството
б/ьше изтег- мовъ
ТТрезъ- време и на
своето
носелъ на баща си
ие въ запла.титгь на селс- го да се замаели — ,ззщо
многохилядната хпебъ въ ареста, донесълъ и
'софий , на-Япония-атакувани остро въ '.Лгяцето на
пгъ свещеници.
•. ; ; : реклкмигй въ.-.този илк онзи кратко пребиваване
навалиш..
Прииждането уговорените 1,500 леза за под
ската гара г^-Руждш Арасъ
парламента
Мвото още не е казало ду ле. м:>?^ь еж така евтини?
6fbiue .ситнило
въ продъл купа. Старшията ' '' нагласилъ
&j}M(iAb
.вьяможнаспь
\
до
\ГП.
.
,-.
• . "••
: -и
Лондонъ 30. На, в. „Таймсъ"" жение; на трколко
чаес. *я г»педвягд1теп"о двегма
души,
съобщавагъ. отъ, Токио:
з-imoea пе'щ,л-и*:и
никакви
— Въ японския п^рпаментъ затрудне/*-;:;:., 6<~,аче когато оитс !<пбл10Д'5!-.>л:-1 сцената на
депутатътъ Такао-Са.ню, единъ тази огромна човгьшка ма подкупванего"'. Ксгпто "'пари
отъ водачите на опозицията. са се втурна къмъ с. Кня те били иредгдени, свидете
лите изкочили отъ скрзвалипроизне-~ъдъ, остра речь срещу жево, цгьлото
дефиле се шето й зктътъ билъ съставенъ.
шовинйстичес«ата ,_'' брошура, задръсти. Хилядет,
народъ
Преписката е изпратена на
издадена отъ, младите, офице крачеха бавно и
търпеливо еждия-следователя, който е опри, въ ,чодкрепа ца, завоевате рамо до рамо и крачка
по дълилъ на Димовъ гаранция
лните планове на Япония.
квачка,
а.
автомобилитп» отъ 2,000 лева.
Такао-Санто изтъкналъ въ не можеха да се
движатъ
оечьта си, че Япония е възбу свободно, а пълзпха
като
дила срещу себе си общата бубулечки.
музика, танци, шлагерни пъсни, веселие, забави- конфликти, с ъ
неприялченость на всички дър
IS*.
ачастието на прочутия теноръ
жави и че пременните терито
риални придобивки
могатъ
следъ време да коствгтъ твър
С ъ 5 л а м п о в а мощность, идеална' селективность,
Tte|iiHQOTe«tHa .премиера д н е с ъ ч е т в ъ ^ т ъ н ъ в-ь
де скжпо.
безъ антенаи зе мя,хваща 50 станции". ПредСтавйтель:
Речьта на Санто била из.
М. Карзял&ноо1.
пратена съ шумни удобренияКъмъ филма: Най-новия, крайно интересенъ евттовенъ
тонпрегледъ,
еъ най„6 Септемврий", срещу .Сингеръ", При днешните
Отъ Петричъ до Видинъ
новитгь открития
на
техниката.
всекигодиш н инегости въ радиотехниката, не е
всички доверяватъ дрехите си
разумно да се к у п у а г ь скжпи апаряти^
..
само на Матей Недковъ.
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28) Кой се наричащ?
лони и гащи, дори и гащи»

Когато гледаме жените да
плетатъ разни пуловери, жа
кетки, блузи, чорапи и пр. ед
ва ли некой отъ насъ му ми
нава презъ ума, че е било
време, когато тази .най-женст
вена отъ всички женски рабо
ти" се е вършела изключител
но отъ мжжете.
До края на 15-тия векъ пле
тенето се е вършило отъ мж
жете само въ Италия.
Презъ 19-то столетие изсел
ници отъ Италия пренесли то
ва изкуство и въ Испания.
Тамъ мжжете въ едно неве
роятно кжсо време усвоило
плетвчното изкуство. Съвреме
нници разправятъ, че испанци
те, плетели не толкова отъ
нужда, колкото заради удовол
ствието, което изпитвали.
Всекидневно типично явле
ние е било мжжътъ вечерь
край камината да плетатъ у
сърдно чорапи или фланели,
край него жена му — дона
Елвира, дона Целеста, дона
Грациоза, споредъ както еж
се наричали пламенните чер
нооки испански хубавици —
да седи край мжжа си и съ
нежните си пръсти да докос
ва тънките струи на китарата,
припявайки при това страстни
любовни песни.
Испанците еж достигнали
до голема вещина въ плетене
то. Плетели еж на себе си и
на жените си — не само чо
рапи и фланели, но и панта

комбинирани съ чорапи. Въ
това ги е подпомагала извън
редно много наличностьта и
на меката мериносовата въл
на, извънредно пригодена за
нежни плетени произведения.
По-съсно започнали да употребяватъ и коприната з а
плетене
Отъ Испания изкуството да
се плете е било пренесено въ
Ннглия, кждето тоже мжжете
еж плетели.
Първата плетачница въ Янглия е отворена отъ мжжъ съ
мжже работници — п р е з ъ
1564 година. Двадесеть години
по късно е била изобретена
плетачната машина, обаче ан
гличаните еж имали доверие
само въ ржчното плетене и
изобретательтъ Ли е билъ принуденъ да отиде въ Франция
и така е станалъ основательтъ
на френската плетачната ин
дустрияПри премвхването на Нантския едиктъ протестанте, кои
то еж побегнали въ Германия,
пренесли |амъ плетачното из
куство

доръ, кой пеонесъ, пикаГ
и кой матадоръ?
че*
29) Кой е написал* L
чутата книга-. „Штсь
то добре да се умира*?*
30) Какво означава йь
та „катакомба*?
Н

Отговори иапо-равозада»,
ните въпроси
25) Въ средните векове
лата се решавали чрезъ /
Въ чехословашкото
село
Така както обществото е ус те си.
наречения „еждебенъ дву^
Бохданъ
е
било
направено
тановило брака като общест Това поражда единъ кон
Двамата
еждящи се излиз!
вена форма, неговите цели фликтъ между изискванията преди неколко дни едно сен
на двубой и който побе
зационно
откритие.
се очертаватъ,както следва: нв науката и тяжестигв, кои
ималъ е право да убие п!
Единъ селянинъ, който отъ
1. ВсЬки браченъ другарь то животътъ създвва. Който,
тивника
си. Той е пече!
да намери въ брака щастие обаче, държи за качеството на десятки години насамъ е билъ
делото,
тъй
като се е СЧЩГ
считанъ
отъ
всички
като
баща
сжщо да направи щастливъ и бждащето си поколение, ще
че
самъ
Богъ
е бил не нег!
другаря си.
требва да направи усилия и на три деца. се оказолъ въ
страна.
Убитиятъ
е бивалъ У
същность.
.
.
жена,
както
вси
да се вслуша въ онова, което
2. Да даде поколение.
възгласенъ
за
виновенъ
и]
чки жени на света,
До като първата цель зави физиологията изисква.
делото
е
бивало
углавно
Децата
единъ
день
съобщи
На първо мъсто, требва да
си отъ личните качества и
гЬлою му, макаръ и му»
наклонности на съпрузите, има известна разлика между ли на полицията за своето
вече, е бивало обесено, Сда
случайно
откритие,
че
„беща"
втората се явява въ зависи- възрастьта на мжжа и тази на
ните двубои се изв0рш„
мость отъ редица физически жената. Това е по причина, имъ въ същность билъ отъ
на открито, въ приежтетвщ
женски
полъ.
Полицията
пред
условия, на първо место въз- че жената сравнително по-рано
на еждиите и на народа. {
растьта и съотношението на става зрЪла за бракъ, откол предприела веднага издирва
дебните двубои еж изчезщ
^ ^ ния и се установило, че дей
възрастите на двамата съп кото мжжътъ."
въ Западна Европа едва пр(
ствително
Деметеръ
Петеръ
рузи.
За европейскигв народи та
14-тия векъ,
Единъ виденъ биологъ така зи разлика така се очертава Хомелъ е отъ женски полъ въ
всеко
отношение,
безъ
никак
26) Прочутият римски по?
разпределя разните възрасти отъ специалистите:
"-../ во отклонение отъ нормално
Овидий написалъ една прц
по отношение на брака:
— Яко мжжътъ е на 18 го то. Само гласътъ на тази же
та поема, подъ надсловъ; )
1. Преждевремененъ бракъ
куствто да се люби". Ву'(
— за мжжа преди 21 годиш дини, жената требва да бжде на е билъ доста дебелъ и чер
той описва първомъ кжде,
на възрасть, за жената — пре не повече отъ 14. По нататъкъ тите на лицето му наподоба— Мжжо, тази година защо же най-лесно да се срец
годините требва да бждатъ въ вали на мжжко лице. Това е
ди 18 години.
нищо
не ми подари за 30-тия човекъ съ некоя жена и»
съотношение
27—21,
35
28,
дало
възможность
на
тази
же
2. Ранъ бракъ — за мжжа
ми
рожденъ
день?
45-35,
54-42,
63-49.
Съдру
на десятки години подъ редъ
во требва да прави, за да
между 21 и 25 години, за же—
Миличка,
ти забрабяшъ, чели нейното благоволенщ, {
ги
думи,
колкото
възрастьта
е
не
само
да
минава
за
мжжъ,
ннта — между 18 и 21 години.
че миналата година, че и по втората часть на поемате 0
3. Своевремененъ бракъ — по-напреднала, толкова и раз но, и като баща на три деца.
миналата дори съмъ Ти напра- дий списва какво требва*
ликата
въ
годините
требва
да
Преди
47
години
„Даметърь"
зп мжжа отъ 25 до 35 години,
вилъ
вече подаръци за 30 тия върши човекъ, за да мощ]
бжде
по-голема.
която
сега
е
на
75
години,
се
за жената — оть 22 до 30 г.
ти
рожденъ
день!
оженила
зв
20
годишната
ХаБезъ
съмнение,
това
еж
са
запази спечелената любо»!
4. Късенъ бракъ — за иж
фия
Матейчукъ,
сега
покойни
мо
теоретически
изисквания.
жената. Въ третата часть
Една
жа следъ 35 години, за жена
индийска пословица
Годеникътъ Ивянчо се ижчи назначена за жените, 0||
та — следъ 30 год. възрасть. Въ сжщность хората извънред ца. Отъ този брак* се родили казва:
да
сключи Заемъ.
т
и
деца
и
още
не
е
усгано
но
редко
ги
спазватъ.
Лочув
разправя какво трйбавдл
ЛЛо-добре
е
да
се
седи,
от
Това важи за европейските
— Имамъ неотложна нужда ши жената, за да се пощ
народи, тъй като има народи, ства ли се лично влечение, на вено кой въ сжщность е баща колкото» да се стои правъ, родобре е да се лежи, отколкото отв> единъ малъкъ заемъ, за да на мжжете и да залези ш
въ които организмътъ е на мери ли се материална изго имъ.
мога да се венчая.
то се може по дълго люб||
пълно зр-Ьлъ за бракъ много да. мжжътъ и жената почти
«Деметеръ", въ качеството да се седя*.
никога
не
се
спиратъ
да
се
— Каква гаранция можешъ на любимия си мжда*
Жената обикновено, когато
по-рано
си на „баща" отъ начело и
Това еж природните грани замислятъ върху изискванията до сега не е преставала иито извършва домашната си ра да ми дадешъ? — пита бан та е извънредно еяеп
приятна и духовита, общ
ци. Обществените условия, въ на физиологията. Природата. за моментъ да ги признаев- и бота, съвсемъ не обръща вни керътъ.
— Отличтг гаранция — и- прекалено пикантна.
които живЪемъ, най-вече следъ обиче, никога не забравя да да ги обича като свои, а и се мание на това, дали работата
войната, налагатъ едно закъс накаже. Тя налага наказание га отказьз да даде обяснения й изисква непременно да стои мето на годеницата ии,
27) За прьвъ пжтьФ
нение на брака, предимно въ то си върху съпрузите, нала на полицията върху мистериятв, |права или би> могла сжщо та
(ко Ромеро, най-добрия
га
ги,
обаче,
въ
много
по-го
—
Иванке,.
пита
господарка
<
градовете. Това се дължи на
въ която е забуленъ живо» ка добре да< я< извърши и сед
та новата с*г слугиня,
ще те доръ на 18 тия векъ, е
наяа.
по-дългото учение и на затруд лема степень и върху поколе тътъ й.
1
нието.
приема
на
работа
само
следъ налъ да убива биковет!
! В ако ли та- се замисли
неното намиране на служба
арената съ мечъ. До
рщрху това, т*'скоро ще се като ми кажешъ защо напус биковете еж бивали y6i
следъ завършване на науки
Нина К.—ДобрОтин-ь
на.
досегашните
си
господари,
изненада, колко- продъяжителг
съ копие. До тогава бо$
на галантеристите въ Варна н©> време тя прекарва на> кра
Това ще в№ та кажа, от- еж бивали винаги на щь
Вчера дружеството на Вар ка безъ това да- е-нужно. Кол<- връща Иванка следъ като ми меро и двамата му брат|
Внимание!
Внимание!
ненските гвлантарисш отпразд- ко често пжти всеки ден&. же- | кажете защо ви нвпуснз до- то сжщо така еж били отя
Известява се на почитаемото Варненско граждан
нува своя патроиенъ ираздник. ната има случаи' да почеква сегашната ви слугиня1;
тореадори, еж първигв п
ство, че начиния отъ 27 того ще се издаватъ поз
Сутринътв бе отслуженъ мо- по 5а—10 минути докато вода
на правилата за борба ci
волителни за продажба на кастрежъ отъ сечището
лебенъ въ катедралната църква та заври, докато това или
— Подарете за? БОРШ,, ГОСТГО- кове, и те и до днесь«
до Гюндюза отъ Варн. Общинска гора. Позволи
Присжтствах» официалните онова* й се донесе,, докато дзрю, казва единъ г.росекъ,.аз зватъ.
телните ще се издаватъ въ складе на предприемача
лица, всички дружествени чле чаятъ заври, докато- огънътъ гтъкъ ще се моля* на Бога да
находящъ до пожарната команда. Цени както следва:;
нове и м«ожество граждани. се разпали и какво ли не още. влесете въ рая и двамата,, за
Следъ молебена бе образу
1. Чифтъ каруца
150 лева
А това време тя -бич могла- да еддно съ госпожата? си.
вана манифестация, която на го прекара седнала;
— Слушай, старче, отвръвда
2. Текъ керуцо
120 лева
чело съ дружественото знаме Яколжената се зеиисли, тя богаташътъ, дръжъ 5 лева, че
3. Магарешка каруца
80 лево
преминавайки па главните у ще намери, 4ej твърде голе»а се моли да влеза. ако ще да
Кастрежъ отсеченъ, освенъ това въ склада има
лици се отправи, за клуба на часть отъ работата? ш може: да бжде и въ адажио- езмъ да
отлично качество колци отъ кждето нуждающите
талантаристигБ»
се извършва преспокойно а>ъ бжда!
се могатъ да си набавятъ
Отъ предприемача
Тукъ председателя на дру седнало сьстояние.
жеството поздрави всички съ
праздника,. пожелавайки имъ Разликата[отъ,това*—ползата*
тПОЛЗУВАЙТЕ СЕЗОНИ]
е толкова очебиеща», щото- е
(животъ и здраве.
0а«5О пай магвзммь.
излишна*да се изтъква въ го=
Само при Ив. К Поповъ — леми подробности.. Накратко;
колониаленъ магазинъ Василъ ще кажемъ само това, че тварГолемо намаление на европейски попГеоргиевъ — Муеаяата ще на де голема часть. отъ,болед$даа4
| линени готови ри°и отъ 2 4 0 ЯВ. на
мерите пъленъ чешитъ най нията на краката ц> кръста, ког
ISO лвк » оть бгьлъ поплинъ 100 ле.
доброкачествен»
консерви и то се позвяватъ напредване? на
ул. Съборно и Владиславъ до Кино Глория Паласъ
cap дели. Производство Братя възрастьта, сигурно биха- се
\ кожени
дамска
ржкаваци адр"*
се продавать всички качества каменни вягКирякови.. Цени подъ всека избегнали,, ако преди години
|
•©&
л
а
»
други
галантерийни
етй(
лища, за Варн. гражданство, за индустриалци и
конкуренция.
1 _ Ю жената се е била: замисляла
къ.
при.
доста
намалена
цена.
1
тухлари на изгодни цени. Депозить е»
върху почивката,, която требва,
склада ПерникъJ
да се дива отъ' време на време
• „РУШЪ"
>но рампата срещу електрическата централа 1-1365-0
на краката и кръста.
Ш подъ хотелъ .Мусела"
i
постановка на Ст. Бъчваровъ
М: Керекова
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АНТОНЪ ШОКАРОВЪ

носилка украсена съ цветя
статуята на богиня Санния, а
жени и момичета танцувам
около статуята
мистичен ъ
танцъ. Засвириха тржби и гръм
наха барабани. Богиня Санния
възкръсна!
Ние се защищавахме отчая
но, обаче какво можехме да
Беше полунощь.
сторимъ ние шепа хора предъ
Ставайте, чужденци1 — се чу
адна фанатична тълпа, която единъ глаеъ въ подземието.
като жива презирайки смъртьСлабия огьнъ на фенеря,
та се хвърляше срещу насъ? РОЙТО непознатия държеше
Насъ въ късо време ни обе- ме освети.
зоржжиха, свързаха ни ржце- Това беше Малекъ, спасенъ
те и краката и ни отнесаха въ отъ смърть некего по мое
подземието. R народа ликува застжпничество.
— Ставайте, повтори той;
ше и побеснелия отъ радостъ.
Предимения Свнння, един съв азъ узнахъ за вашата еждба
семъ изветрелъ старикъ, ко и съ мъка се промъкнахъ до
гото Леонаръ беше пощадилъ тукъ. Преци малко еждътъ вивъ деня на преврата, се появи оежди, Всички сте оеждени на
въ двореца окржженъ отъ се- смъртъ. Сжщо и жените ви.
демтяхъ „избрани", и седемде- Жреците решиха да прине
сетъ и седемъ жреци, които се сатъ всички васъ жертва на
появиха така ненадейно, като богиня Санния. Едничкото спа
да беха внезапно изникнали сение е въ бегетвото и то въ
изъ подъ земята.
незабавното бегетво.
— Но възможно ли е да из
Тълпа народъ носеше на
•

*

*

.

бегате? — го запитахъ азъ.
Ще ни достигне лиЗ>
— Ще се опитаме. Ставай
На това место еж. прекъсна
те! гАзъ met ви помогна! Мото нати. бележките на инженера
циклетите ви еж готови. Тръг Лртургъ Шварцъ.
вайте веднага, докато още не
Неколко меседи следъ товв
е кжено!
— Ний сме б, а мотоцикле агентите на телеграфната ли
ния като преминавали вътреш
тите еж 4.
— Жената на Карпентерв не :ните области на Австралия се
слагайте въ сметката. Нея не натъкнали на четири изсъх
я заплашва никаква опасност!» нали човешни трупа. Край
Тя току що се венча за брата труповете лежали полузаспа
на Яледина. Но по-бърже». по- ли отъ песака четири мо
бърже! Иначе ще бжде кжено! тоциклета.
И благородния Малекъ ни Това бипо труповете на
поведе изъ подземието.
Щарлъ Леонаръ, Яриадна, на
Той ни изведе до единъ та- инжинеръ Шварцъ и Длиса.
енъ изходъ известенъ само Около труповете се намери
нему и на Равмене. Там се про оржжие, дневника на инжене
стихме съ тия две сжщества, ра, но нито единъ предметъ
които беха сърдечно предан о т ъ прословутия нихилитъ.
ни намъ.
.Металътъ Хиксъ" остана ней
Ето ни свободни! Мотоцик звестенъ, за човечеството.
летите беха въ пълна изправ
Живота 'върви по с в о я
ность, вода и храна, запасъ до редъ и въ тайнствената зага
статъчно, а сжщо и оржжия. дъчна страна, която сжществу
На пжтъ|
ва въ никога недостжпните зв
Следъ насъ по петите ни човека вжтрешни области на
върви смъртьта!
Пзстралия, твмъ кждето геог-

рафите риелватъ върху карта
та бело пе?но и вишвтъ: ,нсизследвано*;
И кой знае, може би света
никога щ.е чуе за Вулодите и
техната страно* отъ която никой не може да. се върне.
Край.
Иекате лн да преживеете не
забравими минути?
Набавете си най-сензационното
четиво на XX векъ!

ЛЮБОВНИТЪ АВАНТЮРИ

КРАЛИЦА ДРАГА
намира се за продань при всич
ки агенции на д.во яСтре.
ла" и въ всички вестни.
карски будки.
Цена 120 лева
цената е намалена съ 40
на сто.

и л и Новина—Варна

:'•• Театъра и шап №
Общински: ДоЙ1в п^
младежьта. •
,
Ранковъ: Кралица Щ
съ Грета Гррбо (II седШЧ
Глория Паласъ-. ЯИ
те на младия Хусаръ Щ
тааъ Фрьонию»
t
Училищно кино: W
Златната жена.
Н-ЬМАДОМЬВъИ
к ж д е т о . „.Варненски
ни" д а не проникв»'
з а щ о да рекламир»
него,означава ней*
р е з у л т а т и дапоот^,

УМОЛЯВАТЪ се ##
тъ абонати на веете»
предплатягъ абонамевя
текущата година, за».
преки желанието HHfflj
изпращането
му. W
тилите за иела roi«»'
получатъ обявевитв.*даоомъ.
^ ^

БРОЙ

3818

Варненски новиги
ВЕСТИ ОТЪ
=ZZZ= БЪЛГАРИЯ

Ьь парахода „Княгиня Мария Луиза*. 12,200 километра
за 40 денонощия
8

© Тазигодишната реколта на
восъкъ въ страната е била- срав
нително слаба. За задоволява
нн на мъстнитъ нужди, ще има
нужда да внесемъ отъ чужби
на около 200.000 кгр. восъкъ.
#§ Двама търгаджии въ Ясе
новградъ — нъкои си Д. Т. и
Д. Н. предложили на Богданъ
Я. Бибовъ да имъ даде 10,000
лева, за да не му развалятъ
търга, взетъ отъ него отъ об
щината. Бибовъ уведомилъ властитЬ, получилъ отъ тъхъ 10
банкноти отъ по 1,000 лева„съ
записани номера, и ги предалъ
на въпроснигв рушветчии. Поставенитв за наблюдение поли
цаи нахълтали на време, арес
тували двамината и имъ. със
тавили надлежния актъ.
9 Каучуковата фабрика на
Братя Сотирови, Т. пазарджикъ
подарила на беднитв ученици
отъ околията обувки на обща
стойность отъ 100,000 лева.
0 Група инспектори отъ Ди
рекцията га храноизноса! нап
равила внезапна ревизия на
всички хлебари, мелничари и
брашнари въ Т. пазарджикъ.
Констатирани били много не
редовности.
ф Трудоваците, въ бургаз
ка околия презъ ТШ4> гог,инв
еж извършили работи на об
ща стойность о т ъ 2,268,000 ле
ва. Отработили еж повиннос
тьта си 4,825 ду,ши, а други
1,998 души еж се откупили.

Стр. 3
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ДАЙТЕ ПЖТЬ

Театъръ
НАЧАЛО 830 |

МЛАДЕЖЬТА

Пжтни впечатления, р а з о л ж д в н и я и спомени)
комедия въ 3 действия отъ Фьодоръ и Лакатошъ Лаело
Но отъ това мЪгто до града има- минути возене съ такси се плащатъ
ko 14 кпм. и се отивало съ омни- само ок>,ло 30 лв. Въ София отъ
5усь и трамвай, за което се плаща гарата до площадъ Славайковъ где
ло 30 цента- 18 български лева оти- то ми е квартирата, съмъ плащалъ
«не и връщане. Но гЬ еж н-Ьмали 52 лева, 58 лв, 64 лв. и 76 лв. ft
Ще замине следъ прпемаие дър
стари клиентки на полициите.
i т-Ьзи 30 цента и еж се задоволи моятъ синъ отъ гара Ямстердамъ
м-вото' на правоекдието
ли да се разхождвтъ по зелените до дома си отъ кикто е въ Ямстер
Ограбена учителка
жавния бюдшетъ
тивади въ работническия кварталъ. дамъ 3 години, плащалъ винаги по
София 31. Днесъ въ11
София 31. Преди изветно
София- 31. Мин-съветъ. днесъ
Гри дни преди насъ въ Ротердамъ 45 цента. У насъ овтомобилитв на
време бехме съобщили за за е свиканъ на заседание въ пъ- часа предъ обтьдъ проф.
•• пристигналъ нашия параходъ „Бал- гарата еж едни отъ най старигв;
лавянето на две крадли. Те ленъ съставъ.
'анъ", който, като първи български различни системи, остатаци отъвой
Диковъ прие м-eomo на
'шраходъ, който пристига въ Холан ната, счупени джамове, а докато го
беха заловени въ момента,
Съветътъ
ще
се
занимае
съ
правоеждието.
дия, бива посрЪщнатъ отъ нашия запалятъ трйбаа половинъ часъ да
когато въ единъ. магазинъ на първия докладъ на новия м-ръ
•оксулъ въ Ямстердамъ Д-ръ фонъ се чака.
Присмтствува и м-ръ
ул. Леге измъкнали 2,000 лв. на финансите Календеровъ.
:аеръ, отъ пристанишнитв власти,
Тезн автомобили само сраКалендеровъ,
който преотъ
чантата
на>
едне
госпо
1ть представители на кметството,
Следъ като бжде приетъ но
даде
мвото.
\гь г. Игнатовъ правителственъ де- мятъ Наша столица» таксиметжица.
вия бгоджетъ на държавата^
Клгвтъ при параходното дружество рите сжщо различни системи
Едната отъ техъ измъкнала м-ръ Календеровъ ще замине
то и отъ пристанищнитЪ власти.
и не се пров-Ьряватъ отъ ни
парите, подала^ ги веднага на за Лондонъ, за да води преки
* По този случай нашия симпати- кого защото за едно й сжщо
сестра си, която; безъ да се преговори съ портьорите
консулъ дава единь голгьмъ разстояние се рлаща по: 52»
BV ромънската нац. царанистка пар
енъ
бави, излъзла н а улицата,
риемъ въ единъ отъ първиттъ хоте58/ 64 и 76 лева, споредъ как
тия иродължаватъ
т въ Ротердамъ, кждето е билъ пообаче, тамъ б е пресрещната
аненъ кмета на града, председато шофьора си нагласи таксиотъ
единъ
циаиленъ.
полицай
Букурещъ31.
Жоржъ Миротеля на търговската камара, приметъра у насъ автомобилните
и арестувана..
Днвеъ къмъ 1 чеса следъ неску, бившъ . м-ръ председа''тачищнитп власти, видни търгов
съобщения особено въ града
Крадлата Николина Н. Най объдъ се подпали куминътъ тель подаде оставката си като
ии отъ Ротердамъ, Амотердамъ
t Хага, г-нъ Игнатовъ, нашитгь моветъ еж скжпи.
денова ощеена следния день въ домътъ на Иванъ Петровъ подпредседатель на нац. царищи и нгъкои журналисти. На дру- Въ Ямстердамъ първоначалб е оеждена на; Ш д н и затворъ находящъ се- на улица Кочани ]нистката партия.
ия день кмета на града г-нъ Дрог- нате отметка на таксиметъра
който излежала.
№ 33 Веднага б е повикана по
Той заяви същевременно, че
'еверъ Фортуинъ е дал* приемъ въ
е 10 цента'— (б лв.), въ Гър
Веднага, следъ това Нико жарната команда, щаято успе се оттегля отъ политическия
Ьлгьмата зала на кметството кл•$то еж бит поканени много видниция 9 драхми — 7 лева, а у
лина, заедно съ сестра си за неколко минути да локани- животъ.
насъ—20 лв. за 600 м. и следъ
Личности отъ политическия и търЙонка Т. Пенчева,, и дветв зира пожара.
Това негово решение
се
увския светъ на града. Покана е това за всъки 150 м. по 2 лв.
твърде елегантно
облечени,
Куминътъ се 'е подпалилт» дължи на големите разногла
^мало и за менъ. Но кашия пара- Въ Лтина и Ямстердамъ може
продължила операциите си.
на това, че не е билъ почис- сия между него и върховната
Ьдъ закъсня. Г-нъ Игнатовъ и на-да обиколишъ цълия градъ и
штгъ моряци еж били посрещнати
Вчера, въ магазинъ „Кам- тенъ. Загуби нема никакви управа на партията по редица
V този приемъ съ .Шуми Марица-.нъма да платишъ повече отъ
гарнъ", на ул. Пиротскв, по вкм
твърда важни вжтрешни въп
'" Ротердаиското кметство е ново здание, 40 50 лева. У насъ се плаща
стария, начинъ тя измъкнала
роси на странете въ връзка
Схваща единъ ц*лъ кварталъ. Кмета на най-малко 200 лв. за сжщото
отъ чантата на една учителка |
съ кралската камарила.
Лада г. Фортуинъ е голЪмъ приятель на разстояние. Бензина въ Гър
деавитЪ. Той е билъ въ комисията, ко
ЗА РЕКЛАМАТА се сяда по 2,840злепв, обаче веднага е
го опредеш обезщетението на България, ция и у насъ струва по 11 лв. резултатятгъ- — рекламирай. била заловена, тъй като била
търси деятели
Посетете българ
"•-случай нападението на Пангалосъ въ литъра, а въ Холандия — 8 лв.
съ
следена..
о възнаграждение за
те
само
въ.
„Варненски
нови
'Ьтрнчско.Идвалъе въ София, представля
На другия дзнь следъ при
ската
национална веСъбстаеникътъ на ^магазина
града Варна.
ни", защот.0- се чете най-мно
мъ се на Негово Величество Царя, на
казва, ч& сестрата Йонка го Справка агенцията на ежщата черь ка 2 мшртъ. „Лю«гавашния Министръ Калфовъ и познава стигането ми въ Ямстердамъ, гъ отъ всички
провинциални
«го добре Геаералъ Златевъ, който е моята снаха ме разведе изъ
10 помолила да пусне сестра й 6 Септемврий 16, срещу църк бовь къмъ Родина
1лъ екдартъ въ комисията. Посетихъ го града да ми покаже особен вестници.
преди обиска, тъй като имала
вата я Св. Никова".
та*.
1-0
k да му благодаря за поканата. Прие ме ноститъ и по-забележигелнитъ
малко бебче. Не ще съмнение
1-2003-3
яог« любезно. Показа мн пилото лметст мъста. Къмъ 12» часа едва
щ
този номеръ не хваналъ место
j. Ходихме въ нъчшлко зали дето рабо
.. -.-шшшявташшавшаштившяшввашшшяюят
пъ ЧИНОВНИНИГБ. Натовари ме да ноздра мърдахъ отъ умора Качихме
и двете крадли били изпрате
Специални
шлайФъ
машини
за
'i Геаералъ Златевъ и Господинъ кал' се на трамвая, всички мъста
ни въ затвора.
зжботехницм и зжбоя-Ьиари
заети
само
едно
мъсто
праздх Пристанището на Ротердамъ е
Всички
видове и раамЪри на вей*
но.
Снахата
го
отстжпи
на
$щинско и е трето по гчлгьмина
менъ,
азъ
кавалеръ
отказахъ.
тклатори
за салони, наа>енета и
'i Европа.
Нашиятъ съгражцанинъ, ко'То има отдгълни басейни за гърне-Веднага единъ холандецъ ми о е п р е м Ъ с т и
индустриални
предприятия
мпонистъ, г-нъ Ял. Кръстевъ,
U храни, за вжглища, за минерал-отстжпи мъстото си.
на
ул.
„б
Септември*
№
18,
Веичкч
голъммни
на
електромотори
и електри
е написалъ нова композиция
•j масла и други стоки. ЕжедневноКазахъ си: възпитани хора, по
• пристанището има около 200знаха ме че съмъ чужденецъ. Кооперативенъ ДомъЗВиктория Налей, Мина, руйно
вино,
чески
материали
на
складъ при
въ магазинь „Комъ" 1 2002-5 теноръ соло и хоръ, съ текстъ
ipaxoda, a ншога достигатъ и до
Следъ малко казахъ на снаха
Ю.
';, •
Ътъ~ Елинъ Пелинъ, която е и
та «много еж вежливи вашитв
! Катери, влгъкача. оаржи, поовюкул. Пр^славъ 12. Телефонъ 383
мала големъ успехъ при тур
холаноци, почитатъ чужденци
<г мостове, частни катери и яхти
нето на Соф. хоръ „Гусла", на
'на повече отъ 500 — 600. Начал- те. и Тукъ винаги отстжпватъ
дири за Варна и
ша на пристанището при единъмъсто на старите хора, каза
който е посветена компози
'секция прп д-во Майка цията.
гзговоръ се оплака отъ кризата;снаха ми. Изгледахъ я накри
Шуменъ по отдел
щото миналия месецъ въ приета
съобщава че открива.отъ
но е н е р г и ч е н ъ
*
щето влгьзли само 900 парахода, во, тя се поправи: на по въз
1 февруарий готварски
^обикновено влизала около 1000. растните. Подирихъ съ очи
Софийското д-во „Шипкв" е способенъ човекъ, който има отъ 5—10,000 'лв. собственъ
курсъ
'Какво ще кажемъ ние, когато въ холандеца, но той вече бъше
поканило г нъ Ап. Кръстевъ капиталъ, за да му предаде пласимента, представителството
арна за 1 месецъ влизатъ едва око-излъзълъ отъ т амвая, иначе за членки и външни лица. да му изпрати свои компози на нейните консумативни колониални и последни новости,
j 30 парахода, а Бългярия по насе
Ржководителка на курса г ца
Ъние е почти равна на Холандия.не зная какво би станало!.. Но Семова — учителка-специалист- ции въ народенъ духъ за сни необходими артикули. Капитала е нуженъ за поемане, по
i Отъ Ротерданъ по воденъ пжть, не само тукъ, и въ трена ис
мане но грамофони плочи. Сж държане постояненъ депозитъ.
|вки и канали се отива по цЪла кахъ да облека палтото си, ка. Записванията продължа- щото д во изпраща механикъЧрезъ своя способность и наша помощь, реклама и др.
'шадна Германия, Балгия, Люксем- коего обикновено съ мжка об ватъ. Подробности въ дирек специалистъ въ Варна да сне ще си докара постояненъ добъръ доходъ. Добри условия.
(
ургъ и даже Швейцария—Бззелъ,
цията у-ще „Трудолибие" 1-1
ме некои готови песни, разу- За обяснения отнесете се до: Технико химическо предприя
дка че Ротердамъ е пристанище на лича мъ. Вследствие на една
сериозна
операция.
Единъ
стар
%лата тази покрайнина. .Мария
тие — гр. Русе ул, Ангеле Кънчевт? ]б.
1-2001-1
чени отъ Катедралния хоръ.
«уиза" се натовари съ купени гер- холандецъ веднага стана отъ
|ански въглища, които пристигна- м ветото си и ми държа пал
.» по каналигвсъ баржи по 1,500— тото да го облека. Едва поеРОО тона едната, и струвал» 14 ши
<нга тона, лева 310, натоварени на ле узнахъ, че причината за
дрвхода, а нашитв струватъ 450 това била МОИТБ бъли муста
s. ввгонъ Перникъ и при това еж ци. Холандците не искатъ да
264
.Потайностите на принцъ Карла
> 2000 калории по-слаби отъ rep разбератъ, че ние сме южни
Библиотока • Варненски новини'
261
внскигЬ.
На 23-тий септемврий син ми при- хора, че косите ни на муста
игна отъ Дмстеодамъ и дойде на ците побвляватъ още на мла
тана и при всичко, че той изглеждаше сл"9бъ, но
Ако не е загиналъ въ подвижния и мочорливъ
"|рахода. Кьмъ 4'30 часа тръгнахме ди години
иакъ съ твърди и уверени крачки ходеше изъ
песъкъ?
v електрическата желЪзница за Ямстаята!
'".
гердамъ, гдето бЪхме въ 5'45 часа;
Тукъ ръдко се сръща чоТия тревожни мисли, които отъ хаоса на веЬ такси се отправихме за дома му, въкъ съ мустаци, всички еж
Капитана прочее беше въ .червената кжща*1
роятностьта и на запитванията се подадоха въ
»йто е на 6 клм. отъ гарата въ ноТой търси веррятно Доминика и Габриела!
вжтрешностьта на Венсана, ужасно го мжчеха.
Irh квартали. Особено впечачле- бръснати. Само двама видъхъ
Б%ше той сжщия!
,<е ми направи масата велосипеди. съ засукани мустаци, въроят
Те беха едни ужасни и заплашителни пита
Той беше живъ!
'къ болшинството отъ население- но запасни военни, които вар
ния на които той не можеше да намери никакъвъ
* се движи съ велосиподи, като че дъха картините на Ванъ Даикъ
Какво да се прави сега?
отговоръ. Между техъ пакъ Венсанъ не падаше
i велосипеда е национално превоз и на Рембрантъ въ музея и се
Една върволица отъ ужасни последствия мигдухомъ, той се утешаваше, като си думаше:
J ср-вдетво.
новенно мина презъ ума на Венсана.
— Каква е тая глупость! Алфонсъ е умрелъ!
Ямсердамъ има 8QO.0OO хиляди жи пъчеха, като че ли искаха да
Ако Блфонсъ съобщи всичко на властите,
ли, а триста хиляди зарагистрова- си покажатъ мустаците. Моето
ти самъ виде, какъ той изчезна въ влажния под
I вилосоиеди. чри всЬко учрежде- влизане въ музея като колеги
ако го обвини, ако го тегли предъ правоеждието,
виже^ъ песъкъ! Въпреки всичко това презъ ума
ie, при вевко търговска кантора, по мустаци имъ направи ви
ико му подири сметка . . . ако го о>це обвини и
му отнозо минаваше вьЗможностьта, че Алфонсъ
•и вс-Бка фабрика, при вевка поекато убиецъ . . .
ойка на нЪкое здане има и гара- димо удоволствие. Решихъ и
по единъ чуденъ случай, може и да се е избавилъ!
Той немаше време хладнокръвно и съ спо
•1 за велосопедитЪ на чиновници- азъ да хвърля мустаците и
Въ него се бореха непрестанно верванието
) и работницигв. Освенъ това има б%хъ хубаво ги намацалъ съ
койствие да обмисли всичко и да вземе едно
въ подобна възможность и абсолютното й отриобществени гаражи,- гдето всЪки сапунъ, когато се евтихъ, че
решение!
чание за това K-SKTO по-напредъ и сега внезапно
>же де си остани вилосипеда през
ня за една малка такса. По стъл- скоро ще требва да се върна
Тая неочаквана среща, беше тъй ужасна и
се изправи предъ него духътъ — видението на
srb на гаригв има специални улеи, аъ София и моятъ приятель
съпряжена съ толкоса опасни последствия, щото
капитана, което б е ш е съгледалъ оная нощь.
да могатъ хората да си сниматъ Никола Мушансвъ, който кон
Венсанъ беше като яудъ.
— Та не можихъ още да намеря това създа
I качватъ вилосопедитК Докато
Следъ малко, обаче, той дойде на себе си и
игнемъ въ нжщи тръбваше на курира на младостьта ми, ще
ние, бъбреше той, отивайки къмъ замъка, азъ ди;оло десеть пресечки да чакаме ше да ме вдигне на мотовили
безъ да знае какво прави втурна се въ кжщата,
рихъ, всички средства опитахъ, но нищо още не
своите подигравки. И се
вратата на която беше отворена.
I се изминатънасабралигвсехпра съ
можахъ да науча за него — всичко беше напусто!
отказахъ отъ този меракъ.
^томобили, велисопеди и пр.
Капитана
вървейки
изъ
стаите,
б
е
ш
е
достиг
За това се и много тревожа, защото нищо
Тукъ движдннето се уреголириа
(следва)
не
успехъ
да узная!
налъ
до
една
стая,
гдето
се
намираше
една
стъл
(,езъ сигнавни свЪтли ламби. При
ба, но внезапно единъ шумъ го накара да по
,рвената светлина всички спиратъ
Когато утре се завърна въ Парижъ, още
В Н И М А Н ИЪТ
ПРИ червената св-втлина почватъ
гледне назадъ.
единъ пжть ще се опитаме, дано намеря тоя чо:|Ички да се движатъ, и така периЯКО ИСКАТЕ да БЖДЕТЕ
Вратата на стаята се отвори — на прагътъ се
въкъ съ капитанската униформа, който толкова
,ически свЪтватъ ту червената ту
МЕЖДУ СВОИТЪ СЪГ
показа Венсанъ. бледенъ, съ коса и брада на
много приличаше на покойния.
цената свътлина. Къмъ 6 ч. двиРАЖДАНИ ВЪ СОФИЯ,
стръхнали и съ опулени очи.
(нието е нвйтолЪмо, понеже тоПо всекакъвъ начинъ, азъ требва да се из
»а се затварятъ всички учреждеСЛИЗАЙТЕ ВЪ
Той имаше страшенъ и дивъ погледъ.
бавя отъ тия тревожни мисли.
% кантори и чиновници и работ
Изражението на обезобразеното му лице
ни се зввръщатъ по домовет-в си.
По една пжтека, Венсанъ изкезе отъ гората
беше отвратително.
'ъ гаратл до дома стигнахме за
и като мина презъ една поляна, тръгна по шосе
I,* четвърти часа. Язъ помиелнхъ,
Двамата тия мюже се изгледаха единъ мо
КЛЕМЕНТИНА 12 София
то, което водеше къмъ Диепъ и което минаваше
,ще заплатимъ на таксито наи
ментъ, безъ да продуматъСЪ ТЕЧАЩА ТОПЛА
покрай „червената кжща" и край замъка Гренелъ.
вно 2—3 гулдена, а таксиметъра
— Провидение ли си, духъ ли — или си отъ
И СТУДЕНА ВОДА, БА
(Каза 45 цента (30 лева). За сжщо
Всичко наоколо беше тихо и пусто.
месо и отъ кръвь? — извика Венсанъ, като взе
разстояние въ България требва
НЯ АСАНСЬОРЪ ПАР
Нито
единъ човекъ не се мъркаше по шосе
I заплатимъ най-малко 200 лева.
нападателно положение — тоя моментъ
беше
НО ОТОПЛЕНИЕ.
то коего и отъ двете страни беше засадено сь
всички ми разправяха, че Холанстрашенъ.
Съдържатель:
високи и вековни дървета, мричнигЬ и зловещи
я е най-скжпата страна, а за 45
ПЕТЪРЪ ТЛСЕВЪ
— Живея, за да подиря сметка отъ тебе Венсенки на които падаха върху шосето.
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Отношсиияга иежду България и Югославия следъ промЪната. Срещата Йефтичъ - Казасовъ, Пристжива се к т ^ ф м т н е с и работа.
Благословията на д1;до Владика. РешЪишиЪ благопожелания между
Синеонъ н областния директоръ. Калви вшроси ше бждат разгледани
Парижъ 31. Всички вестници Югославия.
въ конференцията. Копко дни ще трае тя. КонферемшитЬ ще посе
съобщавагъ за започнатите
Счита се, че въ Белградъ се
тятъ Аспаруховня валъ, предирижиита на г. Асенъ Ннколовъ и пр. преговори между България и
Ще бжде създаденъ централенъ институтъ
стремятъ
срещата въ Лондонъ
Югославья за уреждане гра
София 31. Утре следъ обедъ мае съ въпроса за орган|
Огъ няколко дни пребивава б.щинска благословия. Язъ ничния режимъ и за свързва tfa зввари Бг-лгария и Югосла
въ града ни областния дирек свиквамъ тази конференция не българските и югославянс- вия при започването на фак въ м-вото на Народното сто ране и засилване на кащ
«
торъ г. Б. Казанлиевъ, прид сега презъ зимата, а не презъ ките железници.
тическата работа за оелшдест- панство ше има голема кон външна търговия.
ференция. Ще приежтетвуватъ
ружен ь отъ секретсря си г. разгара на лътото, за да по
вявене
уговорените
вече
спо
•
•• a
Следъ промЪната нв прави
представители на търновските
кажа, че не идемъна курорть,
Ив. Шипксвъ.
Ще бжде разгледанъ ад
телството въ Бъдгария отно разумения.
кемари, на консулско сгопан- въпроса за създаване на ^
Сжщия е дошълъ въ града а идваме да работимъ. Въ та шенията между България и
кия отделъ при м-вото на Вън центроленъ органъ койтони да открие конференцията зи конференция ще бждатъ Югославия останаха сжщите.
шните работи, на БНБ, на Б З Б ,
на околийските
управители разм^кени мисли върху редъ Този фак1ъ се коментира въ
ориентира, координирва и
търговския съюзъ и пр.
която се свиква по негова и- стопански въпроси, ще се взе- френските политически среди
на училищните настоятелства
сочва
въ една обща нас
матъ мерки да се подпомогне
Конференцията ще се занинициатива.
и въ печата съ задоволство.
София 31, М ра на Просве
« " » външна
• " " ЧЧМЧЩ
нашата
ТЪРГОВИя.I
населението,
да
се
избъгнатъ
Днесъ въ 9 ч. сутриньта въ
Станалата
продължителна тата генералъ Радевъ е нато
кабинета наобластния директор евентуалните грешки върше среща между Иефтичъ и бъл- варилъ председателя на сто
започнаха да се събиратъ вси ни въ миналото, а сжщо така герския представитель Каза личното училищно н-во Лекар
Изб*гнзто нешастие. Линията вече разчитена.
чки околийски управители отъ да се помогне на работничес- совъ е въ връзка съ урежда ски да изработи обща наред
твого. Бьлгарскиятъ работникъ
цъттата область.
Ударътъ е билъ толкова^
София
31.
Снощи върху
нето подробностите около бж- ба за училищните настоятел
Въ 9 и половина часа при въ минелото се чувствуваше дещите преговори.
Централната линия, на клм.28 ленъ, щото локомотивътъ^
ство
въ
страната.
стигна и областния директоръ. чуждъ, беше забравенъпредъ входа на 'тунелъ 8, не шенското купе ..дервйлий
Сжщитгь мотиви ся нало
Преди откриването на конТия дни наредбата ще бжде далечъ отъ Саоге, паднала ед обаче за щастие друго,на!
Днесъ за него се огкриватъ жили и пътуването на югоферецията, сжщия придруженъ нови хоризонти, днесъ той е славянския м-ръ въ София за предадена отъ Лекарски на на голема скала, откъртила се тие не се случило. • : |
отъ всички околийски управи бвизъкъ на Родината си тъй, Бгьлгравъ.
м-ръ Радевт.
поради студовете.
Веднага за местото за|
тели посетиха Негово Преос както се чувства близъкъ вся
Презъ последнитгь дни спо
Новата наредба цели да
Машинистътъ забелезалъ на отъ София една мощнор]
вещенство Митрополитъ Си ки добъръ българинъ. Всички, редъ едно съобщение на вестмеонъ, за да получатъ благо които ги виждате тукъ еж бив ницитгь :е отбелгьзва че въ осигури средства на училищ време скалата и напрзвилъ тническа команда., Пречи!
словията му.
ши офицери, храбреци, които София и Бгьлградъ проявяватъ ните настоятелства за построй, всички опити да спре. влака, нето на линията трая. |
Пръвъ се яви при мастития еж се борили на фронта за по-голтма активность за ра ка на училища, безъ граж- обаче бързината на движение нощь, като въ това време!
старецъ областния директоръ Родината си и които днеска зучване на набелгьзанитгь вече двнитв да се обременяватъ съ то била голема й влакътъ ТНИЦИТБ бехч пренасяни^
транебордиране.
щ
г. Казанлиевъ, представи му се еж готови пакъ да работятъ въпроси между България и
билъ спренъ едвз следъ като
нови тяжести.
Днесъ къмъ об.. линй]
обясни цельта на посещението за своята Родина, да й слубила напълно разчистена!
си, следъ което той представи жатъ честно, верно и почтено дамъ въ вашитв лица искре занима съ въпроси отъ чисто пострадала скарата.
всички околийски управители. Ний желаемъ Вашата благо ни люде, които желаятъ да служебенъ характеръ.
гаяв
Дедо Симеонъ благослови словия въ нашата работа,"ний работять и дя творятъ. Време
Следъ обедъ конференцията
поотделно всички, които пре желаемъ подкрепата на света ната, които преживеваме, еж ще продължи започната рабо
Наводнението въ Хасково и с. Диноно
минавайки презъ салона, му та църква, която въ миналото сжцбоносни. Ний требва упот та," като "ше бждатъразменени
София 31. Тази сутринъ найВъ Кърджалии е -м
целуваха .десницата.
е дала големи жертви за 'об ребимъ всички сили, да рабо 1 мисли върху предвидения петОбластниятъ директоръ и щото благо на Родината и ко- тимъ всички усърдно,, за 'да годйшенъ стопански планъ за ниска температура въ страната дъждъ, придруженъ съ'г|
. •.'..'j.-^j
околийските управители беха ято царква е играла голема можемъ да ги преживеемъ и издигането въ всеко едно от е имало въ София — 4 грзд. тевици. .
въвдеени въ приемния салонъ роль въ епохата на възражда^ дочакаме'п.о-добри дни, Ваши. ношение на Шуменска область подъ нулата.
Въ Хасково -целйта';;|
на дъдо владика.
На Мусалата е имало 18 гр. покрай рвката е била-|
нето ни. Сметайте, Ваше Ви^ те сътрудници1 и и ! В и й ! ввр и мерките, които требва да
Мастития старецъ се обърна сокопреосвещенство, че ний вамъ ще изпълните" достойно се взематъ за това.
подъ. нулата.
нена..
Народнени сж|
къмъ областниятъ директоръ приежтетваме на Вашия Рож. своя дългъ къмъ Отечество
Въ Западна България вчера Народната банка, геатъй
Тая конференция ще про
така:
День, който ще'отпразднувате то. Желая Ви " добра работа. дължи три дни, като утре ще еж паднали изобилни снегове, кои складове и др. : ; |
— Много Ви благодаря за наскоро и затова позволете' ми Богъ да ви благослови.
бждатъ разгледани редъ' въп а въ Южна България—дъждо . Въ с. Диноао реката?
ве, тукъ таме примесени съ дере.е наводнила 38 кж
вниманието и честьта, която ми да Ви пожелая дълъгъ жизотъ
Следъ тези тъй сърдечни роси, засегащи подпомагането
Въ Крумовградъ^и ДОш
правите. Щастливъ съмъ, че Живейте още много, защото благопожелания на дедо Вла на работниците, селските об снегове.
Вчера въ Разлога въ 1'23 во сжщо така е чмал0'|
идвате при менъ да искате Вий сте една жива история и дика, както областния дирек щини й стопайското и култур
часа презъ нощьта е билъ у- съ гръмотевици,
--Mi
моята благословия 'преди да сте необходимъзасвоя народъ. торъ, така и всички околий но издигане на селото.
почнете работа. Пожелавамъ
Дедо Симеонъ дълбоко трог ски управители му целунаха
Днесъ всички околи й с к и сетенъ кратковремененъ земен
Ви всичко най хубаво, ползот натъ отъ хубавите думи на десницата и се разделиха.
управители начело съ област трусъ
Въ Карлово поради изобил
ворна дейность. Богъ да Ви областния директоръ, благо
Предъ полицейското комен ния директоръ г. Казанлиевъ,
благослови! . . .
слови наново всички и каза: данство б е направена обща ще обходятъ Rcna уховня Валъ ния снегъ еж били изпокъса
парка на Владйславъ Варнен ни почти всички телефонни и
— Благодаря ви много за снимка.
На ТЕЗИ думи на д-вдо Симе
на хл*барит* въ Вари|
онъ, областния директоръ ви тъй хубавите слова и благо
Точно въ 10 ч. и пол. об яикъ, почивните станции и: са телеграфни жици.
Днесъ по случай пагр;
димо развълнувано отговори: пожелания. Дзъ благославямъ ластния директоръ откри кон наториума, а така сжщо ще
праздникъ- на , Варне|
— Дошълъ съмъ въ Варна всички Ви, нека Богъ Ви даде, ференцията съ подходяща за разгледатъ големите индустри
хлеборско сдр-ужение -а]
да открия една конференция, сила, воля и интусиазъмъ, за случая речь, като пожела, що ални предприятия на г. Де.
се очакватъ въ Порлимъ. Траурътъ! тедралната църква 6t
въ която се има за цель да се да работите за доброто на на-' то всички околийски управи Николовъ.
женъ молебенъ отъ-ега
разрешатъ редъ въпроси, ко шата родина. Всеки, който тели да дадатъ всички сили и
Сърдчно пожелаваме на кон Паметникк на н «койника. Селото ще гтндрей, въ съслуже
се цреименуна вД-ръ Хаскелъ"
ито еж отъ полза за повере иска благословията на Бога. целия си ентусиазъмъ, за доб ференцията добра и ползотво
трима други свещеницй|
ната ми область. Ний сме ща ще му бжде дадена. Вий има рото на Родината и народа.
рна работа за благото на Бъл Пордимъ 31. Презъ фев- • Присжтствуваха: кмет
стливи, че имаме вече Вашата те тази благословия. Язь виж- До обедъ конференцията се гария.
руарий се очаква да при- Савовъ, придруженъ о:
стигнатъ тукъ от Аме мощниците си, предст!
рипа тлгьннптгь остан на • пол. -. комендант.ъ,т (pj
вителя на търговската^
ки на Д-ръ Едуардъ Хас "Варнен.
инспекторъ на|
келъ голтьмъ приятель д Ръ Вйсйлевъ,
секрем
Потайностите на прчнцъ Карла
Библиотека "Варненски новини
262
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на българитгь, благоде- йарненс. Популярна,!
твль на селото ни Пор Хр. -Теохаровъ, ..всичй
димъ и основатель на жествени членове н'4
Часътъ беше вече десеть, нощьта отдавна
тои никакъ не можеше да си ооясни, какво пра'.., ,..,;<$
б е ш е настжпила.
тукашния селска наро- народъ;
веше тоя човекъ край тая кжща.
^
'<•
Следъ
50тпуск:Ъ
)юЩ
И въ големото село на рудничарите, което
Следъ изминаването нв<неколко секунди чоОенъ универттетъ.
направена
•
снимке;
• *w
ъц-кв
-изчезна
и
Венсанъ"
вече
го
не
виждаше.
малко отстоеше отъ шосото. царуваше мълчание
Пордимци по случай смърть
Това го накара да спре коня си до „червена
и дълбокъ мракъ.
та на благодетеля си нвложи- взех?| учас,тие'йг '.-мегйКЙ
та кжща" и да слезе отъ шего.
ха седемдневенъ трауръ, а сс- томци -сть..', приют"а'Т,.М|
Работниците, които.тая нощь беха свободни*
;
Е?4НЪ това и 30 дневенъ траур литъ ,'„Симеонъ"у!«одт^
отдавна си беха, легнали, и ония, които, беха на
Той отведе коня въ гората, върза го тамъ и
въ Селския народенъ универ -беха"Дошли-1на-и|«рк*!]
редени на работа за презъ нощьта, още отъ 7 ч.
после бързо се върна назодъ; понеже беше чулъ
Образувана' б е ' Ш $
ситетъ.
се намираха въ рудниците.
некакъвъ-шумъ въ самата ^червена кжща" и върху
ция, коятр начело Й" 1 '!
окржжеющата
я
местность
тъй-щото
На
Венсака
Правятъ
се
големи
приготовВенсанъ стжпка, следъ стжмча се доближи до
пдТЩ
беше възможно да забележи, че никакъвъ човекъ
ления за едно импозантно по п р е м и н а
„червената, кжща*,,, стърчаща осамотена между
улици и отиде въ клуба
немаше
до
кжщата.
гребение.
Освенъ
селяните
ре
шосето и гората, която . завземаше целото. проКакво беше обаче това?
шиха да издигнатъ големъпа- ружението
• % , , .„ .
^пШ
,сТрансгао до далечния, влаженъ и подвиженъ
.
ВеИсанъ
застана
внезапно
и
погледна
къмъ
метникъ въ селото въ памете® ТУк^наи-старий.Ару*
песъкъ.
членъ Георги. Серафим*
прозорците на кжщата — е д и н ъ отъ тия прозорци
на великия покойникъ.
.Червената кжще", отъ както я напуснаха
дрвзи
всички съ празй
беше
огветлент!
Следъ
малко
светлината
изчезна
Решено е също така да се
Доминика л Гаориела, беше праздна.
Поднесени беха^поЗЦ
и другъ прозорецъ се осветли.
поиска отъ правителството сеВнезапно, обаче, се стори на Венсана, че на
Некой ходеше изъ .червената кжща"!
/;-'го ду npenMenvB на имеге ни.ч и отъ Христо J*f
месечината.
която недостатъчно
осветляваше
rta
и другк.
Венсанъ безъ да се двоуми ни секунда, се
н л ь Хаскелъ.'
«червената кжща" и околностьта, единъ човекъ
доближи отново до пжтя, който минаваше покрай
смътно се меркаше.
кжщата, отъ гдето можеше по-добре да се вижОкртьбна в в с т ь
Дали го не мамеше некоя сенка?
датъ прозорците и деже да се надникне въ вжтt-ъ дълбоко опечалвни сьрдца съобщаваме н а |
Дали го не лъжеше въоржжението му?
решностьта на стаите.
и познати, че на 31 т. м. въ 10 часа сутриньта внеЦ
- Не.
Той с де не беше въ състояние да си обясни
чина не||£/с/кглчмия ни
Нещо сз сърдаше предъ „червената кжща"!
какво знаяеше това, което ставаше предъ него
Тов'а беше ецчнъ човекъ!
вите очи.
на 62 год. ьъзрасть
,:
Какво диреше той тамъ?
Венсанъ се доближи до прозорците и поглед
т и л и съпруже и татко, преди да те о^-езтъ е 1
Нехранимайковци и крадци по тия места не
на въ кжщата, но вегнага разтреперанъ и уплание Н за
веки погребзаме милия ти образънъ* нашит^
еж се появявали, .отъ както най-старите хора
шенъ, той отскочи назадъ. — Онова, ;което виде
б п ^ е П 0 Н ° С И М а п е ч а л ь щ е пазимъ спомена си зв1
помнеха.
една отъ стаите, го напълни съ ужась и трепетъ
олагъ характеръ на добъръсьпругъ и милъ баща. |
Въ всичките места, които принадлежаха ни
и той за единъ моментъ изгуби и .ума и дума . . .
1ленните останки на покойния ще се вдигнатт!
Гренелъ, хората всички се обичаха помежду си,
Духътъ на капитана се разхождаше въ „чер
" ' I f Уг "Ь С е п т емврий«,
а опелото ще се №\
тъй щъто нощно време даже никой не затваряше
вената кжща".
Църквата „Св. Никола 1 утре 1 февруарий 3 ч. сл.р1
и вратата си, защото подобно предпазвание се
Нлфонъ де Гренелъ стоеше въ една отъ стаи
_
ОПЕЧДЛЕНИ:./
сметаше безполезно.
те и държеше въ ржката си единъ канделабръ
Съпруга Елена, дъщеря Жосминъ, ей
Между рудничарите и работниците, не еж
съ запалени свещи — вероятно той беше намепанаиогъ х. Георгиевъ, Б Митеви, Станйо'1
ществуваше, нито единъ крадецъ.
рилъ този канделбръ въ стаята . . .
•ми—uiiFi^^ишпщ|П,яГ^й' ••••1м елъ Спзсови и Н ^ ' 2 Д £ ^
Всичъс товз прввеше Венсана още повече
Това вече не беше измама, това не беше
й т а н а с ъ
W «« «в з« о « т» '
да се чуди, че вижда толкова късно единъ човекъ
рожба на въображението му!
съдържатель на Бръснаро-фризьорски салонъ ,Щ
прегл. „ ч ^ ь е н а т а кжща", която беше праздна и
Тоя пжть Венсанъ ьиде добре и позна капмнема до приема на именния си день
••'•• • - " • •
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