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Рашко Маджароаъ
сърдвгъ

София, 21. Вечерята на
1)1РОднит'h представители отъ
'PYПIITII но 70-тi; е имала за
цепь да подчертае, че проЮlf!D HII Н'ВКОИ съобщения,
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pynlТII сжщесгеува, Бивши·
,-ь н-ръ не жепвзницитв, г,
·?11джароаъ, не е присжт???11лъ на вечерята.' Отъ

.?ъ характеръ е сръдня·

на r. Маджарова не е из
·естно, но вчера той е бипъ

об'hдъ у r. f\n. Малиновъ.
М·ръ Молловъ е наввпъ, че
1нкой, конто се е изаигнапъ
нъ партията, не трвбве да
,ис:nи, че не може да се
11ърне като редникъ. Гр. Ва·
llltlleB'Ь е иэгъинвпъ, че груdат11 на.? 70 тi; е центъра въ
111

овора,

•?

закоиоnроектъ

София, 21. Група на·
"!-!И представители отъ
зворе еж. внесли звкодателно предложение,
отпуснаEDi;>eAъ което
1тt ипотечни з а е м и
езъ популярната и зем?i.лска банки въ Пловивъ, Чирпанъ и Боривградъ за, възстановяне пострвцалигв жиЩа на частни лица,

ввегъ безлихвени, плавъ 20-г·одишен ъ
нъ, начиная отъ 1 яну
1935 год Всички не·
n11атенилихви оставатъ
н.

тяжесть на държа-

rа.

веаието.

в землед nпцнт»

во каава д. rи„евъ

София, 21. По повоцъ ренето напврлаиентврнвта

.• Врабча. за съвс:rно действие съ гоновнс-

YПII HII

тil•в,, Народното събра·

, Дим. Г и ч е в ъ заяви:
Мара тжпанъ била",
If г-ае, nроаължи Гичевъ,
то да се звнинаввтъ съ
обнн въпроси по-добре
е на11р111111тъ да се отче·
тъ кънъ съюзната каса.
проеътъ э21 обединение;rо
землецtлс:китt сили въ
\111.. единна организация,
е
з б о т а на упрааителннтt
р11эн11

а.

в

1:,. ... ?"''"?::о ·'""?"с.
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[ОЦИВЛНПИ

ИВШИТ'о

па

на едро

Комитетътъ

Ром:м1с1<а·
демонр?·, и·

на Хе с·

дtлсниятъ съю,ъ".

оФнuеръ

се

Разискванията по бюд·
жета

Въ вчерашното заседание
на окр. съветъ се nрне пра·
вилника на стопанското пред·
приятие
Хасковски мине·
р11лни бани
иэцtло беэъ
§ 17. Болшинсrвото е да не
се цензува длъжностьта директоръ на банитt. Отъ опоэицияrа се обяви протиаъ
окр. съветникъ г. Борисъ
Гьобеклиевъ, земл., който
нека непременно до се цензув11 тая длъжность. По решение на съвета въпроса се
повърне за ново разrлеж·
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.
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liМНО,?:одЮНъ·;-1,
1

!

до НЕдьля включитЕлно

I

коРина rРиФитъ

Викторъ .Маргаритъ

ПОКАНА

I

1

-

София, 20. Председателствующиягъ Димчевъ съобщава, че днесъ на Т. В. Царя
и Царицата билъ полнесенъ
поааржка на народното.пред·

t'Ьаетъ

КО ВО

(20.000) двадесеть хнnядм

I

tfuродиото съорnмие

Иа'Ь ОКРЖЖ8f1Я

С

Изназвамъ своята искренна благодарность въ
лицето на тtхния представитель Пе'l'ко Нако·
ловъ задето веднага ни изплати горната сума при
представяне на нужднитi; документи.
По поводъ на горното считамъ за свой дълrъ
да препоржчвамъ цrужество „КОНТИНЕНТflЛЪ"
на всички ония ноито милt.ятъ за своитt близки
да застрахов1нъ животе си при сжщото дружество.
1210-1
Подписъ: Н. П. СЛf\ВЧЕВf\.

I

самоубийството на прокурора
Георгневъ, майоръ Кутевъ
често неэвалъ предъ свои
близки, че и той ще наnР,ави
сжщото.

-

Ха

Вс·, свръз1<а съ изготвянето на 1ювитt щатн;-1 та б 11 и ц и минисrер·
n-,-,:J;!???:lи?!-K·A
'ството на вжтрешнитi;
,,,,
р а б от и телеrрафичесни
е поиснало да му се из
по прочутия романъ на
.
.,.
пратятъ с11еднитt сведения: 1.) Колко сnужите2-1207 ·-2
ли еж неженени, нанви
??'"nm:r&Pr'C:SВZED!!D'IТЛ1!D?
.....
длъжности з а е мат ъ и
ноя категория и нласъ
сж ?. 2.) На нои и колко държавни служители
Упрввиrе1111иятъ съветъ на Креn1-1тното акциосъnругитt. или съпрузи·
Хасково възъ
нерно ,аружество „ДОВьРИЕ"
тi; заематъ окржжна, об· основа
на чл чл. 51, 52 и 53 отъ дружествения
щинска или държавна
и сьrласно протоколното си решение № 21
службд? 3) Канъвъ е уставъ
януарий 1S31 година, поканва г. г. а,кци.?- ,
б роя на служителитt отъ 23
да присжтствуватъ на
неритt
отъ 9 и 10 нласъ?

София, 21. Вчера се само·
убипъ въ дома си на улица
.Гладстоfiъ" No 65 майоръ
Георги Кутевъ, 41 соп, отъ ,
Сливенъ, пронуроръ при Софийския воененъ сжцъ. Никакви писма не е остааипъ.
Страдалъ отъ ишиазъ, Спецъ

ставителство,
Т. Величества о стан а ли
м!ioro доволни отъ ценния
споменъ.
Н. Петковъ, работн., npo·
тестира за упражнявания тероръ надъ работниц1,пt; въ
Плtвенски окржгъ. 0
llpиexa се: на първо и
'второ четене за1<оноnроонте
за освобождаване отъ мита
и бер'!и плав. сждове на а1<ц.
д•во Сасоновъ въ Браила, на
второ четене
за отпущане
пенсия на Д. Драгиевъ и э. п.
за адвокат. ьъзнаграждение.
Одобри се постановлението
на м. съветъ за обявяване за
официал. праздникъ деньтъ,
аъ който Царьтъ и Царицата·
стжпиха на бълг. земя следъ
завръщането имъ отъ Итолия.

дре6но.

Поцписаната Недi;лка Петкова Славчева, отъ
Хасково,
съпруга на Петко Илиевъ Славчевъ,
llP.·
починалъ на 28. XI. 1930 година,· и застрахованъ
съ застрахователна полица № 6230 презъ месецъ
. октомврий 1929 година, при Общо Застрахователн0
Дружество „КОНТИНЕНТf\ЛЪ", София за лева

?швската гр.
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са?10уоилъ

м

iояnжи?вь
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ЯВНА &nAroдAPHOCTb

[DПИ

общ. без·
та социалъ
ппатна трапезария съобСофия : Въ вчерашното си чесн.; парламентарна rpy· щава на гражданството,
засецвние м. съветъ е при·
елъ окончателно новитв таб- па е rю1<анила нгшитt. че въ ?,едtля на 22·й
лици за заппатигв. Заnитанъ, соцv.алистически народни того въ 11 и поп. часа
м·ръ Ляпчевъ звяви: Прик- прсдставин· ли да пое е· преди обtдъ съ вода·
лючиха се всички бюджетни тятъ Ромжния.
свtтъ ще се открие траразисквания, остава м вото
На
мартъ
група на
пезарияrа и ще се даае
на финанситt да изготви за·
зnми
ши
социалисти
ще
първия обtдъ. По1<ан·
конопроенгв за б ю д ж е та.
за
натъ
Букурещъ.
ватъ се ж е л ;; ю щ и тt
Някой чввоввякъ, съгласно новитв таблици
r·р,ННЩНiИ щ1 в з е ма т ъ
нtма да получава звпу чаен· с съ присж тствvелвта по-гоявна от-ъ тая,
то С11.
която е полтчвваяъ до
Утре, 10 ч&CiJ преди
51 дечемврвй м. г. Огъ
обtд1,,
въ с а л о н а на
преивхванего на добавъчни·
гв възнаграждения се напградския театъръ ще го·
рави икономия „QQ мип, лева .
вори 01ъ името на зrмле
Мжжъ и жена чиновници и I
дtлсния
съюзъ г. Вср·
двамата ще и-евтъ 10 на сто
rилъ Днмовъ на теr„а:
намалена заплата.
гюложението 11 „земле
шпати

чиповничеснит?

преас,авитепя Довчо И.

ЦЕНИ Нf\Мf\ЛЕНИ

nъ Ромжния
Соф1я, 20

ПРоддВА CQ вь

К8DТОН8Ж"18
канцеларски в квижар
ски натериади
ва е.цро

Р.д.'\.t\'tmt\U'
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&ъnrapит'li и морето
Ипюстрованото списание „ Нива", отъ ••дния
си брой. започва да nава въ безплатни приr.о·
жени?: .,Дневникътъ Н?.

Дежурна апте1<а ут
десето оощо редовно rо11нwно съороние,
ре, недt.ля. е тая на Бе·
ноето ще се състои на 22 мартъ 1931 година въ
нароевъ
9 часа преди обtдъ въ дружественото помtщение
КРУШl<И ЕЛЕI<ТРИЧЕтърсете въ всичкя при сл!:дния дневенъ редъ:
ед?•нъ бълrарс1<И морени СI<И
1. Изпушване и разглеждане отчета на упра?1агазини ва кооперация
IOlll<epъ", изпъстренъ съ .НАПРЕдЪ•.
вителния и доклада на провtрителния съвети.

5-1200-5

м н о г о илюстрации въ

текста. Изntзлнтt посВъпреии, че поспедледователно приложения ниять срокъ за Д(Jбровъ „ Нива" ще могатъ съб волно изплащане на да
рани да образуватъ ед- нъцитt е 25 того, посна хубава инига.
тжпленията и на общинСъ това списаниеrо 11зпъ· снитt и на държавнитt
лнява единъ свой дъ11гъ, данъци еж извънр?дно
да запознае читателитt. слаби.
си съ морею и морския
Главната Д и р е нuия
животъ, а сжщевремен· на железницитt- отдtно се стреми да имъ ление контрола съобщавдъхне и любовь къмъ ва на всички членове на
Нашитt брtгове, въ умt- дружествата и служащилото използуване на кои· тt, които пжтуватъ по
то лежи рвзвитието и Б. Д. Ж съ намаление.
благоденствието на Бъл по случай нонrреситi;
rария.
имъ, че съгласно наред·
-.___w..........__ .. wi_.
бата
за безплатни и съ
да!iе въ комисияrа.
Заседа.нието се вдигна 3°' намаление превози, отъ
днесъ, 2 часа следъ обtдъ,\ 1 а п р и л ъ 1931 rод.,
съ дневенъ редъ: докладъ
членснитt им ъ карти
на
1

комисията по приемане
nревилнина и бюджета на
Хасковскитi; миr1ерални бани
и II-po ,,етене бюджета не
окр11<.го.

трtбва

\

I

ца бждатъ съ
п 0 ртрети и то не по стари отъ три месеци отъ
датата на пл?. туването.

Преглеждане смtтнитt, установяване равносмtткаrа за „Загубитt и печалби rt" и разпредtление на печалбата.
3. Освобождаване отъ отговорность управи·
телния и провtрителния съвети.
4. Избиране на двама членове за попълване
състава на управителния съветъ вмtсто Стойчо
Марчевъ и f\нrелъ Ивановъ.
5, Избиране новъ провtрителенъ съветъ отъ
трима действителни и двама запасни чJ1енове.
Въ случай че съ6ранието не се състои на on·
редtления де1-1ь по законни причини, то ще се
състои на 29 мвртъ сжщата годИНil, сжщия часъ
и поr,,tщение.
f\кциитt за присжтствуване на събранието с?
депозиратъ въ дружествената каса до ценыъ на
събранието.
ОТЪ УПРf\ВИТЕЛНИЯТ"h СЪВЕrЪ
2.

1-1209
-?·- ?-----·---------·----·1
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Снtrъ въ Испания
Мвдр1щъ, 19. Въ цt.лата страна паднаха де·
бели снtгове. Движението на влановетt е затруднено.
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Утринна поща
Сжцията разпитвв единъ
рбаиняемъ:
Вие сте бръкнали въ
джеб11 н11 г, Х. и сте му
взели nортфейла, който е
биnъ празень. Какво ще квиснте 311 свое оправдание?
Реэкайввмъ се г. сждня за глупаввта си пос-

L

-

- Увtрявамъ
нtма

тжпка.

И още веднажъ

да вършите попобно

нtм:?

нtщо.

ви, никога

посегна на првзенъ
портфейлъ, с:амо за д11 си
С:Ъ3давамъ неприqтностиl
1111

наuнаваnни мисли

Дриновъ.
-- Вижъ номера
мога
•.. Знамъ
М3ринъ
Кой номерь?

никанъ

Реаnнстка

I
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Щомъ потърсишъ правда
въ тоя грвшенъ сввтъ,
смtхъ ще чуешъ вредъ
братко най·:апредъ

-

·.

11,t:-

.

'\ ,???JS)S? 'fl'.:-.

- Зашо

...

си

???
Q<:o

така печал·

е nреялъ,

друrъ пъкъ хичъ не япъ,
Б. П.

Не питай! Тъкмо на
маскарада намери да ме·
демаснира. че го мамя съ

Жоро

...

НЕАОВЪРWЕНО ПИСМО

-

Мжжътъ: (който току що
се е завърналъ отъ пжть
Госпожата у дома ли си е?

Слугинята:-Преци ецинъ
излtзна.
Мжжътъ:
Кога ще се

Мжжътъ: нtщо?

чвсъ

ърне7
, Слугинята:

Не знамъ.
Не каза ли

Слугинята:-Неl Бвше въ

стаята си пишеше писмо Ht·
кой я повика по телефона и
тя иэпвзна.
Мжжътъ:-Добре, върви
си! (слугинята излиза) Чуд·
но нtщоl Цвпъ месецъ не
сме се виждали и единъ часъ
преди моето пристигане, нвкой я повиква-и тя излиза.
1
К:,кЪ' да си обясня това? При
кого отива? Мжжъ ли е?
Любовникъ?I Но тогава за·
що тя всвки день ми пише·
we по скоро да се завърна?
Комедия ли? Не, не, не! Ецве шесть месеца отнанъ сме
се оженили! Но кой може
да проникне въ сърацето на
'жената? Кой може да каже
цокжле свършва истината и
отъ кжце почва фалша? (За·
белtзаа писмото) Какво е
туй! Писмо! Прощално!! Тя
избtrа отъ менъ и ми оста·
вя писмо?! (Чете) .Г нъ, Пет·
ковъ ... -Хм. не е за менъl„
Но кой ли е тоя Петковъ?
(продължава да чете) .Най
после азъ се решихъ-следъ
малко ще дода при васъ и
ще ви се предамъ. Не ми се
сърдете з11 вчерашното rлу·
паво държане. Презъ ввшит1; рхце сж минали толкова
исениl Вие трвбвв да позна·
ввте женската душа. Снощи,
когато се завърнахъ 01ъ ввсъ,
цвпе нощь не можахъ да
мигна, Сънувахъ ви нtкол·
ко пжги, Ето на и сега ви
пиша, че не ще ви се съпротивя повече, но цtла се
рвзтреперввнъ, като си no·
мисля за тоя сгрвшевъ мо·
ментъ, който ме чака. И вчер11 ужъ бвхъ се решила вече. Но когато ме поставих·
те не креслото и обхванах·
те лицето ми съ ржце, азъ
нзаедн11жъ се иэппашихъ и
·

чезне вечерниятъ часъ.

избвгахъ, Но тая нощь цостатъчно бъхъ наказана за
своята паша посгхпка ... Тоя
пжгь, обаче, ще бжпв сме·
па и твърпа. Спедъ нвкопко
часа пристига мипиятъ ми
мжжъ. До т о r а в а всичко
трtбва да бжде свършено!
(прекъсва четенето) Пфу раз·
вратница\ - б ьрза да се от·
даде преди пристигането на
мжшаl И каква нахалностьl
Каква подигравка. Нарича ме
още .милиятъ ми мжжъ"!
(продължава да чете) 0С11едъ
малко съмъ при васъ. Пра·
вете каквото искате съ менъ.
f\ко се съпротивлявамъ, у11от·
ребете насилие! ... (тукъ пис·
мото се прекъсва) И това
доча11ахъl На ти тебе сега
пжтуванеl На ти вtрна, чест·
на, чиста жена! ..
Жената: (съ просълзени
очи, цъла почервенtла, съ
пламrящи бузи влиза въ стая·
та и се хвърля въ прегржд·
·

на мж1ка си)
Мили
мой, мили мой! f\ко не бt
дошелъ още два дни щtJtъ
да умра отъ мжки.

Мжжътъ (прави оnитъ

да

отстрани).

Жената (въ вълнението
си не забелtзва това) Не
можахъ ца те дочакамъ в1,
К)!IЩИ, но това направихъ
пакъ зарадъ тебъ. Презъ
последната седмица прен1и·
вtхъ ужасни мжки ...
Мжжътъ (съ едва задър·
жанъ гневъ)
Какви мжки?
Жената: Имахъ с·rрашенъ
зжбоболъ. Н колко пжти
отидохъ въ клиниката на
моя старъ училищенъ зжбо·
лtкарь г. Петковъ, но се не
се решавахъ. Вчера, cen·
нахъ на креслото, но щомъ
видtхъ инструментнтt из·
бtгахъ. Но днесъ решихъ

за

на моит-в

гърди ноде съмъ още младъ.

*
Р жката ти азъ искамъ безъ полиция,
но каня те да чуешъ моя зовъ:
ена, госпожице, да сключимъ коалиция
и украсимъ живота си съ любовь.

-

Безпаричниятъ Пажъ

ПРИ rnEAAЧKATA
Г лец2чка разхвърля
и казва на кли-

1съ кафяв11 очи

картитt

коси

и черни

Отъ тази ж е н а
изглежда че много има
да патите.
Права сте, познахте: това е жена ми.

-

ента си:
Особенно т рtбва
да се пазите отъ едн3
съ среденъ ръстъ жена,

-

.Маскирала се

t

всtка

це1:а... Ис11ахъ въ

деньтъ, когато се върне моя
милъ да бжда спокойна и
весела ... Погледни! ?звадиха
го ней-после. Малко грозно
ще ми стои, но какво значи
тов11? Ти нали и така ме ха·
ресвашъ?...
Мжжътъ: -Бедната мн ?не·
ничкаl (прегръща я!).

Ми?ичъкъ, искамъ да се
маскирамъ та11а страшно, че
д?же и тебе да изплаша
Ех1,1 маскирай се тогава
11ато майка си

...

-

- Ехъ, такава е дюнята

и се движи въ тоя тактъ;че жената вечно мами

туй е сrаръ, известенъ фактъl

...

Рачо Румич.ъ
.......1181118'?

C????Call:!81DWМ810111!1"""'181"""'.....,,,...,..,,

нашата 11юбовь.

-

на

Но, на другий день д11 видишъ•
тя залюбила е другъ
и кълне му се съ въздишки,
че жеr1ай го за съпруrъ.

*
Недей мисл11, че правя репетиция
на чувствата си нежни въ тоя часъ,
а знай, ч? туй е първата пет1щия
която ти нашепвамъ влюбенъ азъ.
*
Не се опитвай да прав11шъ провокац.-,я
къмъ чувствата ми съ нiжакъвъ капризъ,
а пр11еми, госпож11це, съ овация
любовния м11 11скрененъ сюрпризъ.
*
И 1-1е ходи да диришъ информация
за менъ дапи съмъ беце1-1ъ, ил богатъ,
ела сложи rлввицата си съ грация

-

китt

и

своитt дtди по вtрнапэ тр'lдиция
азъ стжпвамъ въвъ живота младъ и новъ,
ела госпожице въвъ трайнА коалиция
На

спnотимъ

екстаэъ

,

и летятъ минути благи,

Фома Фомичъ

аа се

0f\зъ обичамъ м11лий Гоrо,
твойтt кждреви коси;
да целуввмъ твърде много
твойтt пламенни очи.

И rорятъ душитt млади
въ страсть, въ целувки и

--

и на карнавалъ:

при Неджипа на сладкишъ
и обс11пва го съсъ ласки
и му шепне слушай, виж"""

Ти нани ще дойдешъ утре
въвъ уречения час:ъ7
И ще бждемъ пакъ щастливи,
най-щастлива ще съмъ азъ?"

Вижте, радва се гор11ичния
самъ на вашия .усп-tхъ "!
В?й ще мърдате опаш11ата
дяволито и сега,
а съпругътъ ви юнаш1шта
ще се ничи съсъ рога ...

на, Катя?

пости

f\ми кжде си упражнява
занаятс1?
К)!\де ли? -Много просто
по механит·l;.

Той, и беэъ това, са1?ич11ип
нужда чувствува отъ тtхъ! ..

,··,1.-:::"""-

I

Тя го кани, като Рсички,

е

М)!IЖЪ

-

-

??

твиъ пъкъ упрекъ пихъ
и ще е хомотъ
твоя нпегъ животъ.

-- Да.
--

-

I(_.

ФАКТЪ!

Я 'f 'Ъ

Значи ваш11ятъ
?,еханикъ rocndи10?
-

Но, госпожо, позволете ми
единъ мъничънъ съветъ:
По-добре е, разделете вий
балния си тоалетъl
Стига ви на васъ опашната
дяволъ сте и безъ това
11а мжжа си сиромаш11ня,
отстжпете тtзъ рога ...

??:?'/'\-

...
-3 а Н а

иоигв

всtки кжтъ осамотенъ
и съпруга си маскирате
съ нрасилата на еленъ.

демаtКИРОКll

- -

-

въ

Отъ квкво эвкпючавашъ?
Че две седмици изминаха

къвъ поларъкъ!

*
Тук ь ще чуешъ пвска,

J

сжщинсно дяволче
и рога.
Грациозна и пленителна
въ дяволсния си ностюмъ,
сума хорица чувствителни
вий ивнарахте отъ умъ.
Непрестанно нонетирате
ви

-.

-

_

съсъ опашка

безъ дв ми напрввишъ нвка-

И вьвъ странна маска
ти ще випишъ пакъ:

нвкой

-ето

...

nаравве

1??

Kg

-

Ма
века

Кой ли тунъ се е надявалъ, че
ще дочака тазъ шега.

да си спсмня

вtтърътъ, сгупъть,
•

н11

не

сено улицата. Ти карай по нея
полека и като ви·
попека
дишъ предъ нвкоя кжшв ца
стои ецна жена съ точилка
въ ржцетв _ спри. Тамъ е
моята кжща . . .

мжнвта, гладътъ.

Въ тия дни

. .

вь оаролвото

Председателя з в ъ н
обаче въ засецателна
зала има едва двадесе
У Т i. Х 8
тина човtка.
Само толкова n
Знаешъ 11и, Мими, г.
еж
депутатитi;
7
Ивановъ ми . каза днеска,
пи
че никога не е вижцвлъ единъ о т ъ публика
още такива хубави крака, другаря си.
като иоигв?
Когато работятъ
f\хъ мила моя, той и отговаря другия
тол·
на мене каза сжшото пре- 1<ова. но когато получа·
ди три дни.
ватъ заплатата, петнаце·
Може би, НО ТОЙ ДО сеть по толкова.
тогава не бtше виаtлъ

Колко сръчно сте маскирани,
мила, хубава, мадамъl
Въвъ очитt ви гримирани,
нопно огънь, нопно пламъl

Ти не ме обичашъ вече
взъ съмъ увtрена въ това.

Все ще ти сж гости
въ крайния нввргвпъ:

днешния човtкъбезгръбначе>1ъ, лекъ

ме въ

вtете?

--

Вь тия дни на пости
и на кврневвлъ,
чортъ вземалъ те брать
щомъ не си богатъ.
*

??.яволскаmа

кжщи.
добре. На коя улица жи-

_

--+--

в?сеn,:_ (fg'1?!:!ИUЫ

1?1

О n ? Т В А II Е
-Слу?·шай, шоф-ф-ф ьоррръl

Закарай

_§рой 1064

ТАКА
Божанъ

Е

НАВ&РНО!

бt известенъ меж-

ду nриятелитъ си подъ подпрекора .Ловеца". Hu той
ходеше на ловъ не въ no·
лета и горитt, а no буле·
и
вардитt и кабаретата
както винаги става, мислейки,

-

е хвананъ птичкате, самъ
той ставаше отличенъ ловъ
за кабаретнюt птички. Едва
бt навършилъ тридесеть го·
че

числото на любовни·
му отдавна бt преви·
шило числото на годинит-\;,
Това накара да се nозамис·
дини,

цитt

лятъ цобритt .рара" и "ma·
man" и да взематъ обикна·
венното въ такива случаи
решение:
Намериха едно богато,
добро и хубаво момиче и
ожениха своя синъ. f\ Катя
наистина притежаваше всич·
ки качества за да привлече
и задържи единъ мжжъ.
Само съ едно условие.
-Той да не бжде Божанъl
Но понеже сждбата и бt
опредtлила им::!нно Божана

-

го бъ невъзможно да дищеиэ·
вънъ атмосферата на женитi..
Позвъни за. обувкит-t си
Влtзе слугинята.
\
Божанъ я изгледа· отъ гл?,
вата до петитъ съ nоrледу
на сnециалистъ и промънк
Хм . . . сл-\;пъ ли съм
биriъ азъ до сега?
После гласно добави:
Герrано я седни тукъ д
те видя. Ти отдавна ли ра
ботишъ у насъ?
Отъ скоро, господарю
по Г ерrовдень ме цани roe
пожата
Хм тъй а ? f\ми я сед
ни до менъ де, не бой с
f\эъ не съмъ лоwъ човtкъ
Ба, защо да се 6011
f\зъ мога . . . И още не ус
пtла да седне, той я сграб

-

-

...

-

чи въ обятият11 си

..•

Браво Герrано I Тн с
била чудесно момиче I Стоп
ти повече ми се хареса отъ r
подарката ти. Много по
горещо любишъ отъ нея .•
Гергана се поизчерв11
на вtтъра
отидоха тtзи срамежливо проговори:
Колко смtwно наист
11ачес.-твв.
Божанъ остана чунщъ за нail Това ми казввтъ и вси
ки ваши приятели, но 113
всич1<и прелести на жена си.
Или, по точно, тt можаха не вtрвахъ. f\ла щомъ и
т р ii б в в да
да го задържатъ само презъ казввшъ
вtрно
първата седмица при нея
после пакъ тръгна изъ ста·
рия си пжть.
кои какъ оаича
1-!ев-\;рностьта на мжжъ1ъ
отначало предизвика въ i<a·
Готвачкат11-горещо.
тя сълзи, после озлобление
Спадкарьтъ-с:ладко.
и най-после желание да си
Чиновникътъ-официвлн
отмъсти.
Лъкарьтъ-с:мъртно.
И, докато той осъмваше
Журналистътъ-с е н э ац
по кабаретата, нейния салонъ онно.
постепенно с т а н а сборенъ
Търrовецътъ-интересно.
пунктъ на всички столични
Моряк ъ тъ-дълбоко.
Донжуани и приятели на
Часовникарьтъ-минутно
Божана.
Офицерътъ-по-ротно,
Ведна)къ, преуморенъ отъ
Глупавиятъ чоаtкъ- то
скитане, Божанъ се почув· rлупакъ е винаги и поето•
ствува малко неразположенъ но влюбенъ.
и се прибра рано въ кжщи
да си поотпочине. Разбира
се жена си не намъри въ
Тя: Като съберемъ мо
кжщи. Тя бt отишла на кино
съ единъ отъ приятелитt му. любовь и твоето богат
Божанъ се изтегна на ку· ние ще бждемъ щастnиви
Toi: Да, ио вие не в
шетката, прегледа илюстро·
ванит-s списания, запуши, но сяте никакъвъ каnитвлъ
не може да се сдържи. За не· въ това общо предnриаr

-

-

-

...

Съдружие

Нещасrнице! Погледни се на какво
I
си заприличала ...
Н11що ми нtма, мамичко, маскирала
V
съ ъ се и аэъ като маика ...

-

?

r

