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Ще зввиси отъ Цвнновъ нънъ
кое становище ще се при·
съедини. Тъй че засега Цвнковъ е центъра.
При срещат11 си м·ра на
финансиит? г. Молловъ е
заnлашилъ м-ръ n·ля съ ос,
тавка, но се вiзрва, че нtма
да иэnълни заканата си, 110неже вжтре въ кабинета ще
може по-лесно да nрокара
разбирания ra си, 0Т11ол1<ото
вънъ отъ него.
Въ парламентарнитt кр;;,;гове сnоровет? за

министерския съветъ
?р!IЗР.асrналъ твърде нноr,?, Цlша бездна дiзли два·
№• по финансови и полики въпроси. М-ръ п-пя
евв е н11 становище·
.сгсворъгъ е недtлимъ
иародняцитi;, които до ,
еж игрепи първенсгву-

,роль въ управлението,
останатъ и за въ
тр
бжд11ще въ кабинета. М-ръ
Мрпповъ пъкъ поддържа, че
тр\бва да се ликвидира съ
народняцитt и се обрвзуаа
ЧIС'Ь пс-снорс единъ
КО8ПИЦИОНеИ'Ь кава да

.

на

Една

оечь на

донетt

сонъ заяви, че всички държави, които еж nодnисали
догоаоритt за миръ, вклю·
чително и Съединенитt ща·.
ти, еж мора11но задължени
да се разоржжатъ. Всtки,
който 'отива въ Германия,

8'Ь Хасково

Бъ11гария, Уt1rария и f\вст·
рия -казва лордъ Ди11енсонъ

Рожденнияrъ день на Н. В.
?е отпразднува съ моill!бень въ катедралата п Св.
.liоrороднца•. Присжтствува·
U. всilс:1<овитt части, начело
c!'i. офицеритi; .си, шефоветt
на учрежденията, много грёlж·
"8ИИ, уч11щитt се и др. Вой·
НИL.\ИТВ и учащиrв
nристиг·

Шря

Музикитв

-немо>ке да не бжде nоразенъ отъ обстоятелството, че
на едната страна на грани·

цата нtма никакви признаци
на военна сила, а нв другата страна голtмъ брой вой·
ници, въоржжени до зжби,
готови да се нахвърлятъ сре·
щу сооитt съседи. Щомъ е
така трl;бва да се позволи
на Гермения да се въоржжи
отново.

СИ,

СnеАъ моnебана

·

началникътъ на гарнизона г.
'fOЛKOBHlll(Ъ Козаровъ СЪ кж·
и. енергична речь иэтък:,а эаслугитi; на Н. Величест·

?

Преrовnрить между 0003ицията

fl.I) къмъ българския народъ,
както по време на трит?
.itlC!Aни, когато той, още като
UФадъ престолонаследникъ
р11й1<и се винаги между
итt, съ своя личенъ
м\р ь н11 храбрость и се·
рицание, окуражаваше и
дтикввwе войиицитв къмъ
подвизи, така и nреэъ
реме на бедстаняте, които
nетвха н11рода следъ вой·
тв, с:ъ своето мждро yn·
nение и лична морална и

tеривnна·подкреп11 нв по·
11лит\ е подържалъ ку?жа н в\рата въ по·свtт·
• .., бJкднини въ бъ.irгерския
·;:?....,,-ъ. Г. n-1<ъ Коэаровъ за·
Alllи речьт11 си съ .Ура"

•

здравето на българския
подето гръмко и сnон.·
0 отъ войници и граж·

ft.

мии.
То ще бжце повърено на френския генералъ
Гуро. Той ще посети нас-

София, 30. Запитанъ,
г. f\л. Малиновъ заяви,
че той вчерд се е срещалъ съ представители
тt, на нац.-либералната
либеналната партия Ге
орrи Петровъ, Качаковъ
и Върбеновъ, и че той
ще продължи срещитt
си съ опозицията. Най·
късно презъ идната сед·
мица щtли да почнатъ
официuлни преговори и
съ останалитt опозици,
онни партии. Преговори·

тt щtли

.
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Намаnени чеин и с;ра11: 1
ни иаnnащаиия, зз да
може всвки да

с11

ку1111

леглата за шофьори, учитеnи и чиновници.
стаит1i с.ж -, соt.тnи и хиrиенкчни съ
двойни nрозорци-10 стаи съ по 1 легло и други
съ 110 2 и 3 легла. Тенъ ще намtри;е въ горниятъ
егажъ по 20 лева легло
н_а
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Двегв армии еж насосъветска

1-1170 б

Мисъль и воля, реценгор ь Г. Жечевъ. гоц.
I, бр. 20, сыгьржв:
На
гости въ Яснея поляна
(въ дома на Л. Толсгой)

-Г

С

Шоповъ.Анцрей- Н. Гарва-

кв (раэнаэъ)

-

традиция
П Господиновъ; Исполини 1-'8 ми·
сълыа и пвпото (Себвстиаиз, Форъ)-Г. Ж; Бе-

лежникъ-Зоилъ; Енцик-

лопедия (Цивилиэацияг+
Ж. Шеэофь ; Диктатура
или свобода7-Себасrи·

дикен[онь

Л()НДО4Ъ, 29. Въ r<aмapara
на лордоветt лордъ Дикен-

HIIJla С\>

мандуване на дветв ар-

Ргномнраю1яrъ хотеnъ „Qентроnъ"-шково
nрави отст.жnка от ъ t0-t5°lo· отъ ценитв

отопление и

за
? готварски
нвшвва

ловъ: Стихове Жанъ Ма-

София, 31. Вчере, 10 часа
nредн обilдъ, послучай Рож·
д61fнияrъ день на Н. В. Ца·
•
PJ, въ черквата п f\л. Невс1ш

.

то и ромънско прввителства е постигнато съгласие по върховното ко-

1-1173--1

z

ри Гжйо; Народническа

въ камарата на лор·

сжтствуввха Царыъ съ свитата си, княгиня Евдокия.
министритв, д1-1пломатическо·
то твnо и множество нвродъ.

предпочита ПЕЧКНТ'&

голtмо оже·

0ТПР81АНУ88Нето му
въ София

R! отслужи молебенъ. Пр11·

?

Атанасъ а. Аrковъ

нвма да приема на именния си цень

nоради които вс?ки

?
вестници, между полско-

кабинета.

Цари

[=;:
?

София, 30. Според ъ
сведения отъ чуждитt

чени ·противъ
Русия.

1-1074-1

ЦЕНИ Нf\МRЛЕНИ

и рои-ьвската армии
комевдувави от ь фрепскв генералъ

коро Букурещъ и

мгйоръ

не приема посещения на именния си день

сточение. Снощи депутати отъ
групата на 70 тt се явиха
nри м·ръ n ля г. Ляпчевъ и
му заявиха, че т'\; nодпър
жаrъ становището на Мол·
лова. f\110 Ляn.чевъ nриеме
тезата на Молловъ, то ?,-ръ
n·ля ще трtбва да наnустне
,..

се разис1<ватъ съ

В-., нветояшиягъ моиенгъ

?Qеввивть 1екь

crrp.

6&Аащето уnрав·
nение

"6,еиетъ
огъ демократитt сrовористи,
демократиrt на Малиновъ,

рад1tк11литi; и Цвнновитв хо·
ра. М·ръ п-ля е далъ на м-ръ
Моnповъ да разбере, че и
тoil държи за нвпрецъ Цанковъ да ос:rане въ кабинета.

- Вс"?"'о .... "P"J\ll"•?•· p.,..om1ca •• ••
,.чяurо••
P•дatt-'88 •• __
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Атанвсъ n,,ояз?Эвъ

K8DTOH8JК11
канцеларски в книжар
ски материали
ва едро

а.

Полската

nопоженнето се эаТРУА•
•••,,_ ст•новнща.коаnициоиеиъ
кабинетъ
?!)9?е?ъ вввчерашнвтв сре-

110
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РАЗРАСТВА
-

фия, 30, Конфликтътъ
i№v -м-ръ п·ля им·ръМол·

uo"'Jro-•

j Го•,..•о

e"IПIBB:it,,.

'КНиrовt.3СТ80

ввонвявнгъ

!

анъ Форъ:

Вандали-Н.

Ззrоровъ; Хроника и пр.
14.
гоц.
Ill.
бр.
Нива,
Броя 3 лева. f\дресъ: ул.
съдържа: П-щнала лави- Добрсмиrъ Хриэъ 19
на

-

при Бъндерица-Пи

ринъ, заr лавна снимка;

Японскитt в и соча й ш11

столицата; Мъг·
литt и тtхното обяснение ·· белгийската смъртоносна мъгла, погонила
и пр., Телевизията; Син·
тетично добиване на б11а
городни камъне; Прена·
сян? локомотиви презъ
океанитt; Спиране тре·
нове съ фарова свtтли·
на; Часовника на точно·
то време въ Лондонъ;
Изследване на афринанския материкъ; К и н о·
звезди; художество; разказъ отъ Г. П Стама·
товъ; анегдоти и много
снимни въ текста. Из·
дание „Книпеrрафъ".
гост11 въ

·

София.
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i'lywaчи, щастливо ще
е бждащето ви ако държите, т„рсите и пушите
цигарптi; .Български
картелъ · 8-1146 -10
1

Събравието

н<1

„Bna·

совденската" федерация
ще се състои на 1 Ф?вруарий въ клуба на Ра·
@Xo]@X§)to]@J@],to)
дикалната
партия, а не
ГУМЕНИ
въ
кдуба
н1:1 земледtло
царвуnи
;?
о
както
цитt,
бi; съобщено.
о6уща-сандаnи о
необходими
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сама срещу 1200

ще имате чрезъ агента

а. Коnч ЭВ"Ь крачна
„СИНГЕРОВf\" машина
.........
....;
,

?ёокопо'iiъ
j:p:;
установи
nрактина
се

на

въ дома Н. Георгиевъ

(налбантина) ул. пСанъ Сте·
фано• № 12
ПРИЕМF\ БОЛНИ

всtки девь следъ обi;дъ

Преrnежда съ рliботнм•
ICHM>КKN
-30

18-1077 11ески

Редовната

се?

Хасковския окр. съветъ
ще се открие на 2 ф в.
руари съ речь отъ окр.
уп-ль г. Серафимовъ .

I

ХРОНИКА
Голtмнят ь графологъ
Последния срокъ за
г. ДроздивсJ<п предсказ- обм-вна на алуминиеви·
ва на фвбричввя управи- тt монети
1 и 2 лева е
тель, че на пуmачитt ва
31
мартъ
1931
година.
ц11гарп пБъл1•арскв квр·
телъ" ще пмъ б.l!ilдe ща·
аптека утре,
Дежурна
стлпво бждащето, а J< о · недtля, е тая на Калдършатъ, търсятъ и пу· дъръмовъ
шатъ цигаритt ва сжщвВъ недtля, 10 и пол.
та фабрика. 6-1155-10
часа
граф.)·
Женено nросв. бла· логътъсутриныа,
r. Дроздински ще
гот. д-во пРазввтие" ще направи демонстрация по
даде утре въ градския графологията въ салона
театъръ традиционния си на модеренъ театъръ. Ос
чай. Начало 3 часс: следъ
това ще се тегли
обtдъ. Свири военната венъ
жребие
на 20 души отъ
музика. Входъ на лице
публиката за безплатно
10 лева.
върху хаСъ10зътъ на журна- предсказване
и
бждащето
имъ.
рактера
листит-в въ Бълrария, у·
Входъ
15
лева.
10,
и 20
режда въ Стара·Загора
Радикалната
партия
голtмо журналистическо
сжбота
в еутро на 1 февруари, въ устройва въ
салона на д-во „ Театъръ", черь, 31 т. м. въ град·
съ много разнообразна ския театъръ, традицион·
програма. Ще участву- ната си Литературно-Му·
ватъ надъ 100 души из- зикална танцувална Ее·
пълни 1·ели. Утрото ще черинка съ участието на
бжде откри ro съ. беседа ъртисти. Свири струненъ
отъ секретаря на съюза, оркестъръ.
На 16 февруари т. г.
г. Ив. Волний. Прихо·
се
открива въ града кJ·
дътъ ще бжде въ пол·
за "Ветеринарни па·
рсъ
за на фонда подпомагазачи."
За курсисти се
ние бални журналисти.
приематъ ,1ица оJ"ъ 20 до
Директорътъ на Хас· 40 год. възрастъ най
ковскиятъ окр. затворъ малко съ прогимназиал·
r. ИЕ:1. Ивановъ е пре- но образование. 3аявле·
мtстенъ за директоръ на ния1 а съ нужднитt до·
затвора въ Горна-джукументи се представятъ
мая.
до канцеларията на Хас·
ковския окр. ветерина·
ренъ ленарь. Всички ку·
рсисrи завършили ycni.·
шно ·курса ще бждатъ
назначени за .Ветеринар·
ни пазачи• в ъ общини
надъ 2,000 жители.
1
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К1111ъ

Извесгниягъ rрафолоrъ на
Хасковското гражданство г.
Дроэцински е предскаэалъ
на кмета на града, че Хас·

7
Отлич11оl Бле1·оцарение

1Ja

България припича
на болница ronilмa
и здрави хора вече
кажи-речи ro нtма.

ново въ близко бждаще ще
се електрифицира отъ ц-во
.Вул?анъ", но затова пъкъ
за дълги години ще остане
безъ вода и канализация.

*

Паскалевъ е
предсказалъ, че ще се пенсионира като пом. кнегъ, но
На г, Сот.

nреnnазитеnни м1tрки

-

Защо с и звпушввшъ
носа коrвто четешъ вестникъ?
Квнъ да не го запушвамъl Цвпиятъ брой е · пъленъ съ новини около ИН·
флуенцата •.

Дори и кабинета
иэrлежде иифлуенчавъза лtкари и смtна
етъ три години хпвнчи,

Учителката:

тека наиръщенъ приятелю ?
Остави се, отъ нвкопко
дни ме гази инфлуенцата I
Виенската ли?
Не, сливенската!
Но квнво говоришъ 7
Медицината не познава ели·
венска инфлуенца.
Може би медицината
да не познава, но азъ познвввмъ
моята тъща е отъ
*
Сливенъ.

додето жива шава ...

•

ме, братко,

коквлитt,

всични ьпючове и стави
огъ тая пуста инфлуенция
не зная що да правя.

-Ици в участъка,братленце,

сдобий се съсъ куражъ и
танъвсичкс ще тимине бърже,
сnедъ нtколко масажи.

си

-

--

господине, ще ви дамъ стока
ефrина, ПйДЪ костуема
цена, на загуба!
Не искамъ да по-

-

Хей приятелю, какво си
се
като аги·
твторъ прецъ избори 7
Девинфекциренъ си червата противъ
инфлуенцата.
.

-

-

- Звповвпайте

пувача:

-нарвэвпъ така,
-

811 учиnището
Това съчинение не
си го писала ти, Иванке;
право си кажи!
Да, г-це, татко го
писа, но азъ му помагвхъ,

въ rоtтиnниuата

.ПРедВИJIDИВ'Ь

Търговецъ стои предъ
магазина и уввщвва ку-

nредnазна медицина

Шило

-

-

Сnивенска инфnуенца

- Защо

-

падамъ подъ отговорность-е-отговеря купува·
ча че съмъ подпомагалъ
да фвпираге.

-

-

лявамъ r не. че мезе не

-

остана!
Нищо, келнеръ цай
ми една чаша вода огъ
чешнчгв на Мишковъ

цi;на седмица, миличънъ?
Имахъ гостенка о т ъ
Виена, мило
Гостенка
Виена 7
И ти
си немкиня цtла седмица не си
спомни за менъ?
Спомняхъ с и, миличка,
но тя не ме пущаше да и з-

.

-

-

Честенъ
Вчера гдето взехъ
пиперя отъ тебъ, половината му е примесъ\
Не е вврно, азъ
съмъ спожипъ само 30
на сто. Нвнв да се ЛЪ·

-

яl

Не само това I И тя
като инфлуенцата върви отъ
приятель при приятель.... Не
спира при единъ ....

Студенти

Ти записа

ли

Ф.Ф.
се

да

следвашъ тази година?
Да.
Въ кой факултетъ?
Това ще видя когато
отида за атестатъ.

--

Зощевко

ЛЮБОВЬ
•"" Вечеринката свърw11 къс
но.
Вася Чесноковъ, иэморенъ
и иэпотенъ, съ разnореди·
телена лент11 на гимнастнчес·
?с11та си риза, стоеше предъ
f,\1wенка и говореше съ умо·
литеnенъ тонъ1
Поч?кайте, рвдость мо11 ••
Почакайrе първия трамвай.
Кжде вие така, ей Богу.•.
Тукъ може да с:е поседи и
почака, 11 вие отивате... По·
чакайте първ11я трамвай, ей·
Б')rу. Ето и вне, напримilръ,
сте изпотена, и азъ с:ъмъ из·
nотенъ.. , Така може до се
н11стине "1НОГQ лесно по ?;ту·

-

-

ДII .. ,

Не, каэ11 Машенка, обу·
вейки rаnошитt си.-Че на·
къв1> сте вие кавалеръ, кой·
то неможе д11 изпроводи ед·
н11 дама no студа?
Тъй с:ъмъ изпотенъ,
каsо Boc:,r, едва nи не съ

-

-

плачъ.
Хайце, обличайте eel
в?ся Чесноковъ покорно I
облече шубата си и излtзе
съ Мащенка на улицата, ка·
то здраво я взе поцъ ржка.
Бtше студено. Л у н а т а
свtтеше. И снtгътъ скърца·
we поцъ краката.
Каква сте неспокойна
дамичка,-каза Вася Чесно·
ковъ, съ възхищеАие раз•
rлеждайки Маwенкиния про·
филъ.-f\ко не бt)lте в11е, а
нtкоя друга
за нищо не
бихъ тръrналъ да ви изпра·
тя, Ей Богу. Само отъ любовь

-

-

тръГНIIJ\Ъ,

-

Машенк11 се засмt.
Вие се смtете и си по·

-

казвате зжбкитt, каза Вася,
-.и аэъ, наистина, Маря 811·
сиnевна, rорещо ви обо>l(а·
вамъ и обичам,,. Ето каже·
те: легнете, Вас11 Чеснuкоаъ,
на транв11йниятъ пжть, на

не ме посети

Ти

-

нътъ.

че

Всtки знае и познава
нашиятъ махленски Банъ,
вечно вс:tки ще да помни
веселиятъ бай Ив11н1,.

нtнога раэлютенъ
става сжщий f\сnарухъначумери черни вежди.
всичко прави въ прахъ и nухъ
Нервно стжпя по земята,
и засуква черъ мустакъ,
право гледа въ небесата
Но по

и подм'hть дрi;нъ·нрив11нъ.

Млаци, стари, тоi. ни води
всички въ нащта махало
и сеанси тамъ ни дава
въвъ .юнашка• механа,
Въ наща банка популярна
той заема важенъ постъ,
но и въ кръчмата махленс:ка
най-редовния е гостъ.
Въвъ недtленъ день о,иаа
съ пушка, съ пtсень и ура
зайци, мечки да убива
тамъ .•. въвъ близквта гора,

Рачо Рум?ll'Ь

Haii•nocne

-

......
лi;зна
-защо
хвърлилъ
бързаме
-цi;ла

'

-

и

капка спиртъ ·въ усвжтре се ще се наиври тататуря
си, а на Д. Василевъ,
нвшо за мезе: я рибка, че вс'kки день ходи изъули·
я червейче, я зеле ...
,цитi; кьоръ нютюкъ пиянъ.
*
На бай Юрданъ
че на
3нае [И машиuката
стари години ще продава
.Сайдеръ• и 0Сиси•.

'Коя )f!ена е най-гореща!
Испанскате?

--

голtмъ възцържатель

Еана мохnеиска сипа

Х а за и н ъ т ъ:

И на малкото пр?эорче
Севгв се вестявашъ ти,
Рtэъ обичамъ всвнв вечерь
Да минавамъ покрай вась
И да срещамъ твоя погпепъ
Погледъ пъпенъ сь буйна
стрвсть.
Pt при липса на гориво
И на слънчеви пжчи,
Рtзъ обичаиъ да се грея
Въ огъня на жаръ-очи.

- f\ко
-- Ще
Защо

45 минути,
эа 4 часа.

караме бавно
ако

се

Болшинство

около, какъ свtти луната.
Колко красивъ е грапътъ но·
щемъ\ Каква чудна красота(
Да, забtлежителна красота, -каза Вася, гледайки
съ очудване на изпадалата по
кжщата мазилка.-Наистина,
много е красиво ... Но и кра·
сотатв, Маря Василевна, действува, ако цействително пи-

-

т11ешъ чувства. Ето много уче·
ни и партийни хора отричатъ
л'Обовното чувство, но азъ,
Меря Василевна, не го от·
ричамъ. F\зъ мога да питая
нъмъ ваrъ чувство до смърть·
та с:и и до самопо>l(ертвува

ние. Ей-Богу... Ето кажете:
ударете си, Вася Чесноковъ,
тилътъ по тая стена ще се

-

-

ударя.
Е, да

вървимъ. - каза
удоволствие,

Машенка съ

- Ей-Богу,-ще
Желаете

се

ударя.

на

Крю·

ли7

Двойкат11

излtэе

- Боже

•..•

Препискигв ли разгръща
отъ лесовждно естество,
на Запряна той отвръща:
-приема се, болшинство!
Щомъ пънъ чашкигв обръща
съ алкохолно естество,
той на всички обявява:
= приеме се, болшинство\
Случи ли се да приrръща
отъ женски попъ сжщество
на цепувнигв отвръща:
-приема се, болшинство!

- Ей·Богу,- - отново

желаяйки съ това да каже:
позволете, какъ тъй7

Фактъ

почна Вася,

по доб·
ре каква чудна красота е на·

и
седмица лежа заедно
съ менъ въ леглото

Какъ спо·
койно ми разправяшъ всичко
това. . . Ти не ме обичашъ
вече\ Щомъ съ седмици ле·
жишъ съ тая развратница.
Какво µа правя, милич·
ка, не можехъ да стана мно·
го ме бtше сгрtла. • • .
Стига ... стига ... стига ....
Нито дума п о в е ч е. Още
днесъ ще развалимъ годеж?,!
Само кажи м11 ти коя е тая
блу,!Ница да и извадя очитt7
Виенската инфлуенца,
миличка I

Богу ...

Ма·

гнедай ти, нахалница\

не я изгони\
Не искаше да си отиде(
Насила да бtше я иэ·
на улицата.
Тя е по-силна отъ менъl
Налегна ме въ кревата

Но

за

така?
пукне ноторчето..

новия каналъ.

Но

Я

За колко време можемъ
да стиrнемъ до Раковски?

релситt, и лежете no пър·
в11я трамвай-ще легна, ей·

- оставете,-каза
шенка,-погледнете

I

..-:.,;:??;.:

t.ue се

за·

ето искате ли
хвърля въ канала? Fl,

Маря Вас1111евна? Вие не ми
вtрв .1те, н::> аэъ мога да ви
докажа ...
Вася Чесноковъ се хвана
за перилата и направи видъ,
че се иэначва.
Flxьl -Завика Машен·
Вася I Вие какво I
ка.
Нi;каква си мрачна фигура
иэкочи изведнажъ эанъ жrъла и се спре до фенера.
i<акво сте се развикали?
тихо каза фигурата, изтънко разглеждайки двойката.
Машенка извика въ ужасъ
и се притисна до решетката.
Човtкътъ се приближи и
дръпна Вася Чеснокова за
'рн;кава.
Ей ти, мърморко,
,.
каза тихо чоаtка. Събличай
си палтото. Но бързо . , . Pt
,иэnискаwъ ли-ще те чукна
и нtма да те
no устата
има. Разбра ли, мръснинъ?
Събличай I
По·по-по,
каза Вася,

--

--

-

-

-

-

-

мой

I

-

-

-

...

Излm·

е последенъ.
пжть, който ви казвамъl
те си! Тоя

Наемателя:

МеЖАW

ниранъ мошеникъ:
Какво ще кажете
эа свое оправдание?
Ей, Колю, каэвамъ ти
Мари ноишийке, тебе
Госnодинъ сждия I моята Кети е чудо момиче\ какво т и каза графолога
препостввянъ сжцбатв си Цtла Инфлуенца!
Гроэдински7
Защо?
Че съмъ била на 50
въ вашигв ржце, f\зъ
бе брат н о I години, не го е срамъl
сънъ снроненъ човвкъ, Огънь,Гореща,
ти казввиъ]
и не желая да се меся
И моята [Нася прилича
Зимно настроение
въ работете на другитt, на инфлуенцата.
Ганъ
звцъ свилени завеси
Гореща ли е и тя7
отrоворилъ мошениБвпа свtтлина трепти

-

*

нашиятъ сътрудникъ
Рачо Румичъ казалъ, че е
На

- защоrоАеници
дете.
- эарадъ нtкаква
отъ

Италиянквтв?
Не, виенчанквгв! Тя докарва по 40 градуса теипеватура, . . .
Съвременни сравнения

-

На вториятъ помощникъК. Копевъ, г. Дроэденски е
предсназалъ, че животътъ
му предсrавлява верига отъ
страд11ния и че най-много е
теглилъ следъ 9 юни.

Н(,,

между n1.кари
Не\

с}!щият d дава поспецне 'дума на единъ рвфи-

М11х.

Келнерътъ:-Съжа·

*

?кромеиъ чоаtкъ-

жемъ

огъ пенсионния фондъ хаиръ
нi;ма да види, понеже ще 1·0
иэяцвгъ пенсионеритt, които
nолучаватъ по 1б,500 лева
на тримесечие. •

Кажи ми Митко, квнъ ще се предпаэ·
най-добре отъ инфлуенцата 7
Като ни раэпуснатъ, госпожице!
Учеввкътъ:

ввме

*

И само докторъ Рtндро
не cnywo тая врявастраната ще лtкува

111

\?

е

виенчанката не мога да
вдигна гнаоа отъ работа I
Виенчанка ли7 Сигурно
нови, хубавичка по·
мощничка си в1елъ, а?
Не бе, брат1<0, аэъ го·
воря эо виенската инфлуенца.
*

otireшuи

Hg

Въ училището

anтe11ailн
-межnу
колега, върви
работата

нtкоя
пи

•
Нечеквне незвана
пристнrна отъ Вненв
и де коrото срещне
тя хапи катъ хиена.

-Боnятъ

ВЕСЕЛА СТРltНИЦА

Но 111

:j·

Брой 1046

•

вече нtма
конте.

Е, значи
да ни б13по·

доказана иевивность
Разглежда се eдtio дtло. f\двоката на обви·
няемия говори съ часо·
ве. На обвиняемия тол·
кова интересна му се ви·
дtла речьта на эащит·
ника му, че той се облt.
ra на стола и заспива.
к а т о забелtзалъ
това защитника, не само
не се смутилъ, но вед·
наrа изnолзувалъ случая

-

и

-

казалъ:

Господа с ж д и и,
какъ може да бжде аи·
новенъ тоя ЧОВ'БКЪ, КО•
гато му се решава сжд•

бата, той спокойно да спи
съня на праведнитt?

Чеnъ съ смt.тк•
Ти чете ли .до Чикоrо и назадъ"7
Четохъ само .до 4и•

-

каго• а .наэадъ• нtма сми·
съль, -нали пн.тя е сжщиR,

Човtкътъ намtтна Ввсино·

- човtкътъ Iказа човtкътъ трtбватъ.
Човtкътъ бързо
-е ...
- - закачате, а недовilрие
cнtra
седtше
- бtла
краката
обиденъ
аэъ
го

Хайде I

вата шуба, пъхна ботинкиr\1
въ джоба и каза:
Стой и не мърдаii, и
не тракай съ эжби. Рtко иs·
и,·
винашъ или станешъ
губенъ си. Разбра ли, мръс·
никъ7 И ти госпожо •••

края на шубата.
треперящи ржце
разкоnчи шубата и я свали.
Събуй си и обущата
Менъ и
обуща ми
се загър·
По-по-по,
каза Вася, на съ шубата и тутакси иs·
позволете .. , студено
чезна.
Хайцеl
Вася иэмонренъ, 11дос:11нъ
въ
Дамата не
и на тi;сно,
на мене
поглеждаше
събувай си обу· и сь
npeмilнe,
проговори Вася съ
си въ
щата,
каsа
тонъ,
тя има и
Наредихме 11,
злобно
шуба и галоши, а
и обу· той, като погледна
щата си събув,мъ.
Маwенка.- Рtэъ да I изпра·
Човi;кътъ спокойно nor· щвмъ И /IЭЪ да се ЛИWIIBIМ1>
ледна Машенка и каза:
отъ имущество. Tъii ли?
И нея ще съблека и ще
Когато с:тжпкитt на rp1·
ги отнеса въ бохчичка, Рtэъ бителя престанаха да се чу·
зная канво върша. Събу ли се7 ватъ, Вася Чес:ноковъ и,·
Маwенка съ ужасъ nor· мъкна краката си из ъ подъ
ледна човtка и не мръдна. cнtra и завика СЪ тънъкъ
Вася Чесноковъ nрилекна на пронизителенъ гласъ:
Караулъ\ Гр11б11тъ I
снtга и почна да си раз·
Следъ това стана отъ мiic·
вързва обущата.
от· тото с:и и въ ужасъ затнч•
Тя има и шуба,
ново каза Вася, -и галоши, по снi?го.
Маwенка остана до р?wет·
а азъ на асичко да отrова·
рямъ
ката.
Пnев. Д, П,

дръпна

эа
Вася съ

-

-

-

...

-

