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:?:;, Г:10СА?ДЕНЪ ·ЧАС Ь :? р о н ·И к а
(СпециаАни те.-еграми на с РоАоnска Звtз \8,.)ика?

Аа
.о I София, 19. 2 Вчера, 3
ца "ma сл. nл.. парламе1,1.
r. арнс<та група на Демо-

) ОТ'Ьратическия Сговоръ ез.лиct?---------
peor.Мitlla заседание, на кое-

КрР министрътъ на Външ-
Аедъ.итt работи, r. Калфовъ,
нъ В'Ьато замtстникъ на ми-
11 я и 'IСТръ - прtдседателя, г.

анковъ, говори за остав-
tони, ?
за и?та на дос?rашния пр вд-

? въ ·авитель на социалдемо-
?атич.еската партия, г.
ь с?аоов-..
lнцае *
нски Софи?. 19, 2. Указътъ
-tрин? оставката на министра
?желt?ницитt е пуоли-

гь хаtванъ вече въ Държа-
сков0:нъ Ввстникъ, слвдева-

'
lЯ ске.лно, пжть назадъ н-вма:
, Пр?рокитt социалисти еж

-!.,Br опозиция. Вtроятенъ
2•1011,мtстникъ на r. Каза-
?арл/ВЪ, както и СТОЛИЧНИ·

1 itстници съобщиха,
? 6жде r. Славейко Ва-
...-..,..-..---- - ---- --='fleBъ, т.-пазарджийски

I\ роденъ . прtдставитель,
ето назначение ще ста.

111 С:ЛtjЦЪ -????-щ_??.:!.Оn министръ·прtдседа??ля
*

него една мал1<а часть
ще"зависи и цвtта-.:ia
утрtшни-я -каби·нёn::--Рё-.
дакцияга на -;Родопска
Звtэд·а;> -ще И3ПраТИ·ruе?
циал-ёнъ-човt?<ъ:·к<,й-то?___._.__,- -...

ще ни държи въ течение.--...···----·--_,.._- -
по тоя извънредно важенъ- -.. - ....,.__ - ------ ...-"'_..... ?

?онrрес_?:.,_-???н?-??е-
разри вно съ много въ про-
си?·отъ бждещёто?- ---

*
София, 19. 2. Днесъ сут-··--- -- -

риньта въ трето углавно
отдвление на Софийския
Окржженъ Схдъ с запо-- ,.._ ...._

?щвт???!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!' ll!!!!!!!!!!_IJl!!l!!!!!j?ll!'e

РУСИЯ ВЪСКРЪtвО

,
tuр?ежду Русия и Чехосло-

1wко свшествуват-ъ сър·
I Н?чни отношения.

Югославия схшо тъй
едва чехословашката по·

ЬРГОВтика по' отношение на
ШИ Усия.- "'Но най характерни сж

илията, които се пра·
;;:::::гъ за засилване интим ·

_Jтьта между Москва и
l'ПВ'lмъ.
вaritъ Игаяиянцил t имаха до·
За с а свой првдставигель

·а в.е Москва маркизъ Пате·
,_ ..._,р, който разви неооик.
11J111Вена енергия за руско-

алиянското сближение.
1rg11ra е вече пристигналъ

?
U?o итеаиянски послан-

никъ въ Москва единъ отъ
първитt дипломати на
кралството rрафъ Манцо-
ни. За Москва е заминалъ
като търговски аташе Ма-
риани. Въ Римъ е назна-
ченъ за руски посланикъ
Разколникuвъ

Чичерннъ е пратилъ на
Муселини едно извънред-
но сърдечно писмо, по по.
водъ признанието де юре.
Признанието отъ Лондонъ
както се знае, бt посрв-
щнато съ една малка кри-
тика.

Отъ Москва до Римъ се
създаватъ система отъ
съглашения

Итало . чехословашкия
дог оворъ ще се подпише
тия дни.

--+О+- --
Из6ор•1тt. Произвежда-

нето н а изборитt ще
стане както слвдва: на 4
май т. г. 3,1 грацскитв об-
щини. на 18 май за сел-
скигв общини, а за окр.
съввти на 1 юни.

Фа.1шкви банкноти. Въ
дупнишкия клонъ на Б. Н.
Банка· е заловена въ е-
динъ гражданинъ, внасящ
суми въ банката, една фа
лшива 1 ()00-левова банк-
нота, серия Н. Белезитв,
които я рпаличавать отъ
държавнитв банкноти еж.
очебиещи - по дебела е,
съ разлвто мастило и не-
ясни цифри. Сnоредъ ба-
нковитв чиновници-фал·
шиви 1000-левови оанкно
ти отъ серия Н. до сега
не еж залавяни. Води се

, слвдствие.
Окр. упвавитеаь е уси-

лил ъ попицията, коятu е
въ диригв на убийцигБ
на r. Пинхасъ. ·

Реwвно е вече открива-
нето на Търново сеймен-
ската околия.

Окр. акцввень начапникъ
на 18 т. м. е направилъ
ревизия на харманлийс-
кия акцизенъ началникъ.

Чагвввшнвтв настоятел-
ство снощи има заседание
въ което разгледа въпро"
са за измtнение на ус-
тава.

Общинският?. театръ при·
готовлява усилено пиеси-тt <\В гмпиръ - отъ Ан.
Страшимировъ и «Заба-
ва» отъ Артуръ Шинц-
леръ,

Дtйствующитt и запасни
подофицери отъ хасков-
ския rарнизонд въ схоо-
та вечерь 23 т. м. устрой·
ватъ въ салона на воен-
ния клу6ъ Литературно
Музикално Танцувална
вечеринка. 1-2

Скар.1атината въ Хасково
до 18 т. м.: Хасково ос-
таватъ 3 случая скарла-
тина, Дебъръ 1, Првславъ
2, Дъл. Изворъ 4, Каие-
нецъ '7, Бродъ 2, Воденъ
5, Черноконево 10, всич-
ко 34 слrчая скарлатина.

.

8аJИИО!Важно! ·Важно!
Продавамъ Американски прхчки отъ Чирпанско.

найдоброкачествинни ШЛСЛА и МОРВЕДРЪ. Сорти-
ровани отъ разни грозда, Цtни неопрtдtлени - по
спорааумвние.
1-6 Справка въ дома на ПЕТРЪ ПИЛЕВЪ - Хасково

• •
= Евтини джбови дърва g'о.. о-1? Въ складътъ ми находящъ се шосето Хас- ?
:s: ково - Раковски при тютюневия складъ «Ори- ::s:.

= ента5ако„ ще намвриге, граждани, ефтини и );:J? екстра-качествени дърва за горене. ?? ?w 1-5 Съ почить: n. Ивановъ В)

• •-BФШIВlrllИI_.
I овощии дръвчета! овощии дръвчета! I
11 Граждани, пролtтьта наствпва, побързай- 11ii те да се снабдите съ разни доёрокачесгвеии 11
11 овощни дръвчета, съ добрt развити корени и В
11 коронки. За ц·вльта отнесете се до градския Ii
11 градинаръ 11

= 3-3 Георги nенчевъ
1111f1&11ВВШШИI ? m,?вaRO

:l(роrерията иа яико rиие въ - Хасково
Срtщу Землед·влския синдикатъ получи прtдстави-
телството на ДИСТОЛА, Ц"t:>РЪ ПРОТИВЪ КЕЛЕБЕКА

и е складиралъ roJ1tмo количество.
6--10 Стопани, пров'hрете добитъка си!
IВ&llliШIВI-BФ-IИIIIISUJB
ЗЛОБО.ПНЕВКf\ ТРИХИИОЗИD епидемия

Gтаритt ергени
В-. вчерашния брой в.

«Ронопска Звtзда» съоб-
щава, че старитt ер1·ени
еж зс1почнали да се орrа-
нr1зиратъ; че въ Русе би-
ло образувано дружество
на старитt ергени отъ
40 години нaropt. Дори
възнамtряваАо се да се
свика конrресъ в-. София.

Нищо чудно в?. това.
Cera сме 1ъ зодията на
конrреситt

Ние мислнме, че не ще
бжде злt, ако и ва града
ни се образува такова t::д·
но дружество. Зеръ нема-
лко ергени имаме ,и ние.
А покрай него, неnрtме-
но трt6ва да се образува
и дружество на старитt
моми, които еж въ по rо-
лtмо из?>билие отъ ?рrе-
нитt. Ако съ друго не ни
е да..ри:нъ Боrъ, то стари-тt моми ни сж болъ.
Прtдставляваме си единъ

бждащъ конrресъ на ста-
ритt ергени и моми едно.
врtменно. То ще 6жде чу.
до. Започватъ се дебати·
тt: еднитt обвиняватъ
друrитt, че rt били ви-
новни зад t т о останали
е р r е н и, д р у r и т 'h
обвиняватъ ер!'енитt за
старото си моминство и
т. н., доr<:ато работата до-
йде до пазарлъкъ. . . . И
едва тогава тt се опозна.
ватъ единъ ,цруrъ. Малко
прtди спускане завесата,
съ ра3кривени от-ь кряс-
кане уста, всtки старъ
ерrенъ приrърне по една
стара мома и .•• комедията

Столнчниятъ общински
ветеринаренъ съвtтъ има
официални свtдения отъ
с. ll?рущица, пловдивско,
че въ селото вслtАствие
консумиране на свинско
месо има заболtли отъ
трихина 20 души. 110 ча-
стни сведения, отъ тtзи
заоолtли въ пловдивската
болница еж умрtли чети-
рима души отъ семi>йст-
вото, ЧИЯТО е била СВИНЯ·
та. Наденици, приготвени
ОТЪ СА\ЩОТО мtсо и из-
пратени въ София на ед-
но роднинско с вмейство,
еж Qри·?инили на това.nо-
сдtдното за6олtване на
всички 5 души, кои ro еж
яли отъ наденицитt. Че-
тирма отъ заболtлитt еж
въ Александровската бол-
ница на лtчение.

Вnаковетt.
Хасково тръгва 9·30, }17.

30; Раковски тръгва 7, 14·10;
Хасково пристига 9, 16·10
Раковски пристига 11 ·30, 19·30.

Конвенционалътъ за Пло-
дивъ-София пристига 2·30,
тръгва 2·44; конвенционалътъ
за Свиленградъ пристига на
Раковски 0·11, тръгва 0·20.

Смi;сенъ вланъ за Пло·
вдивъ-София пристига 12.54,
тръгва 13· за Свиленградъ
пристига 13•43, 14•28. .,,, .

.,, .,I'
< ,.

.7
се свършва. Tura?a всич-

•

.ки въ хоръ зап·вв·атъ: с До:
лу ер1·енлика, до;ру моми-
нството! Да жив·ь;е сtмей.
ното огнище! .. , Ура!»

Дж. м.
-о-



Стр. 11. ,,Р()ДО СКА ЗВ'ВЗдА"

t\lOT(

Болница ена
--4{0 t

HJ
iЪ. 8
ь н;

JН r.
IЪ И
ясиз

Управлението на болницата ивввстява на интси. ·

сующит в се, че на десетия день отъ еАнократноft м,,публикуване настоящето оёявление ?..i
слвдъ обtдъ въ канцеларията на Хасковското 0КРтреп
жно Финансово управление ще се произведе тър, анк
съ тайна конкуренция и съкратенъ срокъ за AOCTI
ката на бельо, нужно за болницата а именно:

JJJII
1) 220 броя мжжки долни гащи ??

приблизителна стойность 19,800 лева. 110n

2) 220 броя мжжки долни ризи на прСофи
бяиаителна стойность 19,800 лева. ta 6°с

3) 1 О броя горни лвкарски блузи ?:?
приблиаителн 1 стойность 1,800 лева. •. з;

Чл. 125 отъ закон.а за бюджета, отчетностьта0ис?
прtдприятията ще се спазва. 300

Залогъ за 'правоучастие въ търга е 1 О на C\r•u
Тържнитt книжа и осразцитв могатъ да се a11\tl

ждатъ всвки день въ болницата - Домакина.
:офи

гр. Хасково, 19 февруарири 192? ГОА. на

Болница,=
?!!!!!!!!!?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'????!!!!!!!!!!!!!!!!???!!!!!!!!!?????-------....-----------------------?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!l!!!!R!!!!ilfPM

Кримииапиаседмицо
Дирятъ се лицата· 1)

Петръ Стефановъ, отъ с
Табачка, Беленска околия
бившъ секр-сирникъ въ
схщото село, з 7 годишен,
ако се залови да се из-
прати на 'J-й сждебенъ
слъдовагель при Русен-
ския окрвженъ схдъ: i)
Яно fl. Малчевъ, отъ '!Иф-
ликъ Кжсъ-кара, Джl\ю-
денска община, Ломско
ёившъ сек-бирникъ въ
Долно-банска община. Ду-
пиишка околия :3::-40 го-
дишенъ, ако се залови да
се изпрати на Дупнишкия
околийски началникъ; 3)
Сгайко Тодоровъ Кочевъ
отъ гр, Разградъ, ?4 1·0-

ди шенъ: 4) Стгянъ Ма-
риновъ, влашки циганинъ
чергаръ, неиаввстно ьгвс-
тожителство ако се за-
ловятъ да се изпратятъ
на прокурора на Разград-
ския окр. схпъ: 5) Ив, Ст.
Поповъ, още ивввстенъ
подъ името Мехмедъ М.
Имамовъ. Стефанъ Ива-
новъ, Иванъ Стефановъ
покръстенъ помакъ отъ с.
Костанпово, Пещерска о-
колия, бившъ секр.-бир-
никъ въ Кочашкото общ.
управление, Свиленград-
ска околия, 28 годишенъ
ако се залови да се из-
прати не: Свиленградския
окол начаяникъ: 6) Вла-
димиръ Евгениевичъ Лей-
тя. руснакъ, :-н годишенъ
7) Иванъ Петрсвъ (или-
червенъ Иванчо) отъ Ма-
кедония, живве въ София
на около :а години; 8 Ян-
ко Майеръ, още подъ и-
мето Димитръ Марковъ
Косговь, международенъ
фаяшификаторъ на чека.
ве; 9) Семимъ Ферадовъ
отъ гр. Казаннъкъ. 42 го-
дишенъ. турчинъ. Легити-
мацията му носи № 2671;
10) Владимиръ д-ръ Елма-
зовъ, 28-30 годишенъ,
мошеникъ, минава за ин-
спекторъ на разни учре-
ждения, првдстввитель на
разни фирми, събира ка-
пара за порхчки и пр. ?

Ако се валовятъ да се из-
пратятъ въ обществената

(J(';,(ЧJ сность Ъ С ф: я.
Кр ,..щи 110 е.гаковетъ:

I) I [анко Гоцоровъ С rosi
НОВЪ. ИЗВ ВСТеНЪ IIОДЪ пр [,..

кора <Дяволъ>, отъ гр,
Троянъ, по занятие ра-
оотникъ, 4-G годишенъ,
крадецъ и джебчия, отъ
1 !Ji ·i гоц. насамъ оскценъ
нъко I ко нжти; i) Алек
сандръ l [аумовъ Стояновъ
извв тенъ подъ пръкора
«Гагара». отъ гр. Струга
110 заня I ие огняръ, 1,9 го-
д11 шенъ, опасенъ крьдецъ
чрвзъ вз;101\1ъ (туфаджия)
и джебчия, отъ 1 :106 1 оц-
насамъ осхждаиъ петь
пхти за кражба: 3) Го-
доръ Тодоровъ, подъ пръ
кора «Дашколата-. «Ра-
шсолу», отъ гр. Лвско-
вецъ, t ·i

1 одишенъ, кра-
цецъ по влаковет б и дже-
бчия ; 4) 1 [ею Иванов Ь
Мжнгu?зъ, отъ гр. Лtско-
вецъ, ii годишенъ, кра-
децъ ; 5) Никола Стояновъ
Джамбааовъ, изввстенъ
подъ пръкора « Коленце·
то- отъ 1 р. Шуменъ l u

годишенъ, спасенъ джео-
чия, краде по линията
Русе-Стара-загара, Гоп-
на орвховица - Варна по-
някога Мездра - Видинъ.
Ако се ааловятъ по желв-
эопктнигв линии и гари
да се изпратятъ въ 06-
шест вената безопасность
София

ИJ6t1·али арестанти:
1) Аспарухъ Мнтришиновъ
циrанинъ черrаръ, 1щне-
крадецъ, 4U годишен ь;
2-J Дим. Славчеьъ нзвtс-
тенъ подъ прtкора „Джа-
пана '·, отъ L.офия 30 rо-
дишенъ; 3) Тодоръ Пет-
ровъ отъ rp. Ьосилеrрадъ
живущъ въ с. РаLово,
ЛOI\JCKO, 27 ГОДr1Шенъ; 4)
Георги наковъ, 0·1 ь село
Василовци, Лvf\1Ско, 27 rо-
дишенъ: 5) Костадин ъ Ге-
оргиевъ 01 ъ с. Охридъ,
фердинандско, живущъ въ
с. Кошеновци, Ломско 26
годишенъ; б) Найденъ
Найде11овъ Геор1·11евъ отъ
с. Гuвtжда, Берковско. 21
ruд. Ако се ЗаJювя rъ ·

да
се изпра rятъ на д?р?к-
тора на Берковския зат-
воръ.

IJташкото ме[о и кучетата не ro яnать
Че е права тази стара

поговорка, е ясно като
6tлъ день, а и самата при-
казчица, която ще ви ра-
зкажа, иде да потвърди
това: «Не било Mi1orv от-
давна, сдружили се 4-ма
левентъ юнаци, какъ да
избавятъ cem ,то си отъ
напаститt на единъ змей??то всtка година взи-

малъ?10 една отъ най-
хубавиi\Б моми въ селото
Не минас.ло много, дошло
редъ 11

?
до любовницитt

на 4-мrs.пэ млади юнаци и
-rt р'БLL?ИЛИ, ЖИВИ ИЛИ МЪ-

рТВИ, д?i\ прtмахнатъ чу-
довище?о. Единъ день к0-
rато змея почивалъ на

\

сtнка подъ липата на ЕЛR-
дението си, тв прtдпаз-
ливо се прибл,окаватъ и-
зотзадъ и съ брадва му
отсичатъ главата. Устро-
йва се голtмо тържество
въ селото, което траяло
цtли 20 дни ... Най послt
дошло рtдъ да си раздt-
лятъ богатата плячка, ос-
танала отъ Зl\Jея, седнали,
дtлили. «На мене два, на
васъ единъ, започналъ най
голtмия отъ тtхъ, кой го
билъ 11 за главатарь. I-le
може, рекли останалитt,
както ти, така и ние взе
хме участие въ убиването
на звtра. » « Не може да
бн..де» рекълъ rо;1tм?я и

Една ?аор вена
ст аи ца

Въ,тосът ь с з L жерт-
витв отъ во,iнитt, - 06-
щеt:тво, коетG гледа съсъ
спокойствие ?траданияrа
на собственитt си чада- мжченици. TL ва об-
щество не е способно да
OTK1.pi'i1И бupчt:CIOI духъ у
възрастващитt.

Кuи еж мжченицици·
тt? 1 ова еж чов·Ьшки сж-
щества, имащи граждан-
ски и ,1оли I ическ11 права.
Т·в наи-1?uс ruй11u еж ги
носи пи и uтс ruявали. Tt
дадоха ?1ctc I и отъ тtлата
си, търпя r 1„ несгоди, ли-
шения и нищета стоичес-
ки. I 'о Ще Г ·! !ЯТЪ, НО ВЪ
Зc:li\i ?н,1 на ·1 vBd, l\IJJaдитt
пu.црас гващн поколения,
на •1ий 1·0 11лещи щ? пад-
не 1 ежкия товаръ на дър-
жаьна га ни i\Jашина ще
иматъ 11р·вдвидъ черната
бла?·одарность, съ която
се JI плащаl\1е и не ще се
жер1 ва 1 ъ. Не ще има май-
ки, кои 1·0 ще дадатъ ча-
дата си Оt:Зъ съпро·1 ива.
А майкат1 тя е спuйката
на 06ществ?1-1v го единство.

За да се изб вгнатъ ло-
шитt 1н'следствия. нека
общество н управляващи
не Забравя гъ задължения-
та си. Нека се положатъ
l\1аксиf\1у111ъ усt1л11я за по-
доьр-ение 111а1 ериално го
положение на мжченици-
1 t 11 наел вдвици1 -в имъ
сирац11. Общината и ок-
ржга. а слtдъ 1 tхъ и дър-
жавата мura гъ много да
направятъ за подuбрение
учас 1ъта имъ. Нека не се
търпи бацила, който раз-
язжда организ1\1а на .цър-
жаu·ата ни дру1 ад't, а го
унищожимъ в ь зародиша
му - условията. Да бър-
3аме до гдt има врtме.

Н. Т.

ПJК[о?nиъ
:;??еl\;1?6.и??

JI Jr; u мtста се
продава на износна цtна.
Справка въ сладкарницата
«Ягода».

стр 1шно се разфукалъ.
С11iщъ i\!ИС ;1ене оста али-
т 15 Ct: съгласили и взе-
ли своя д·tлъ, а само че-
твъртия. кой го още про-
дъ1Jжавалъ да протестира
не билъ доволенъ. «Да се
допитаме до кехаята, ре-
кълъ по-111ал1<ия, кой има
повече право.» Рвшили и
тръгналн. «Слушай кехая
ефенди, и т н. раз,1рави-
ли ц 1>j1ата. работа. «Не мо-
же, рекълъ посл·вдния,
най гол Вl\tия д BJJЪ се riaдa
на най голtмия... а що
остане, ;(tлете помежду си.

Плячката била скоро r10-
делсна, най малкия д 13лъ
се падналъ н 1 послtдния
Вдигналъ врtва, събиралъ
хора по площада на се-
лото, оплаквалъ„се, но ни-
що не помогнало. ?окато

;ii
Хасковско Българско Училищно Н-во.

Обявление
№ 49

Обявява се на интересующитt се, че на 7 мар
1924 r. въ канцеларията на училищното настоJ1телс
во отъ 1 О J\O 12 часа прtди обtдъ ще се произве,ц
търrъ съ явна конкуренция за отдаване на наемат
ли училищнитt мери отъ мtстноститt: Акташъ-Кър
при Сталевия кладенецъ, Илтията отъ двtтt стран
на шосето Хасково - Конушъ, Деве Дору при па,
ковия чифликъ, Гиокъ Тепе между изкорененитt щ
зя и ниви. Тюрбето надъ Малевското шосе при пр1
теж::.?нията на К. Х. Гердималията, Хай,царъ Къръ np
СкеJiето.

?алога за правоучастие е 10 на сто от. nолучJ UI
ния наемъ. Чл. чл. 125 и 127 отъ закона за бЮАЖ?

. -та, 01 четностьта задължителни.
Поемнитt условия, скицитt и разяснения се А?ватъ всt1<и прис.жтственъ день въ канцеларията J.

училищното настоятелство.
rp. Хасково, 20 февруари 1924 гад.

Отъ Настоятелствот111
=====х=-======================-====-==-====-=':t,фи

Хасковска Държавна

Обявnение
№?:250

11а се усtти, останалитt
грабнали мtстата, голt-
мия станалъ кметъ, срtд-
ния съвtтникъ и остана-
.(]ИЯ секре-rаръ, а нашъ
сърдитко Димо, така се
наричалъ изтърсака, ос-
таналъ на 1·оло-подлъз-
нали му дине1?а кора. Пла-
калъ сиромаха, протести-
ралъ и трtбвало скоро да
мJiъкне понеже на другия
ден?. прочелъ бtла книrа
залепена прtдъ общината
нtщо като законъ за за-
щита на държавата .. ,
Гледалъ, гледалъ нашъ
Димо, па му хрумнало на
ум2. нtщо, тича той при
кураджията на селото съ·
вtтъ да иска, зеръ не е
така лесно пая си да за-
губишъ. «Добъръ день, по-
братиме!»Далъ боrъ добро,

I!!!!!!!!какво те носи насамъ
«Остави се холамъ изигd5u1
ха ме здравата. «Хайr"?
кай «сговоръ)
сторимъ, да убиемъ ЧУА

вището. Свършихме я абrвJ

днесъ ми у А а р и х а р1?кит
ника.) tмо

«Ехъ, какво ,ца ти сто?азу
нали ти казвахъ азъ 1 пр
бt, че орташкото месоеаля
кучетата го не ядат•• ?лес
ти не ме послуша .то Joi

Хайде, върви кждtто ?чнн1

видятъ очитt, хичъ не ?авр
е грижа за тебе . . . •ко r

На другия день селе?ттетt отъ селото бидохd I бн..,11

ненадани новината. че ?ото
лкия изтърсакъ си п?-огл
мtтналъ въжето пр?
врата, защото друго •ме ,
що не му оставало ?е с,
вtнъ тоаа. .•. Воражо?я f

а б,


