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3авовева вевеrавна литература

въ София

София, 10. Полицията въ
Сафия е заловила непегапни брошури, изпратени отъ
Ромъния въ стопицетв, а въз·
можно и за нвнои други градрве въ страната. Тия бро&Цури, поставени въ бtли
,u?икоее, еж адресирани до
onpeцilneни пице. Изглежда,
!II се касае 110 болшевишка
тsтература, изпращана отъ
мъ н с на та болшевишкв

?

,....трала.

tоuикпниа no хонrт. fiранъ
"?Римъ, 8. Обнародвана
?е.о.на енциклика върху
?ристиянския брвнъ ноято съдържа изложерие
·!\? ИСТИНСКИТ'Б доктрини,

;'&:жждвщи мвпгусиансгlК»ТО И НОВИТ'Б

•.

·??ри и

С М

'Б Л И

зэ временния

гъ Въ енцикликата
4*1nоже11ава твсно сътру'tничество между чер·
'К?В? и държавата -за заэваttе на нрввствено-

ыв.

nтовииятъ миръ

зявления на Вена-

зелосъ

мъ, 8. Веиизепосъ заяви,

е щастливъ, дето прият

посещение въ Римъ му
о новъ случей да кон·
ра, че сввтовниягъ миръ
ё аветрешенъ огъ никого.
нъ, 9, Венизе тосъ напус·
Римъ.
затрупана ж.

о. пипни

София, 9. Вчера с у ть по ж. п. линия Са·
Sей
Пжцжене. бпиno станция Варвара се
тилн скали и пръсть
трупали линията на
Q значително резсто?11?· Влаковетt еж се
?ли съ з?къ:нение
нннята е разчистена.

-

Ринъ, 9. Миннстъръ председательтъ Беренгеръ и м а
продължителенъ разговоръ
съ нинистритв на вжтрешнигв работи, просввтвта и
правосжцието. Спецъ rr о в а
министъра на вжтрешнигв
работи заяви, че не в i; р В(?
да бжде обявена обща сгачке,
понеже Общиятъ съюзъ на
труда не желае ствчкатв.

ишлеuипта
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БЛf\ГОДf\РНОСТЬ

и?1ето на всич·<и :ористни ?, ХС'рис,и настоятелството на народния хсръ „Родна пtсень •
._ изказва своята най дълбока благодарность на

Отъ

всички ония хасковски r раждани, които бtха така
любезни и приеха съ рацость неродния хоръ да
имъ чЕ:сппи „Ражд?:ство Хрие1ово".
на „Бждни
вечерь"
Гражданството, съ малки изключ,ния
доказа че цени своигl; вtков?,и коледарски традиuии, б'Бше отзивчиво и съ л?птата си подкрепи
гонената цель
да се подпомогне на беднитt и
гладнитi:; деца отъ трапезарията. Настоятелството
цени ·тtзи хубави прояви и е гордо, че немира
подкрепа за своята главна цель
да попупяризира

-

-

.

1, j
.

Първа Хасковс1{а см.
прогимназия отъ копеду·
.тог<Dване
на 7 януари т. r. е
19
ще издаде на
Богоявление „Съю з1е нъ наколедувала 2,870 лв.
вестн111<ъ на в-естниц11тt" за фондъ „Музикални
който ще и·м а rол:вмъ инструменти" при пра·
тиражъ въ цtлата стрв гимназията. Сжща.та про· родната ни пtсень.
на. Реклами отъ Хасново гимназия отъ коледна,;а
,,Родна пtсень насъ на вtкъ ни свързва"
забава на 8 януари r. по· 1-1098-1
з? този брой се прие
Отъ Нас>rоятелството
матъ въ редакцията на луч;.1ла 1643 лв.
. Пристигналъ
е въ
в. ,,Уrрннна nоща"
Въ недiшя 1?а 11 т. грJда ни дире,порътъ на
м.,' 10 часа преди обtдъ тют10!1евитt ф е б ри ·К
JM@BИt\ Ц!РВJВИ :0
ще се състои протестно „Български картелъ" г.
събрание противъ нърв·а- Петъръ Дяко Дяковъ
-единственни най-практични·, топли и съ •
·п
и
9
часа
ред
изпитана трайность
Македовъ
вия режимъ
Утре,
на
на
ния, изнесенъ преди из-1 обiщъ, въ с а по
По случай праздниuитt намаnени цени
вестна вре1'1е предъ об· гр, цсния те-атъръ демоНа едро цепи фабрични
ществото отъ Гена Be· крати•1еската партия свик4-1 об4 - 5 при. nимо михаиловъ и с-не-Хасково
лева. Поканватъ се вси- j ва околийсl\О организа·
чки манеnонuи и съми- ционно с1:.брание. на 1<0
шленици да присжтству· ето ще говори народни·
ватъ i-,a събранието, кое- ятъ прецставитель отъ
fРАЖА·АНИ,
to ще се състои въ ма- (,,фия г. Д р1, ОрошаДоставяме всtка сутринь отлично, вкусно,
:!{едонския к л у 6 ъ. Ще ковъ.
Г,V-СТО и идеално чисто nDt.CMO мntiкo, I<раве
··говори членътъ на брат·
Дешурна аптена утре
И биВОЛСI<? 10 118, Krp.
сrвото г. В'lсилевъ.
е тая на К.алдър1 мовъ. 8 nв. Kfl).
n?хвс?ли. гаранuии и референции за горното,
Престж.пна любовь
о
нФь35?
in;щj:j
з
re долнитt ни клиенти отъ мноrоброинитt такива:
пиеса въ 5 действия
Добри м..,тевъ, Д ръ Герджиков1:, Д ръ Мерд-,
и .една кортина. Ще бж
2
жановъ, Г. Джелеповъ., Добри Симеоновъ, К.о::та
д.е представенr.1 довечера
:3
,D
К.узевъ и др.
въ Ссалона на градския
?
театъръ о т ъ турскитt
3- 1016 -3
Нредитuа Кооnераuня. r. пщловець
мпадежи. съ бm?rотво...
риrелна цель. ПрРХодътъ
5?·57?
е въ полза на беднитt
n1ржuв"о поnвижно Земпеn?nска кn,едрп
ученици п р и турското
rp. Хасково
На 12, 13 и 14 т. м.
училище въ града. Пие·
заседание
сата ще се и 3несе на тур. се свиква на
·
хасков:кият1. окр. ветески езикъ.
Централната пощен- ри1?аренъ съветъ, който
ще се занимае ме ж д У
с1<а стtн.щия съобщева,
за
№ 45
че юбилейнит'Б пощенски .nругото и съ въпроса
заразнит'Б
борбата
срещу
марки издадени по слуДържавната По-движна Земледtлс1.а Катедра,
болест
н по щ,маш11и1'Б
женитбата
на
Н. в.
чай
гр. Хасково, ТЪРСИ Дf\ Hf\EME ЗДf\НИЕ за кан·
Царя отъ l того еж не· животни и ще приеме целария на сжщата, състояще се отъ 5 стан и
валидни. К.ореспонденц1.1· бюцжета за фонда по- 1•зба, което да отговаря на всички изиквания по
ята, облепена съ тия мr.1р- стройка ветrр.лечебници закона за Н3родното здраве.
ки се третира като не· и амбулатории въ окржгв.
които иматъ тr.1кова здание да предстаВъз д ъ р )l<аТ?лната вятъ Ония,
заплатена.
офертитt си до 20 т. м.
ложа „Свtтлинu'' № 11
Сv..щата търси оборъ за 3 три коня, навесъ
А·D'Ь К Сокоnовь Хасково, благодари сър·
за габриолетъ и фзйтонъ и стая за фуражъ.
дечно на гражданюt за
се ·установи на практика
Зцанияrа се наемаrъ за срокъ отъ 1. IV. 19:5'1
въ дома Н. Георr·иевъ. оказания приемъ и да год. до 31. 111. 1932 година.
(налбантин?) ул .• Санъ Сте- дената лепта. Сжщата
Всички разноски no наемането, публикацията
фано• № 12
п р о с и извинение отъ
гербовияrъ
и
сборъ еж за смlнка на наемодателя.
ПРИЕМFI БОЛНИ
всi?ки день следъ обi;дъ всички ония, на които
rp Хасково, 5. 1. 1931 година.
бtха изпратени съобше)'lperneждa съ рв6отнн•
3-1077 ческм книжки -30 ния и порапи лошото 2 -1090-3
ОТЪ К.f\TEДPf\Tf\.
време не можа да ги по
Администратиnнияrъ сети и нолецува.
Министерството на
Нива, коледенъ брой,
съветъ пр11 м вота на
ВИДОВЕ
ВСИЧl<И
съ едно окржжно
Коледа
съдържа:
Дtдо
труда
просвtтата е решилъ да
·е
метвлически
кои
внимание на
ноучукоаи
обърr1ело
насъ
и
чужбина;
се закриятъ всички пе·
у
:1
&nAttKИ
nЕаtАтИ
ледни свi:;товни вести; окр инспекторн по тру· {
дагог11ческии учил и щ R,
оечатп11ц11
пор;r,чкn
електрически подаръц1А; да, щото месечнитt све·
като ?а тtхно мtсто се
ЧИI<дГО•
Хвскоnо
•
отъ светиняrа цо детска дения за броя на работ·
съзD.адътъ 5-6 учителта стая; родината на нi;м- ницитt да се изпращат ь
ски институти за ПОДГО·
Офицерит·h отъ 25 и скитt приназки и с1<аза· най-късно до 12 число
, овка на у тели въ цър
випускъ на Военното учи- ния; творцитt на уни· всtки месецъ
да бж.
вонач>лнитt у·лиша.
лище на 1 февруари 1931 верса споредъ Бернардъ
соещу ziiiiinв. гад. ще nразднуввтъ 25 Шоу; какво ни изпраща
l!амо
ще имате чрезъ агента
годишнината отъ произ- небеrо-метеоритt и паJl. Коnч )В'Ь крачна водството имъ въ nър да? цитt; звезди; сл ьнче·
СИНГЕРОВf\" машина
ви сфицерс1<И чинъ.
вото затъмнение и пр.

-

-

1

11

1

Приемайки

журналистигв Вени з е·
посъ заяви, че посещенията му въ Бвлгрвпъ,
Вэршава, Женева и Римъ
еж дКТЪ на ввжпивость.
При все т о в а той при
пж гуването с и е имелъ
възможность да размtни
полезни възгледи съ управлявашигв лица в.:ь 'посегенигв 01 ъ него градове
uълъ rpanъ лодъ rлштвие
Стгмбулъ, 9. Разпитътъ на
житепигв н а гр. Меномелъ,
кжцето избухна реакционно-

противь ryp·
аина
nроцължав0.
екате репуб
о«о·
сега
еж
изследвани
До
ло 10 на сто отъ гражда>1итi;.
т о лвижение

щпуваuи же&и пъ стаJулъ
Стамбулъ, 9. Полицията uрестува n'hколко жеви, които еж палили све·
щи в1, едно теке. См'hта
се, че тi. участвуват J, въ
рее1щnон. оргаво:зация.
ще

\

С·ью.sъ?·ъ на .жУ(рналистит'Б въ 6 ъ л г а ри ·я

въ Италия?

непъ напълно правата
на българското парао дружество. Дtлото е
ено. Остава до края
• м. въ едно ново звсе11е свпътъ да опрепвпи
мtрв на обезщетението,
с л е д в а гръцката
което
•п11ния да заплати на на·
diiio пврвхопно дружество
и HI семействата на трвгичзегинали'l't българени мо

ХРО.ИИКА

·

r. сnАсовъ
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отиде п и м-ръ лнпчевъ

въ Жевева7

София, 10 Въ nонедi;лнинъ м11нис'терски,нъ съветъ
ще има заседание, въ kоето
ще приготви таблица за раз·
предtление нвмалението н в
добавъчното ?ъзнаграждение
и ще опредtл11 делегатитt
за Женева. Запитвнь о т ъ
журналиститi; дали ще отиде
въ Женева м rъ Ляnчевъ от·
говори: Не знаяl-Тогава да
опровергаемъ съобщението
На .8еСТНИl<Ъ НВ ВеСlНИЦИТ"Б",

че ще отидете 7

-- Не го опровергавайте.
Сенре1арьтъ на иинистерскиятъ съветъ казг, че и при
други случай, п р и разисква·
нето на важни въпроси в ъ
О.Н. м ръ председательтъ е
билъ поканввнъ да отиде въ
Женева, обаче сега, когато
гърцитt иска1ъ да денонси·
ратъ спого?бата МолловъК?;фандврисъ, отиването на
първия м ръ е неудобно.
КОЙ ще ПРОИ3ПШ И}DОРИТ\]
Софи?. 10. Народенъ пред·

ставитель о т ъ групата на
•
• 70·тtхъ зnяви, ч е эаконо·
дателнитi; избори ще бждатъ
произведени отъ сговора, по·
неже опозиция ?а не само, че
е рзэединена, но и всtке
ОПОЭИЦИОНII партия вжтре IJЪ
себе си не е ед11нна по по·
11нтическюi; вt,nроси.
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отдалече

се

случи, че отъ Бога

нищо не попучихъ азъ,
но за туй пънъ честно мога
да призная тукъ nредъ васъ:

не

Попезии съвети

Вмtсто пвръ отъ небесата
тъй жапуванъ и жепвнъ,
азъ nолучихъ на земята

t-

та Иа.

Кметъ си диесьв на Хесканв

пъленъ ти е тебъ цжуздвн?

Благовъзпитание

неочакванъ ермаганъ.

И сега за да

Сждията-иэпълнитель,
ми изпраща мипъ приветъ
и ме кани на визита
въ неговия кабинегъ,

всtкидневно ще се хранинъ
само със шкембе-чорба.

оnравимъ
бюджетната пустота

Драка

НовоrОАИWВН'Ь КЯР'Ь
Единъ благовtренъ съпругъ спепъ като ц вла нощь

Шило

Стани кмете отвори ни,
като хора приеми ни;

тебъ еж дошли добри гости,

-

Р'а.зс,1,rJлиiшя несь: Днес ь а:ич1<;; празднуватъ срещу нова година си опитва
Рождество, а слепъ нвнопко месеца само въ гос- щастието въ едно заведнние,
сутриньта се завръща онърпопарсквта кжшэ ще се празднува рожпество.

Прш коледната ваканции
Тичай за лвкарь
вика жена иа ижже си
на Стефчо нвщо му
прилоша и легна.
Бжд11 спонэйна, ще
му мине. Епнажъ ли е
правил ъ той така.
Да но презъ учебни дни. fl сега работата

добри гости коледари.

-

2. Въ честь на nом. кмета
К11линъ Колевъ:

Ой Калине, мой Калине,
тежки порти отвори ни,
колко исквшъ, подари ни.
Ти Калине, пвнъ вреди се
и не топло настани се••.
З. Въ честь на Сот. Паска-

певъ:

-

-

-

лушенъ у домътъ си. Набму нежна 110·
Поnитика и комаръ пюдагепната
ловина вецнагв схванала поИ политиката, и кома- ложението на нжж ътъ си,
рътъ се с м та т ъ за грабва цепеница и започва
честни игри.
да го налага:
f\хъ ти прокпегнинэ,
Въ политиката и въ
ти cr1 загубилъ всичко как·
комаръть ?ма гол мъ вото си ималъl
двлъ ::лучаиностыа.
от·
За нещастие не
Заловишъ ли се въ ПО·. в'ьрналъ съпругътъ
оста·
литикв, или комаръ, ти вашъ ми тиl

Причима,rа

t

Какъ не те е срамъ,

по цъпи нощи па прекерввшъ по кръчмигв.
Ти забравяшъ че имашъ,

-

-

t

4. Въ честь на Хр. Бврдуч- •

ПОси
/' Във разкошната

-

--

-

вече си загубенъ човвкъ
за nруга работа.

ОПАСЕНИЯ

) I

-

t

жена.

Напротйвъ, именн.о
е сериозна, защото е
не забравямъ, за·
защото
презъ ваканцията,
това стоя по ц л и но·
ши тамъ.

Дете на моитt години,
дете на моята любовь,
въ твзъ неnосилнитt години
евъ за помощникъ съмъ го·
тоаъ •...

вс?ки може....

ВЕЛИК оnредtленъ
Ъ!

Ехъ, нищо, нищо, нищо,
не ще да плача азъ,
че скоро, скоро, скоро
ще бхда пвкъ на впасгь! ..•

Не сме ние, байно ле,
страна вечъ свободна,

Все едно
Сега станеха такивремена. че да се чуА и ш ъ: да се смвешъ,
или пе плачешъ.
Все едно приятелю,
каквото и да правишъ,
никой нtма да ти обърне внимание.

Соломонъ, ти юнакъ л и 7
Голtмо юнакъ I
Е, тогава не си го отишло

-

м,кабейско
nрезъ

на

конrресъ?

Оти си го имамъ на стрвхъ
туй време ти да не си
го свинвшъ на н о н r р е с ъ у
ниша всичко твои приятель .....
_,,
................................??--

-

-

с11 изnишемъ малко култура, направо отъ фабрика·
та и въ София?

к ж. щ и, стж.пвайки на зиг·

да

f\ той

- -

- бtхъ
-а?" бt

ми

Миличънъ ти нищо не
подари за коледната елха.

Да
ти подарилъ
ецно мъничко розово детен·
це,
Ехъ това вс:tки може I

Вижъ да
ми подарилъ
едно кожено палто, разби•
рамъl

I

Не

питай,

мила

моя,

зи найнъJ-завършва той no
немски защитителната с и

речь.

днешноrо заседание на Yn·
ра11ителния съветъ на банка·
та продължи до късно .... Су·
ма работа имахме!

Презъ сжщото време е·
динъ Тричко Тричковъ, кой·
то е nрвдвиденъ за съкр11•
щение отъ Тр11чковата но·

Бон<ИЧКО, ти ще се С:Ъ·

мисия, nонен<е ДЛЪЖНОСТЬТ/1
му е излишна въ у•1реждението, пъшка nредъ малка·

-

-

1

-

загъ.

дtлови човtкъ.

Замисли го и го направи.
нитt отъ кооперативния теа·
Два три дни следъ nоржч·
търъ. Гостува 5 -6 дни въ ката, пристигна франко би
Хасково, смъкна сто хиляди рария .Широкъ Ж11аоть" ед·
лева и си замина!
на нова, малко nоэf1ата, триХубаво нtщо е това членна култура:
ну лтурата си казаха старитt
Мин11а, Л11нна и Манмераклии, въздъхнаха и оти· толинна, или нtщо прибли·
доха да я изпратятъ на ra· зително такова/
para.
Отседна културата върху
Но не мина много и тя естрадата на бирарията, раз·
nакъ се яви въ града ни.
кри всичкитt си прелест
Тоя nжть още по декол· отгоре надоле и отдоле на·
тирана. Придружаваше я era горе, а старитt мераклии
рия театраль П. К. Стойчевъ. веднага nремtстиха r лавнаИзскочи културата отъ куфа· та си квартира аъ това кулритt на неговитt ревюта, турно заведение.
плъзна се no разголtнитt
И чудо стана:
крака на балеринитt, отвне·
Търговцитt изведнаж ь era·
че нови сто хита и внезапно наха no трудолюбиви, чинов·
изчезна.
ницитt -no прилежни, бан.
nъш·
диреха
и
керитt и индустриалцитt
Напразно я
каха следъ нея старитt конт- no загрижени за кризата.
рабандисти.
Кжде бtше до сега,
мило мжн1ленце?, пита лю·
Хай, да се 11евидиl
викна на следния цень единъ безна та съпруга, своя вt·
мtстенъ културтрегерь, та ренъ другарь, който аъ мал·
ние не мо,немъ ли и сами китi? часове се прибира въ

-

1

61,

-

сиnешъ отъ работа!
Ехъ. какво да се пра·
!IИ, криза има! Трtбва да
се работи ...
Гледай го ти хубостни·
на мой, крещи друга една,nо малко нежна половинка,
кж.де се nилtешъ до сега
бе скитнико вавилонс?и?
Вавилонскиятъ
с1<итникъ
заем а отбранителна позиция,
nротивъ евентуалнитt атаки
съ метлна, опира си гърба
въ стената, нtмайки твърде
вtрва и въ устойчивостьта
на 11раката си въ тоя къ·
сенъ часъ, и докладва:
·- Не питай н<енаl Ужас·
на работа! Сега около nразницитt, като че ли всички
жени еж се 11аrоворили да
си nоржчатъ обувки при ме·
не ... f\ма и за тебе с ,мъ при·
rотвилъ едни лаченки-ешен·

-

Когато двам11 r.e
улицата, пази се настран
за да не се иэцапашъ
да видишъ Каnернаумь.

Добродетель
Купи си за 10 л. дребн
пари no 10 и 5 ст. и на вdf
ки срещнатъ 11росякъ еже
дневно давай no едно гол
ганче, но така че да мо
·
да го виждатъ това nоqечк
хора. F\но случайно нi;ко
открие играта, послужи
съ принципа: .който малк

дава, отъ сърдце дава".
f1аэен

06ясниnъ му

-

-

,..,

.._

не Гl,>иказвай, а
мо nотвърщдавай
тихо произ11асяй:

Татко, какво е б
вавилонска

то в а

Първата междун
родна конференция,
която съобщава
рията.

1

що ще с гане най-поциръ 7
кадията Осивн ь,
а кънъ края на СJфрата
Сигурно следъ ,уй Султа·
-на бедняка Кьоръ·Хасанъl
нътъ
го
вземе
садразамъl
ще
Всtки rостъ мtсто заема
f\ следъ туй какво ще
сnоредъ своя чинъ и санъ
стане?
недоволенъ отъ мtстото
бtше само Кьоръ Хасанъ. nакъ запитва Кьоръ-Хаса11ъ.
-Следъ това ще стане ввщоl
По срtдата на софрата
вижда хубавъ мекъ диванъ викна кметътъ съ гневъ и
бtсъ.
и с,101юйно го заема
Тозъ
за
диванъ
тогаэъ
той доволенъ и засмянъ.
менъ е,
азъ съмъ нищо още днесъl
Извинете ме съседе,
Фома Фомичъ
казва домакинътъ самъ
на

Шаронъ бърка, байно ле,
въ банката народна ....

-

дами1t

кула.

-

-

5. Въ честь н? директора на

Б, Н. Банка:

Силнитt на деня поздрв
внявай съ 11ълбо11ъ nо1<лон
Прецъ боr<1титtхора и npe

ло

тозъ диванъ
е
за кадията Османъ I
Що отъ туй, че е кадия,
възразява дръзкий гостъ,
нима цtлъ животъ ще бжде
Кани бедни и богати
той
на тоя важенъ постъ?
правовврний мюсюлманъ,
всвкиму нвсто отрежца
Скоро и паша ще стане,
спорецъ тигпч, чинъ и санъ I после, може би
везиръ ••
Браво/ Тъй като непреава,
Най-почетно мtсто дава
кжщв
новиятъ ангорски кметъ
свойrt достове поканва
на гуляй и зияфетъ.

ковъ:

Културата, братле та, не
плаща мито, когато nроник·
аа -въ една държава I Контра·
банда единъ видъ минава. И
затова тя винаги е въ кон·
фликтъ съ митничаритt.
f\ контрабандата, знаете,
им:? различни тайни nжтища
-понtкога презъ високи не·
пристжпни планински върхо·
ве се промъква, друrъ пжть
-между граничнитt norтo·
в?. а noнtкora -и съ диnло·
метически куфари!
Но въ нашия rрадъ, брат·
пета, тя пристигна no единъ
особенъ, така да се кажеnегаnенъ, nжть. Видtха я
митничаритt и не я конфис·
куваха; видtха я финансови·
тt власти-не и съставиха
1к1ъ; видtха я и много дру·
rн бnаrонрав_ни хорица и не
а арестуваха, а и ржкоnлtс·
квха.
Пристигна тя чреэъ рвэ·
?оленитt крана на бвл?ри·

ПPOЗJ1HHQHTt

нвкой божи армвганъ.

Кому каква пвсень с II Ьта огъ
• Родна

-

сnевъ

Цtла нощь на бжпни вечерь
азъ очекаахъ эвмечтвнъ,

J<оледнн пъсни
гражданския хоръ
cc111,• ш1 Копсдn.

-.

'\{

ng 11?

малко щастие въ свtта.

тая нонасъ Вит·
и

Коледа дойде и мина
като всвни божи пень
но Христосъ и твзъ гопинв
nакъ трвнзигъ отмина менъ.

Обещалъ ми бвше попа
земенъ консулъ на Хрисгв
Таэъ година дв докопамъ

пиенскатв звезда!
Докато Ляпчевъ об эввежда обсерваторията, тя ни·
нога не ще изгрtе .. ,

1. Въ честь на
Миш1<овъ:

ПРЕДЧУВСТВИЯ

коnеnенъ подпръкъ?·

..

Ехъ
nеда не

ВЕСЕЯА СТР?НИЦА

коnедорчета

-

та си женица:
Не ги е срамъl

Нама·
лиха заплатата н_и съ десеть
на сто, ис«атъ да съкращ11ватъ персонала, а ни звдър-

жатъ на извънредн работ11
до nолунощь... Но азъ ще
ги науча тtхъl Ще видятъl

тtl

Кого ще научишъ?

Голtмцитt/

Министри·

Началницитt, които нн
държатъ и ноще I а работ11J
Тtхъ ще науча азъ... Още
утре ще си дамъ ост11вката.
Бедната женица изведнажъ
проплаква:
F\ми n о с п е, Тричко?
Какво ще nравишъ? Съ ·<ак·
во ще хранишъ мене и ми·
ш1чкия Гошко?
Разярениятъ тигъръ омек·
ва:

-

на nазаря

Кжде се изгуби б
обърнахъ пазаря да
търся.
f\ко не бtше
обърналъ, щtше да
намеришъ защото аз
бtхъ отъ оная страна.

Комnnиментъ

-

Тази шапка, чуд

но ви отива.

Тъй ли?
Да!. Тя закрива ц

лото ви лице!

.

работя?
-

Е, ами какво да правя
И нощно време ли да им

Ехъ, поработи тъй!.
Какво ще т11 стане, ако н-в
колко вечери останешъ н
работа зарадъ мене иГощко ••
Сжщитt сцеfши се повт11
рятъ и въ много други кжщи
Търговецътъ си гоrви но
вогодишния балансъ.
Лtкарьтъ е принуденъ А
стои до nолунощь при ле
лото на единъ опасно б
ленъ, 11двокатътъ проуч
нtкакво сложно и забърка
дi.ло, а жуналистътъ очак
до полунощь въ редакцият
телеграм? за новъ кабине
Работа кипи по всички п
нии ...•

f\ на следната нощь вси
ки тtзи труженици на фиэ
ческия, културния, държ
ния и обществения тру
наново се събир11тъ въ бн
рията и съ нетърпение оч11
ватъ да видятъ д11ли куп
рата не е направила нil
новъ напредъкъ отгоре
доле и отдоле нагоре., ••
Фома Фом

