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сrъветъ
тви б дже·rоnроектит'h

София, 3. Днесъ министер-

иятъ съветъ ще има эвсение въ което ще разгпежбюдже1·оnроектит-в з а ф,
•ГОДИliсi. Въ нвнопко
?31\32
седаftия съвегъгъ ще разеда бюджеffопроектитi; н а

ич?и ниние ерства.

Т1 ОТКОЗВПТЪ
Jоодкре ятъ Ляпчева
с??' з. ъ уводната си

eМDKDOT

та'#d, в. ,,? аме", говорейки
а ·1tоканата а м ръ цредсеаателя

Ъ

Ъ

I<

ПартИИТ'Б

да

редло?катъ rсловията си за
частието ? ъ въ управлеието на с аната, 11 и ш е :
ойто иск може да пред·
на единъ
жимъ. Нашето
tледJ.1 е е, е Ляпчевъ трвбси в р в и. Не е той
?а да
0в-в?ътъ, който ще прави
9-1t1бин,аци i; з а бжцащето

ага оферт

'Б си

алиралъ

-

I

Изетовъ отъ
Хасково, осжденъ отъ воЕ>нНа

Rп1·ула

нитt. сждилища, накnзанието
му се намаля с-т, 1 година.

I

швнъ

15

дни отъ

имотъ принадлежащь на наследницитt на Христосъ Никовъ
бившъ житель на с. Крепость Хасков?:ко като непоц-вляемъ.
1) Кжща построена на 01<ОЛ0 70 кв. м. отъ камъкъ,
1<алъ и дърво, покрита съ обикновени керемиди оть 3 стаи
и са•1акъ, хам6аръ.
2) Хамбаръ, плевмя, оборъ, първия цървена, вторитt
каменни щ>строй?<и на 01<оло 70 нв. метра и празно дворно
м-всто е,тъ около 1 декаръ и половина находящи се въ село Крепость при съседи: Василъ Киряковъ, Яню Запря
новъ и отъ дее орани пж 1 ь, с ь първоначална о ц е н н
30,000 лева. Върц имо1 а нi;;ма тя?несrи.
гр. Хасково, 2 .,,.I 1931 година.
1-1070-1,
I Сждия·изnълниrель: Д.

№-; 158\28 rод?
Обявление
изпълнителния листъ nодъ № 443, изНа ос1-Jование

дад?нъ отъ Хасков. онржженъ сждъ на 9·-и августъ 1927
год., въ полза на Никола Димитровъ отъ rp. Хасково, срещу Вълю Балимезовъ отъ rp. Хас1<0во, за иснъ отъ 20,500
лева пихви и разносни, и съгласно чл. 808-812 отъ Гражданското сждопроизводство, обявявамъ, че петнадесеть дни
отъ еднократна публикация въ вестникъ „Утринна поща"
ще започне въ канце11арията ми публичната продань 'н
следvющия дльжни1<0въ недвj,\жимъ имотъ, свободенъ· от
залогъ и запоръ, а именно: Нива отъ 11 '5 декари наход
ща се въ мtстностьта „Надазларъ" въ землището на село
Брtстово Хасновскв 01юлия при сжседи: Добрd Rтанасова,
itлuo Ванчевъ, и отъ две страни общинска мера, оцене1и за 115 лева.
Продажбата ще свърш11 на онова число на следния
,есецъ, което/ "Jветствува на да rате на публинацията.
··w Геню Паr1ай6.товъ всичк;' от?· с. Ма·;ев? за 45,000 лева)
-'-·Жеiiающитt. да?у;?т.:ъ, могатъ да се
и съгласно чл. чл. 910- 925 отъ Гражданското сждоnроиз \
еларията ми всt.ки присжтственъ-день ичасъ, за ДfJ nper·
водс:тво, на 14. I. 1931 год. ще продамъ въ общ. управле·I
наддаватъ.
ние с. Малева на пу6личенъ тър1·ъ следующия дпынни· неждатъ <:н:-1жата и да
25
XII 1930 година.
Хасково,
rp.
l<ОВЪ ДВИЖ\.-1МЪ ИМОТЪ:
Сждия-изпълнитель: Д. f\нrеловъ
1 -1072-1
...
1-:.-,Ц-A-f<W".-,1';-_.:,..::,.??r:,-?•?'$:l'-·'''._.,..К?- ""<I......,.....???,1) Петде:::е1ь крини ечемикъ оцен. 1000 лева.
3000
лева
оцен.
Сто
криви
червенна
2)
3) С1·0 петдессть 1<илограма фа-?улъ оцен. 1000 лr:ва.
4) Сто петдесеть килограма лахутъ оцен. 3000 лева.
Спедъ 15 деня отъ еднократното пуб11и1<уваве настоя·
5) Едно седло за 1юнь оби1<ноеено, старо съ 1rотни1<ъ щето въ „Утринна поща", вь канцеларията ми Хесново, ще
оценено 2-0 лева.
се произведе продажба на сJtеднит-в недвижими имоти, при6) Една веяпr,а, стара оценена 1000 л<:ва.
1?адлежащи на длъжнина по изпълнителното дtло № 1591
7) Едно 11расе около сто петдесеть килограма, женско 9 .. 9 г. Дt.лчо Дяковъ· отъ с. Мвлево, Хасковско, а именно:
оценено 3000 лева.
2·6 декара въ мtстностьта „Бахчитt",
1) Нива о'rъ
8
8) Е;:,,и1-1ъ женски 1<онь сиво-жълтени1<0въ, 01<0л·о 7
Малевс1<0 землище, npr,i с.жседи: Иванъ и Василъ Дякови1
години, безъ особени белези оцен. 4000' лева.
и черничева градина на Дtлчо Дяковъ оценена 2,000
Жепающнтt да участвуватъ въ тая продань, трtбва рtка
лева.
да се явятъ въ казания дl:!нь, часътъ 2 следъ обtдъ, да
2) Черничева градина отъ 7 ара въ сжщата мtстно=>ть
наддвватъ.
и землище при сl:l?еди Василъ Дяковъ, рt.на и Дtлчо Дя·
гр. Хасково, 2. 1. 1931 rод.
1,000 лева;·
Сждия·изпълнитель: Д. Rнгеловъ ковъ, оцененаотъ
1-1074-1
4 ара въ сжщата м-встность и землище
Нива
3)
Георrевъ, р'hка, Димитъръ Милевъ и
781 1307
249
1827 при сжседи: Тодоръ
500 лв.
оценена
ПЕЧАЛИSШИТ1i БИЛЕТИ
783 1311
1837 Дi;лчо Русиновъ 3·5 де1<ара въ мtстнщ:тыа „Кавацитt.",
254
отъ
4) Нива
1846
на новогодишната чита
258
785 1317
землище, при граници:, рi;не, Д. Миневъ и Дt.лчо и
сжщо
лищна томбола на чита·
1851
266
801 1333
оценеt1а 3,500 лева.
Иванови,
Димо
л1н:це „Заря,,-Хасково
1867
273
809 1340
'
.
нива, отъ 1 1 декара м'hстносrь „Лозясега
Лозе,
5)
278
823 1344, 1878
1523
480 1007
1
при сжседи: Теню Rрабаджиевъ, Мил'землище,
315
829 1370
1879 та ", сжщо
1529
482 1016
4
оценена 1000 лева.
Русиновъ
Дi;лчо
и
830 1372
317
1881 чо Лозевъ
1534
498 1023
5
4.4 декара въ мi:;с1·ностьта „Ейолу" еж·
отъ
Нива
6)
320
855 1379
1574
1887
510 1057
27
сжседи: Геню Панайотовъ, Димитъръ
333
857 1380
1586
1893 що землище, при Дt,лчо Иванови, оценена 2500 лева.
1061
511
35
и
868 1386
339
1896 Дtлчевъ, Димо 5·7 декора въ сжщото землище, при гра·
516 1083
1591
50
7) Нива отъ
872
344
1388
1900
529 1084
1597
51
Господинu Теневъ. гора, Дtлчо и Димо Иванови,
ници:
354
874 1391
1917
537 1115
1598.
75
1500 лева.
364
879 1398
1926 оценена
543 1129
1609
84
3·7 декара въ мtстност,Ьта „Рt-1<и Балъка" съ·
Нива
8)
369
877 1420
1937
551 1130
1618
86
при граници: Ива11ъ Дi;лч?\?синовъ, Бою
землище,
372
880 1433
1939 щото
557 1151
1627
89
Дt.лчевъ, оценена 1500 л ва.
Копю
и
Димчевъ
378
913 1461
1945
1637
570 1153
94
7 ара въ мtс ностыа „При
.
9) Хармансно мtсто отъ.
380
952 1463
1962
1639
596 1156
96
Иванъ и Василъ Дясъседи:
при
'б:·1 1157
439
955 1464
1965 селото" сжщо землище,
1641
104
Теню
и
Марчевъ, оценена
ИваfiОВИ
и
Димо
Д'hлчо
963 1500
446
1967 нови,
655 1164
1648
109
лева.
1000
968 1507
660 1165
462
1989
1672
115
10) Една трета часть моторна газожена мелница отъ\
974 1514
477
1?93
663 1172
1683
125
два 1(8МЪКа съ моторъ 30 НОНСl<И сили съ ВСИЧl<И части и
989
675 1176
1705
143
приспособления годна за въ движение и тепавицз, !':?::;-;а678 1184
1716
170
Следъ едhНЪ месецъ отъ
съ марсилски керемиди, застроено на
1736 днесъ не полученит'h печал- но здание покрито
686 1193
176
дворно м-всто отъ два декара, намираща
1738 би остават,., за читалищетс·. 200 ка. метра съ Хас1<овсно,
692 1202
179
при съседи: nжть, черничева
се в? с. Малева,
1741
705 1212
184
Колевъ и Стайно КоДимитъръ
Дс;?кови,
на
Бр.
градина
715 1220
1742
187
11ево.
..
левъ, оцtнена 20000
718 1239
1743
191
Продажбата ще се свърши на съответното число на
735 1241
1746
205
следующи>t месецъ отъ публикацията на обявлението.
естествено
740 1242
1751
221
ПП
л.
Върху горни1-в имоти има 1яжести на сума 223,80')
741 1267
1789
224
1<анце•
въ
се
явнтъ
могатъ
да
Желающит-в да купятъ,
.751 1276
1797
229
ароматичнитъ
вс-вки присжтственъ день и час,., за да преl'!'!
ми
ларията
?
776 1277
1809
241
ленщатъ книжата и да наддаватъ.
fr
1287
1812
780
247
[шml3
-Al"";:."';..?I.Z....,:,,."И V ???"1.оU,Л...
rp. Хасково, 2 I 1931 година.
Сждиs?·изnълнитель: Д.
500 лева и пр. Събрани еж
4 ·-- 1042
1-1073-1
10000
лева.
около

·

ред

ано своит-в пробни n
вания. На 1 I т. г. въ 15 часа говориха по телефо1-1а отъ
своитt 1<абинети r. Минис-

билъ епилеn·
Пре топага се, че е
?маn:ь вн впенъ припадъкъ
въ рекета,
?· е падн

-

търъ председателя Лs?пчевъ
и министра на желtзн?щит:в
и пощит-в r. Стайновъ тi;хни·

благопожелания К Ъ
българския
народъ по случай
MYtODH
3а РСВИ]ИЯТ8
нова година бtха предадени
на говоритв
по радиото въ София и чу·
Римъ, . Мусопини въ ти въ ц-вла България. Г. миедн9 и ление изрази нистъръ Сrаi1новъ съобщи че
ужвfа с отъ една бж гол'hмата национална радио
е на
га. Той се обя- nредаRателна стс1нция
f\ВW.? в
се осжществи, тъй
пжть
да
til'I эа р иэиятв на мир- нато необходимит'h суми за
tп..?t/В до эвори по м и·
постройката и еж нам'hрени.
r. Rнгелъ Каралийчевъ, про•
чете две свои детски п р v.l:fDeu?; :;Ду макещцптt J назки.
"офия, Бившиятъ членъ
Оrъ радио-предавателната
на задгри чното представи·
станция въ София се съобщи
а Манедонския '
1е11't:тво
че отъ понеде11никъ 5 того
l(СIМИТетъ {. Пърпичевъ изще предава съ увеличена
ща е д о съобщение до тя
m:1
и ще се чува силно
енегрия
тницитii въ което опро- ·
пtла България.
гавв твi!рдението на н-в· и ясно 110 се за 1юледа да
Наni;ватъ
срвди че препъ коми- бжде свързана
радио стан
та за а?с rане помире·
'
..
цията съ черквата Rлексанмежду Ще(' 'i1 македонски
Невски въ София Лиера, ТО? ЗЬ?1?ИЛЪ, че СТОИ църъ
и хора на тази чертургията
мtнно а своигв д о с е·
се чуватъ въ цtла
ква
ще
ни ра эирания, Пърлиъ заяв за, че той не е България. 1 того се подариЗавчера
ъ пасе -нъ огъ никаква
ха на станцията „Родно Рамирител комисия.
д\\ю" значителни суми, межа'tки
микьорит1i ду ноито отъ Петно Райковъ,
ондо?·?, 2. , \иньори- представитель на предпр1-1я·
5,000
ГВэJската обласгь, тията „ Ле1<ланше
отъ
Кулевъ
фирг.
Отъ
лв.;
яёмха 'ачкв.
мата „ Веберъ" въ София
ршалъ tофръ въ аrонии
1000 лева и 20 грамофонни
рижъ,2 Марwалъ Жофръ плочи „Полидоръ", отъ г.
ttамира се още въ без- Орозовъ отъ Казанлънъ 500
деж цно шожение. Диша- лева, отъ r. П. Ив, Коло ослаб
Всвки моментъ фалчевъ, магазинъ „Луксъ"
?нва ювя на живота му. ул. Rлабинска 44, СофияТ'Б
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Обявление № 159j29 rод.

на съюза Родно радио
Радио·nредавателната станция на съюза „Родно радио"
въ София nродътнава ycntw

111иъ,

явя?-

r,

???-

Рашш-преданатgлпата папnии

Струм! ица. · :Гой

1

?

Следъ

то въ в. ,,Утринна поща", ще започне публичната продаж·
ба въ канцеларията ми rp. Хас1<0во на следния недвижимъ

-

-

1-1

на 15 години.'

София

·

r

No 861\29 rод.
Обявлениееднонратно
публикуване настояще·

Обявление № 1075

София,
Вчера сутриньта
ъ Пqрла ката река, близо
о моста а улица регент·
на е нам >(:Нъ трупа на Ефг. отъ
J:iМЪ Геор евъ, 23

?

?

ma????????????????0????
-??0???????????????@.?1?

ебнитв власти.

•

--по
ПРВЗДНИЦИТ?

•

?

n?ме енъ трvпъ

в

f

Въ магазина па

I

0ql/т?tцъ ;алира, обявяватъ
ъ?rов
ъ 1и стр телность. За ос·
aнfn о- натъ думата синс

??

-

?12,?

СЛУ?й?Помилвани 3аТ80РНИЦИ
u ?- И И O 8 И ??
отъ Хаскев. окр, звтверъ ??
Поспучай новата r о д и на ,00
се пуща в ъ продажба чисто
??
еж помилвани напълно след· ??
нит-в затворници, о с ж. п'е ни
отъ грежпавскигв сжцилища:
?? HHTJtanиo че1вппо Вi!ИО ??л??д?9ь0
В. Добриковъ огъ с. Раков
ски, Rнr. Панвйотовъ отъ с.
Мезекъ, Свиленrрадско: Пеконлкъ
Чиста джиDDова мастика и
търъ Процвновъ от ь с. Из·
??
Нвмиратъ се всички видове цwrap?i
варово, Свиленградско, Пеню ??
Моги·
Митеаъ отъ с. Черна
1-1069·3
на eдDfi) и дребюо
??:
лщ Харманлис1<0, Мехмедъ ??
f\хмецовъ, Керезъ Георгиевъ
отъ Малко·Градище, Свилен·
градско Тасимъ Якимовъ отъ с:жnкя-изпъпнитепь пvи хосковсиия окv. сжnъ
с. Хорозларъ, Колю Д и м итровъ отъ с. Рог о з и но в о,
Харманл?йсно и Димитъrъ
Подписаниятъ Д. F\нгеловъ, сждия-изпълнитель при
Николов ь отъ Мане дон и я.
Хас1<Овския
окржженъ сждъ, на I участъкъ обяеявамъ на
Частично помилвани еж: Дим.
интересующитt.
се, че на основание изпълнитенния лиrтъ
Чир·
отъ
с.
Зетьово,
Петровъ
r.
отъ Хасковс,<ия 01<р. с;?щъ на първи
2751930
изд,;денъ
з,н№
отъ
до>нивотенъ
панс:ко,
воръ на 15 год.; Ив. х. Пет- августъ хиляцо деветстотинъ и тридесетв година. в ъ полза
ковъ и Димитъръ П о п о в ъ на Тодоръ Константиновъ диренторъ 1ia нредит. акционернс
Хасково противъ Братя Дяков11
отъ 6ор11совградъ съ no 3 дружество „Довt.ри,е"
длъжници и взсtимнопоржчител? им,_ ГP(li'!'? .!(lq. д?1r,1чевъ
Пасина Колева
години

за
nрав.r(ение1 нито пъкъ
11збqри, Когаго ецииъ

икта

HF\Mf\flEHИ
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11убл11куване
Следъ 15 дни отъ
щето въ в. "Утринна поща", ще започне публичнатrt про·
дажба въ канцеларията r,1и въ гр. Х,:1с1<ово на следния недвижимъ имотъ принадлежащъ на наследници1'h на Киро
Грозевъ бившъ житель на с. Касна?ово Хасковска 01-олия
нато непод-вля?мъ:
1) Кжща, х1мбаръ, плевня 11 оборъ застроени ни 174
к.в. метра и незастроено дворно м \;сто 1986 нв. м. находя·
щи се въ с. Кодснаково Хасковс1<а 01<ол.н1, при с ьседи: f\та·
насъ Жековъ, Димо Колевъ и отъ две c:rpat-1н упица съ
първоначална оценна 10000 лева.
Продажбата ще се свърши на онова число отъ следниятъ месецъ, което съответствува на датата на обнародването. Върху имота нi;ма тяжести.
rp. Хасково, 2 I 1931 година.
I Сждия·1нпълнитель: Д. f\нrеловъ
1-1071-1
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?.. яай-моцернв буквв,
лвнви шарки за

ОБЯВЛЕНИЯ
proDOlll:IS t•f;O д,, офща"= j'l§O ,а,

ОНРМНШПЪ

№ 1565.30 rод.
Обявлениеерно1<ратното
нестоя·

llео«атн11ца,кн11rсоt.!lн11ц.1
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Брой

двомп n?
Двамата Пd{IСКИ с1
много добри nрияте?
вtли въ една ltfщртир,
дi:;ляли ск1,рби и рад
Еднажъ осrанали безъ
пари. И се чуд-в11и, щ
чинятъ. И ето, край
видi:;ли надnисъ: 1<0
си от ь удdвяне нtкt
получи оrъ общи1-1,
злоти.
Xat:iдe, рё.кънъ е
на другия, да вземем,.
радата!
По смtлиятъ се хвъ
въ р·вката. 8.ь туй в р
друrиятъ съзрtлъ подъ
вата табела друга съ
11исъ: Който извfJди тру
удавниr<Ъ, ще по л у ч
злоти.
За моме?тъ се
ра('
ло приятелското чу(
га ли да се хвърт??I
та, или малко по cifA.
, Доброто надвило.
льтъ спасилъ другаря
смърть и двамати съ
злоти пренараnи добре
\

иовоrоаншин пожелания

Реда л нион ннл щпбъ на
веселата сгрьницв поже
лава на своитt чиr,тели
да си пожелаятъ всичко
квквого И\\1Ъ се желае.

Издала се

VЧecmиma ви нова гсёина

-

nor лжете поне наполовина
мойrt гримаси отчаяни!
Комуто въ номаръ н е понася
вь любовь му вървяло с горпожигъ,
на туй се осланямъ и аэъ я
НО' вие все панъ ме тревоэни те,
На карти, госпожо иэгубихь,
и тази година катъ другата
и вэехъ че отгоре се влюбихъ
на вашия м..v..жъ въвъ съпругата.
И що да· направя неэная,
аабърнанъ въ това увлечение,
госпожо, пуснете му края,
беэъ докачение! .. ,
тъй, нънанси,
Честита ви нова година,
елате въвъ мойтt обятия,
че месеци цъла дузина
ни чаиатъ съсъ свойтt пронлятияl
На нарти, госпожо, иэгубихъ
и тази година натъ другата
и вэехъ че отгоре се влюбихъ
на вашия м,.v..жъ въвъ съпругата! ..

Разпрввятъ, че

ка1< ·

вота напрввииъ презъ първиягъ день на новата го·
дина, т о в а ще правимъ
презъ ц влата година!·
- Бвдничниягъ ми мжжъ!
Значи азъ ц впа година ще
трвбвв да му изневврявамъ ....

На безпаричния нажь

?

*

-

На Тозь по-горенъ
постъ,
*
r· На солидния гражда-

Кандидвтитв за иинистри:
Ой f\ндрея, мой f\ндрея
сто години да жив вешъ:

преэицентъ да остарвешъ,
ти раздавашъ цнесъ късмета
слушай наща пъсень кпетвг+
nрибери ни въ кабинета!

Тошо, съ как·

во се эанимевэшъ по настояшемъ 7
Съ нищо!

--

Отъ где вземашъ
тогава пари, всвки день
re виждамъ съ нови п.ре

-

1

I

и и галоши.
E,-!-J{t,_?l:!.O[O лесно.
одя по именни дни безъ
окана и си вземамъ палта и галоши по изборъ.
f\ми, 1<огато нtма
именни дни?
Т оrава всвкв сутринь ходя около „Бtло·
то агне" и намирамъ из ь
напьта останали галоши.

--

Защо?

Cera е 31 -ва година
и сигурно ще ми върви на
31

....

·@Ye)@)!i?)???@r@?&!ё)??
Т?РСЕТЕ WО?О11АДИТ& ?
,,ЕДЕЛВАИСЪ"

съ най-голвми и специални подаръци
ПО СЛУЧАЙ пгвздиицитъ

видове циrар":

На скnадсъ всички

,,Зора". ,,Картелъ", ,,Загорка", .Томасянъ''
и „София"

-

сАмо пги дяко стоиковъ
1040

&

&рnтъ

10

@)

?
@J

I?

(ОО@ь§)??@1§)?@У@1@

Бащи и майки,
l:iQJ:U3.roдинa

зарадвайте децата си съ една

F\СИЧКF\ отъ

се

-в

нt?1ате

-

.

дават'Ь 6езnnатно.

праздницигв за всвко семейство е една

ПЕРНИКЪ"iвеликолеnво
горене
иама11енм цени

?

?

!

fol
Со1

и срочно изплащане при
?' Иорцанъ
Бозуков-ь+Хасково ??
2-1066
З

новоrовиwикя оопъ

Една нинозвез·

36ВИСТЛl",Ва

(oJ

?з)@Xo1@Жo1@)??toJ?roEtoJ

Не

И J.

ре1<ла да я 'i!доса
Твоs1 мжжъ е за

а НОЛ

и к
еб? ?

гашно време, а . а м
вече r-tинало врем
f-1
лучила платенъ о гов9
где бихъ намtр а ,
1

ми

-

дtлъ

безъ желания и цель.
Тъй дойдохме си, браrленца въ тоя свtтъ- без·
смисленъ лихъ
и така ще си отидемъ-нато непрочетенъ стихъ\
и да мреме

-

роби на една сждба
и сега не ще изrрi.е нова зарадъ нас? звезда.
"Ехъ, и тая Нова нищо ново не ни носи пакъ,ти поне, братъ, донеси ми отъ тризвезния конякъl
'

и

се

а

?оrат

лtмъ ин.оустриа
ёцъ.
V i

свt-

тълъ день,
ний пияни да получимъ своя старъ, изтърkанъ
даръ:
нови грижи, нови мжки, новъ непоносимъ то-

-

варъ ...

пвчка за отоплвнив или готввнв

tt

-

жила за единъ

Фома Фомичъ

Стига сте ме преследгосподине, ще ни
в и д и моя мжжъ I
Бждете спокойни госпожо, т о й сега флиртува
съ моята жена ...
вал

-

и,

снжсани ...

???????g???g????,'??=
о

.. fумепиr,
? 1::К???:а?;;?
ЦВJ
-- единственни най-практичнн, топли

I?

съ

иэnмтана трайность ....=--..11---

иама11есtьt
1? По случайНапраздниuитt
едро цени фабрични

2-1004 - s

??????
?

§1

В

при nимо

м

мхайловъ- хаrково

а?????????????????о
:f

1иачителпо намаление, по случаи пра3дн111
за време до 15 януарйй

?
изоо»ъ
? Голtмъ
отъ
лева, а

I?

во

Винаги

ruамофонни

круwки

1-1063-5

пл

ГРАМОФОНИ

nреснн

тt

оть zooo лева
и евтини 6атерийк
и феие;:аче'Уа

наrоре

при вимо михаиnовъ

@??@Ж§)tф)????t?\?

Рекламирайте въ
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Само сnокР,йствие:
матизъмътъ ви 1е е ог
И азъ го имахъ н9 (:Е
съвсемъ здDавъ
Много ми е драго
подинъ докторе о мо
ли да ми кажет адрес
нойто в е из
л-вкаря,
·
валъ?

Ппотеи1, о овор

пъкъ ний отъ малки още носимъ своя тжженъ

r????????????@Xoj@Xoj??I
НАИ·АО&РИЯТЪ ПОПАРЪКЪ
за

-При· лt'кар

1

Минаха се безвъзраrно приказнитt, времена,
чудеса не ставатъ вече днесъ на грешната земя,
богъ не праща отъ небето мана нито благодать,кой каквото самъ докопа съ него си оставв, братъ.

знаемъ двама

Ка1{ъв-ь

-

-

n.,i

11·!;ной

Л.1

пълнительl

--

\J Ila

Колелото на живота се така ще скърца па1<ъ
и по вtчн:.пi; си релси се тъй жизнения влакъ
на несрета
ще ме движи, ъ трудъ и грижи
вtченъ робъ
къмъ посnедната ми гара -алчно зиналия гробъ ...

-

ш r: я подпис:
11iжой д,: зэ

имамъ, нали с1-мъ сжд

Сп ?кана е наша·rа вече, колеги,
повече отъ 25 на сто върху· заnлатитt нtма да t:и даватъ възнаграж·
дения.
Е, да, но ние имаме 110 4 з?плати
по 25 на сто върху вс tна
една
11акъ прави 100 на сто ...

-

--да живtемъ

<I

изъ селото?

Нова ли е, стара ли е-сжщата е братко, знамъ,
дето б'l:,хме миналата и сега ще бждемъ тамъ.
HliTO Фордъ
f..зъ не вtрв<1\\1Ъ Фордъ да стана
пъкъ вестникарь,
съсъ нъсмета си ще крета всtки пакъ по пжтя
старъ.

F\

t

Без , nu?·ятentt

тг,tбва

НОВАТА fОДИНА

И когато колелата на пжтуващия тренъ
вънъ затранзтъ и зачакатъ всички новъ

6ыrп каtа Iъ1rовtка 6апка
Касмчкчт\

l<OЛIIO ДН11,

посрещнахме съ меранл-,
но тамъ, кжпето и· а брагко-е-ииа
злато безброй и дрехи оть коприна,
а гдето н вма+-н вма ни пегакъ.
Щасгпивигв и радостни братлета
и вчера и днеска пируватъ пакъ,
че иматъ си тв пълни портмонета,
а нвкой пънъ така си жаценъ крета
и ще му се да пийне, ала какъ?
f\ както е съ окастрена заплата
чиновника не би се вече решипъ
да се отбий за чашка въ механата,
че ето го беэъ време фунарата
стана и той съ държавата резиль.
Че бай f\ндрей за новата година
поднесе му нечуванъ ермаганъ,
да се поти да псува и пронлина
и новата и тая що замина
щомъ взеха му и сетний гологанъ.
Но нека, щомъ е нужно, да опита
:.Цt му·- ii?Сс-;-?мъ по н·h::o,i ?·рtwенъ л?въ,
ще сърбаме чорба съсъ суха пита,
а 1<0Й пи съ гвхъ въ Европа ще поскита
за заемъ другъ, или така за кефъ?

Знаешъ, братко

съ което ще имъ направите най-хубавия и снжпъ
подарънъ: приучване кънъ спестовность.

2-1067-2

МеЖАУ ВИСWИ чиновници

Беапарячниягъ Паж ъ

Стига покеръ, господа, предлагамъ да играеиъ
,,Тридесеть и едно"!

А. Г-въ

.'" __ 3-'1

пак ъ

както виждашъ,
оженихъ ....

и нова га

Диалогъ

СПЕСТОВНА

а,
се

Изпратихме ний с гврвтв година

*
На Com. Ггаскалевь=ь»
се пенсионира като пом.
нмегъ.

-

-

повоrопишr1и ·р1имишnЕ?ия

*

7

Казватъ, ч е комуто
не върви на нарти, върви
му въ любовыа ...
Стара лъжа е това,
приятелю! F\ з ъ миналата
нова година изrубихъ д е·
сеть хипяди лева на к;арти,

Геиапий ДeNЯl·IF.Чr

нинь бай Юрданъ=-черновино ц-влъ дамажан ь.

F\бе

-

- -

коледиn пtсень

пери, а повече ну-

На кмета-« да му е добъръ късмета.

nъжа

нъмъ

нието му чрезъ консумация.
*
На Дра1са-пожелава
щастие въ брака.
*
На Шило-да бичува
всичко гнило.
*

ражъ.

СТDРП

Честита ви нова година,
госпожо съсъ форми изваяни,

Румич ь пожелава здраве
и сипа п 1 се бори поезъ
настоящ гга година съ алкохолизма и унищоже-

-не

Ш

По

*
сътруdнтса: Рачо

? На

1i
--??

Утринна rr?щa

ке?нан,киятъ имет'Ъ"
с?дър???,,Кафвнв Gплвндитъ"
..

Честити новата 1931 rодима

..

==;_;_
:_?_=

с::?:::::?:??:::::
Известявамъ, че въ новооткрития ми

Р

скnа

§? А'ЬРВ8 и АЪРвени ваrnища въ здан то'
г. Г. Пf\Чf\Мf\НОВЪ, разполаrамъ с ъ С ХЪ :·1r
Кf\ЛЕМЪ К IO М IO Р Ъ и ПЪРВОl{F\ЧЕСТ EHHvt
ДЖБОВИ ДЪРВf\
_

-?

"==?="'?
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1-1075--з

цени конкуреr1тни
Съ почитание: П. 00

ЗОВ1i

l;i!щЩШШШi11ii1,:ш::1т,,т:::::::1:,,111Щ:Ш:Шii11iii,ШШi,111?11i,,:::::;m111iiШШШ11i11ii,ШiШl,iiщЩ 'ШiillhШ11111

