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На ·,улица -Военна» .л'9
':l(i, ,,.близо до казармигв
на s· пtх .. полкъ живве 22

с rодишн,П4, красива и те-
-1

А1П?ра?1ентн? Полда ?рай .Послtдн,на е. немкиня съ: злагисти коси и сини очи.
Тя е. родо!\1·ь отъ модер-
ния Вавилонъ Виена и жи
Rtе

.

въ Русе отъ нвкол ко
години насамъ. Весела,
'безгрижна и общителна,
jТЯ съ нищо не е давала
обективни призн?ци, че
единъ день до каквато иi бил·о отчаяна посгхпка,
• Но суровия ЖИВОТЪ СЪ

оигв неуловими и· неи
?6ежни закони обрежда
тежка участь на младата
Фрай. ·

т? Мин аватъ дни'ft на без-
?; грижието и веселото . чу-

руликане въ живота и·
ъ настж.гщатъ тия на сър ..
,

·
дечни вле'Чения и любов·
.?о орвме. Младата Фрв й

1 пма ?.e':ie СВОЙ кяиентъ И
живt? съ него и само за
него. Но ... спуч?за се не-
из6:Ьжното 'често. пхли.
'Нейната люоовь отвръща

' о'чи отъ· нея и тя се по-
? чувствувала с а !\(·а и р·в-
L шавя д i свърши съ без-
:. смие iения за нея вече

животъ.: f
' ? . .. . .. .

tfе исиамъ да живъя

Хзскоао, 29 сЬ811РV8DИ 1924.ro,a.

В. Черновеждовъ

Вnаковетt.
.Хасково тръгва 9·30, t17.

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

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

Смвсенъ впакъ за Пло-
вдивъ-София пристига 12.54,
тръгва 13'44, за Свиленградъ
пристига 13'43, 14·28.За:вчера слtдъ ш1а;цнt

отчаяната Полда, или По-
ли както· гален:0 е нари· ;. . ·

чатъ нейнигв близки из-
.

Четете Рсдопева Звtзда,

АБСНАМЕНТЪ:
Голишенъ 2GU

За (i мtсеци 150
За 3 мtсеци 100

ОБЯВЛЕНИЯ:
на квад. сантимет. rю

2 лева

Редакция и администра
ция печатница

«!:В'l>ТЛИНА»-Хасково

Ц1iНА 1 вевъ

Б О. Р С А
Официа11. курс...

за 28 Февруари

куп. пр,
jШвейцария 291 - 2328j· -

Ню-йоркъ 132 50 134 30
Лондонъ 570 70 5801 7
Парижъ 5761 - 5?jИталия 573/ - 53.,
Царнградъ 661 - 70j
Ронжния 69j 80 721
Германия - - -
Прага 3811 20 392
Виена -1161 -19
Белгия 5D4J - 525 00
Буда-Пеща

-,
16 -,Югославия 164 50 ПО! -

Гърция 221 00 228i -,
Холандия 49431 - 5j -.
Канада 1l81 60 13(), .

Швеция 345()! -13514! -.Нечагавца tCll'h·rJ1вa • - Хаско110.r
важиоf ю аездомиици важиоr

Искате ли да си строите жилище, купете си

Дворно мtсто
каквото продаваме ние 4 J 4 кв. м въ Нов иякваргапь до лазарета, до невага кхща · на

поrrъ Тодоръ
Споразумение: Д. Стаnввъ С-в 11. Гесегиевь,3-3 въ дюкяна на Бр. Динкови,

?====??????=========?=Е=?
Манифактуренъ и Гапангериенъ Маrазинъ

Е лигь-,,
иа reoprи Иваиовъ - Хасково

Въ магазина се намиратъ разни манифактурни и
галантерийни стоки съ НАМАЛЕНИ ЦЪНИ.

Посвтете и се увврете ==.z:=-
Съ почитание: г. ИВАНОВЪ.-????????????-?-.

ЗF\ ГPRПCKf\Tf\

1-3

градина
Имаме сввдение, какво

градския rрадинарь е по·
далъ рапортъ, съ който
моли общ, С'ЬВ'ВТЪ ,ца му
прtдвидятъ суми въ арt-
дстоящия ёюджетъ, които
да се употрtбяватъ за
подбрението на градинс-
кото дtло въ града, а
именно: Цввтарника каз-
ва въ рапорта с-и е раз-
неёитенъ и става вече не
годенъ за цtльта нужда-
та отъ щателенъ ремонтъ
е необходима; модерното
приспособление за поли-
ване на гр. градина, ка·
нализирание съ цинкови
галванизирани трхои, е
повече отъ налвжаще и
въ интереса на общината;
необходимо е и юставка-
та на едно малко мотор-
че отъ 2 конски сили за
вадене вода, а не както
е сега водата да се вази
СЪ КОН'Ь, КОЙТО МНОГО 110

съ rолtма популярность
у насъ, ще бж.?ъ изнесе-
на на нашата сцена

вече коства на общината.
Направата на една же-
лезна ограда на новост-
рояшето паркче въ кв.
NO 106 е тоже належа·
ща. Продължението на
валвсяванетв пе север·
ния скатъ на града е н?-
обходимо, защото не вси-
чки дръвчета посвти до
сега еж. се прихванали
причината е ланската 6
мtсечна зима и ще трtб-
ва обtзателно да се по-
святъ нови дръвчета на
мtстата на иасъхналит-в
и даже да се продължи
залвсяването е умiстно.
Наистина, че едничкото
мtсто на хасковци е rp
гdадина, макаръ и за се·
га малка при по·добри
условия би доставлявала
ис rинска наслада на всв-
ки посвтитель Ето защо
вi"iрваме. общинския съ-
ввтъ не ще остане rяухъ
исканията на гр. гради-
нарь и ще nрtдвиди ис-
канигв суми въ бюджета
си за 1924: и 1925 г оя.

I

: Когато сърцето· потъва въ · меланхолия,
,rip · см-ь_ртьта вит 1е на.около. - Коя е
?к· ·

. Полда Фрай?
За

ro Русе, 21 II. Отбелезано пива rолtма доза йодъ и
ми е· въ аналиитt на л19бов- слtдъ половина часъ па-
1в .. нитt ·

трагед1:1и, че най-ка- да въ безсъзнание.
р ·тастрофалнь?:о и 1:1ай-ща- Една съсtдка която до.
за tтливо вр-вме на любовь- шла на гости вижда на

or? та е пролtт?та. И наис- .пода агонизиращата По-
се тина, особено в_ъ

·

пос?j>д- ли ..и веднага съобщавания и· милуващъ м·_1й, .рю- на другитt съсtди, кои-i'Ойнитt трагедии став?тъ т.0- взематъ единъ фай·ърде нач"есrо .. Мо?е би тонъ. и я откарваtъ въ
и затуй приблюkа?зането. държавната болница.
i1a пролtтьта завчера. въ ·

да ни се· случи една 1'-укъ благодарение 6ъ?:
раrсдия отъ този родъ. зитв мtрки на лtкарит Ii

? · .. · . Поли едва на другия деньКоя е· Пол,11.а· ·Фрай? дохожд? малко на себе си
Виждайки· болничната об-
становка и дог1ускайки
вtр оятностьта да ожиьtе
тя става· отъ леrлото и
скубейки отчаяно коситt
си заридава. горко. Чуватъ
се отврtме на врtм? от·
чаени писъци « Не искамъ
да живtя! ... Не искамъ
да живtя!» .. :

Служителкитt отъ бол-
ницата и лtкари едва
успtватъ да я. успокоятъ.
Ilpt.J:!? нtкuи. с;во? близки
които еж. я посетили тя·
е заявила че и да оздра·
вtе,_ пак? ще посегне_ на
живота -си.

Положението и спо-
рtдъ лекаритt, въпрtки
тежкитt рани отъ изга-
рянето в? дихателното
r1-рло. и дихателнитt ор-
гани,. е вънъ отъ всtка
опасно.сть.

Ае,,упщия .. Пристигнала
е де11утация отъ Чирпанъ
и околията, за да моли
министерството на .,желt-
зницитt да ц съгласи и
построи линията Чирпанъ- Меричлери - Раковски
която е отъ жизненъ ин
тересъ за града и околи.
ята. Тия ?ни депутацията
съвмtстно съ Чирпански-тt народни представитt·
ли ще се яви пр·вдъ r. г.
!\1инистритt съ подробно -----------------------изложение по въпроса.

· Прtкратеки стачни. Уче-
ническитt сrачки въ :тър.говскитt у?илища въ
Свищовъ, Варна и Бур-rазъ еж. прtкратени. За
причината на .стачкитt

. е направена анкета отъ
начанника на професио-
налното . образувание r.
Ранковъ.

8ъ, участък-ь «Старий»,
задъ джамията, близу до
фенера. пр·вдъ една тур-
ска кжща, винаги стои
едно куче1 което пон·в-
кога лежи, а понtкоrа
лае, съвсtмъ 6езпри•шно
минувачитt. Особено ве-
черь, ако мине тамъ нt-
кой за пръвъ пж.ть, рис-
кува да бж.1{е 'ухапанъ
най малко. Сж.що· и· дt·
цата. Това куче · трtбва
или . да се махне отъ
тамъ, или да бжде завъ-
рзано, за избtгване не-
нещастията.

О6щи1tекия тrатр-ь ще
прtдстави въ ежбата 1
мартъ s часа · вечерт1.
«Вампиръ» отъ· А. Стра-
ши.мировъ. Ролята ?елю
ще се играе отъ Др. В.
Алексиевъ Въ неделя на
2 мартъ - д н е в н о
2 и половина часа сл.
пл .. »Стариятъ прокурор«
драма:въ 4 действия отъ
Шулеръ, а в е Ч· е р н о
8 часа « Глуr1акътъ» ком.
въ 5 действия отъ Фул-
да Подготовката на дра-
мата »Забава« отъ Ар.
тур-ь Шницлеръ е вече
на привърщване. И нас·
кора тази хуо-ава дра)1а
на. съврtменн.ия . не?1tю-1
писатель, ползващъ с;е

Който рекламира
to,#тои печели



Стр. JI.

Едно ПИ(МО
на Мария Ант?аflета

Въ Лондонъ напослв-
/\ЪКЪ се продавало на 11у·
бличенъ търгъ едно пис-
!110 на френската кралица
Мария Антоанета, жена
на Людвнкъ XVI. която
y111pt на гипьотината. Въ
писмото. написано на оби-

..

кновена хартия и безъ
дата кралицата описвала
на принцеса де Ламбалъ
отчаяното положение на
I?ренското кралско семей
ство 11 молила за помощь.
В1, края оила полписана
11 сестрата на краля. пои·
нпесл Елисввета. Пръдпо
л:11 ало се, че писмото е
било писано въ l 7!H гох.
э ашото по онова вр Ъ111е

ириниесн де Л амсалъ, е
сила въ Англия.

J [ената на писмото за
елинъ цень достигнала д.о
15 лири стерлинги или
,;'JOO лева

Умрiлъ съ пика иа

царя въ ржка
Букурещъ 27 11. Пръди

нвколко дни тукъ почина
ивввстния български ху
J\ожник.ъ - карикатуристъ
Анлро Отъ нъколко връ-
:11е Т1)11 живвеше въ шум
ния Букурещъ. кждtто б·в
учитель АЪ ёългарскето
училище. Андро почина,
1<,11<то ?, н о 1· о български
таланти въ мизерия.

Редакторътъ на «Ун?,1-
версулъ» ,·. В. Хрисико,
конто го с посетияъ въ
болницата въ првлсмър-
тнитЬ. 1\1у часове и разка-
зва, ч? Андро првпи да
склопи очи 111у, показалъ
ецинъ портретъ въ който
6илъ фотографиранъ съ
царь Бориса. Андро му
казалъ: «Аз„ ще умра въ
ржката съ тоя портретъ.
Азъ ще го отнеса съ се·
се си. l lиши на Царя, че

_,,.=-==--=--==..,,=е,о::;==== -'"'" СТО . . . I I

3) Да за б р а н и подъ
страхъ на rлоб?.1 и нака-
зание н t.t неn6узданитt
колари, ф;111т()-нджии и
шафьари да карагъ поле-
ка и яържатъ винаги де-
снага страна на пхтя за
Аа не се фа6рикуаа ка.111.
по изкусгвенъ начинъ от·
НОВО.

Тия rорнитt три начи
на си запазваме правото
Аа измt1:1им», ако общи-
ната бжАе каваяерка съ
срввства .11.а стори това и
тогава нищо не ни оста-
ва нвнь гражванигв, ос-
в'Ънъ )(а ванвеиъ високо:
«Не исквмъ да раёотишъ»

Андро го е ооожавалъ-.
Очите 1111у се напълнили
СЪ СЪJJЗИ ....

Единъ-два дни по кхсно
Андрп се првселилъ отъ
1\1Ира сего

Схщиятъ журналиста
разказва, ,,е докато го
поrребатъ минали 4 дни
понеже домашнигв му н·Ь
мали нито стотинка Ста-
н ало нужда да се съби-
ратъ помощи, къмъ кои-
то н,.- шигв сънародници
се указа?и не дота111ъ от-
зивчиви.

В Бръшляновъ

Парижъ за Хайие
Едн111, отъ членоветt на

ко111 сияга за за п азването
стария Парижъ полигналъ
въпроса да се постави ел-
на въэпсменателни плоча
на кжшатн въ която е
живвлъ и умрЬлъ Хайне
въ Парижъ -авеню Мати
ньонъ .Ло 3.

Изъ прозорецв на тая
кхша поета. вече тежко
боленъ. е ниблюдавалъ бе-
аоедицигв 110 Елисейски-
тh полета въ врtме на
революцията пръзъ 18-4:?
!'ОДИНЗ.

Хайне е живЬлъ i5 ro.
дини въ I lарижъ и гамъ
напи санъ своигв най-ху.
бави rrроизведения.

ЗЛОБОПНЕВКF\
кога пвкъ ЩЕ ЗАПЪЕМЪ

НЕ искамъ Дf\ РАБО·
тишъ ...

Тукъ поради липса на
повече 1111,сто ще пръла-
лемъ само :? начина, 110
които града ни, улицит в
и най послt и 11с1шитt бt-
дни обувки свооолно ще
разтворятъ порит·Ъ на ко-
жата си за ла подишат.
чистъ хасковски .въздухъ„
? 1) Кмета на града ни,
независимо отъ оошест-
веното и служебно поло-
жение ще тръба да • 1110.
билизира» само :1-4 дни
всички годни за носене

&Ubl&& &&

останаха 6, та 5 и пра- еА,ии-. сспушатет?? въдъвжаватъ. Намtсто Аа ето той иска Аа осло.се сrрупирватъ. тt отъ -roea, що казах. аа-ь .ден?. на Аень. eAИli• на т-ькмо иде .ца Аокаже- (,друп. си nuдлаrатъ ..ц11и?- ва, което l(азахъ. че, 1на кора. А кои ще 0зл't· CJI\ я 4)б1.рJ<али ЗАрааатзе най n.taAcтopa... не с? Дали мои,а статия t 8знае, о6аче ясно е като ?а или тг,r на r.-н11. себ-Ьлъ Аень, че нито за шател,, •• това работн„еднит'h. НИТ() за друrит-в тt 1\1ноrо ADбpt знаит?·ще бжде добрi. Аэ1. не еная как. разБълrариJ11, тая т'fiхна ра тоя rоспОАИН'Ь А6бмай1<а, и тя се с61.рка волно оттеrляl'I? .1и е. ?а .

от?. дяволщинитt на сао. кажатъ: не приемаме нит·h си .1(1ща. които ни- каква aawa nporpa?,a. ?ка1<1. не я слушат1.. а ка- искате стоЯте, ако 'fe .
то че ли на nук. й пра- м.ноrо Bt:, здраве! п-ь,вятъ. и ловече А раздраз- ?ащо не ни кажете каватъ незаздравелитt още ао казва заnаАнм?т-ь срани. . . циализМ.1- за б"Ьлrар. 1116tдни1 t софийс;ки Y.ltИ- 'ТИ? И ,.за не.а,н?то УЧ·асr1ии1ци, почти. ас-&ки .-?.нь t'И .В•. аласт1-т1i. Прочё.1е1тъпчат. бе·Зl!Н411остми.кон- . наnр. в-?. •НароА-. .. .,;,--1·р?систки крака. Колко 25 т. 1\1. и тогава filiK?

?(много нiзща тt C..lr\ а.иАt- отrоворете. Тоя .-Jtвe ,ли. и колко още има Аа е б<1лwеаJ1wк.., OJtCi»t?. А1
ВИДЯТЪ ?1 ще ВИАИТ"Ь, а trJИCJtЯ, че т•ва е neae)

(Спонеже не с? катб на. vтъ сюзорно. Вие оr.рм?шит\ непрохоАими отъ те да е кasQa.n-i. t)paтot
каJ11. и rака зас,11tлени, че 9 IO!iH е едно кон?-рlВI
че нищо Аа не виждат-. -рево.вюц. AiJJo. ви.а л"--,.«ИЯ
и. да не чуват. Цtnете те тукъ,. защото н . Cit(се, трепете се, ако щете. ав,?ра на първата сqина
хичъ и нt rr1e е rрижа за тия Г(J каз1а, nък-ь ?1сед.
това, о6?че тр:Ъбва ,ца не ? болwе.аи!!Съ,, ами .

:а?а

има коде-rиалность и 1.<а- К6Л.КОТО Зl.ia'I!, .зае&• ?такъ
валерство помеЖАУ ви, roaop14e м\ста a:t. nap ъ 0

защоп, иначе ще изrу. Я'f'1. и?rлеж.-а r·аъ ?. н?
битt АОВ-Ьрие у асtки,·о, . wателю•, ?е и ва с?усос
а 6?зъ дов'hри? н за •1t вн се ,ое, ..т? ?t,. ?9,а?0 м

трънитt не ще вн 6"-Ае ,. аиqи. 'fp·Ьto? Аа ?1)tA( за
Прочее, съ конrреси ? при ?tко?.6а6ичка Аlраля
ръмжене не се уnраая rac" а....rлища. Q;.1(1t ц_иsтая АУНЯ,. а С'Б OOftta св- -Я?,-р'Ь" naprи аз• i?
лндарносп.. , катi tДИНЪ, fttHOf8 АОбре ОТ'Ъ RV JI JНДО?
за блаrотб на тeSJ 1"1арод1t, rрупирf.'аки се ci.croн 11Jеск
членове на коАто tтtt tt но вамъ -we. еи e'f1tp1.a «Деi
самит-Ь вие. И ще ?и)ttfтe, Rifжeтe Не tt111 рuлраА?;и1
че ВМ'hсто аъ кал?. обув- йтt ба6мни А-Ивотf!lн, а ма п
китt ни ще газят-. аъ кажете колко ..-е,..ни,? f. ю
?,ози ... и ще 11екнатъ. Alt то тиt? на nарти21та е ?,иэи
с;1:ьнца. • В0ражuн1.1 11.pt11?11a п11 особt!Ае „t<fPИ, 1

т.и2t пttcneAt:t?тt. ? :нt 1апа?

отrоваll'Ь 11а 11т•ав1ръ
S'fеJ-Jявайте. А наrле?ИЯ I

I' о u 1: Lfe работници като f ?000
макиръ tJ .noдyrpaмoi;rrl, ·ко
почнаха да се с-ьв·зеtt11 п
н скоро ще -ан nрат?ария
-vatt1ъ i< :f... )( t т •. 1ft е ?rypтотп.

:?-aб01'l<tf.tK')) Г?
?'Ь3J

21 wz а а

Г-не Ре.чакторе,
По noBQA• l')юята ста·

rиs за .с1.бра1.1ието. ?а 24
т, м. в. НароJ(нР111 AOJ\JЪ,
вчера вий помествате ek
но «оnроверже.ние, о r-.

Чвр&ВНИRТ'Ь ДRВОЛЪ

Случката стана въ вла-
ка за Варна прtди двt
седмици. П-",тува единъ
1\1И1-1ИСТрЪ.

81,зползувзни отъ t'ОС-
тол риемството му, .цваl\1а·
та-трима вестникари, се
настаняватъ въ купето
съ намtрение да си от-
11очинатъ за нtколко дни
11 да възстановятъ рав-
новесието на нервитt си.
нарушено отъ прtумора.
та въ редакциитt.

За да изненада коле-
1·итii и внесе повече раз-
нообразие всрtдъ едно.
то11ното тракане на вла-
ка, единъ отъ гоститt
дuмъке::1 .дамаджанка пъл·

на съ питието на Ноя.
Хубави кttртини се ри-

суватъ въ въображение·
то на нашия прияте:1ь!
Колко е приятно да из-
ненадашъ друrаритt съ
чашка отъ червеното, ко-
гато жаждата rи застави
да вдиrнатъ бутилката
съ вода .. ,- И изведнажъ ....
>ужасъ и безумие« - би
казалъ любителя на сен
зации,- Нищо r1одо6нu; тък-
1\10 обратно!-ще кажа азъ

Въ купето се задава
подвижната и симпатич·
Hri фигура на известенъ
общnуаажав.1нъ . борецъ

лопати мжже на иаеън?
редна тридневна, непове·
че. трудоаа «оборка• и
кальта. като no чудо ще
избiirа к.?,-ь Харt.1анлий..
А това н-Ьщо на община·
та не ще и коства нищо,
още nоаеч? че за r.паша.
тай n11pl" не щ? плати
защето си е неинъ.

2) Да поразмърда rальо-
тит'h и колата градски и
веднага да rи експедира
да дир,rтъ чисть пtсъкъ
съ чакълъ а не «хума» за
,i.a насте}IИ слt)J.ъ тава из-
чнстенотu от1. кaJit.Ta мt-

31\БР/'?ВЕТЕ ВЕЧЕ ТКЯ КОН-
ГРЕСИ ...

Празн-а работа било то·
аа, ч? «сговорна ,цружина
планина rоин?ва•. Нико?
ые ще ме раауб·Ъ,11,и за
това, защото азъ най.
систtматически н арrу-
ментално ще J\1Y ?окажа.
ч? това еж отжив·L;rи
вр•Ъмет6 сн лафове, еста·
мали написани само по
µ·iтскитt 6укварчета ...
за ·зал-.rалка . . . Прим\.
ра ? много ясен-... кой мо-
же JJ.a отрече, че сrово·,
ра. отначало нароАенъ,
отnослt"'емократиченъ н?
бt сиов6рна дружина ?
и КОЙ им. елtэе ПvАЪ
кожата, та се разритаха
така: И, •• кра„ на кра-
ищата дo,1.t'f'o 6'\ха 1,

ср'hщу у.nотр·вбата на
спиртt.?и пития.

Слабото ыу l'tl'fscтo
споре.-ъ насъ, дос.тоинст-
вото му, споредъ него -
е, че въ която срiща и
да попвдне. въ всtки ме·
ментъ пр? ?сtки .случай
и rювод. взима думата,
за да изрече едt:нt фили-
пика <:рtщу пияни1"Ь на
алкохол.

Поднася се чай и apry·
ментитЪ cp'ftщy алкохо
лизма лочеатъ да текатъ
по·бързо отъ трi'iкането
на колелетата.

А въ това 1p'hl'l1e дама·
джанката съ скрития въ
нея ttервенъ А,?волъ се
по..s.ава и прймамва ли
примамва ...

Да с? сложи по чашка
е невъзможно въ тая на·
поена с? npoт?afJa.11кoa·

лиамъ ат?юсфера и „на.
шия nриятель сп?)(tл11
мжRата съ единъ о r1.1

п"'тницитt си. ?об-..ръ
финансистъ, кы.tто спася·

· sa пол,·1жен1t?то.
Поожчаа то'Й на rpaAf1·

вагона да налива бще
чай, като в-. чашит·t на
вестнккаритt сипва отъ
Аамаджанката.

У6tд·ител»нятъ· проти·
воалкохолнстъ проАължа·
ва р-Ъчта си аосръбваJ;iкн.
чай, а наu1итii колеrн,
мудно у)(обряватъ думитt
МУ, 38.81.p't 8.a!f'J. JJ"ЬЖНЧКН ·

т'h въ чаенитt) чаi11и и
посръбва.т"Ь. като .мяаоли-
то ,се, споrл.еждатъ.

» Ча?пиеwето • проА-.я·
жава повече отколкото
е нужно. Държането на
liAЯB<.1Jteннт'h 1е.ч? нащtt

81
лрия?·елн &ъэбужА-а с1Jфия,
•?еиията 1:1? • оротнаоад1вор1
х-и.оиста Hi> . . . ··K1tC1 t-ta .

Влака ваа1.1иаа 1111 rюста -11

Аната 1•ара. ъ сл
Узыаi"а пrрата. pa1jllитt

ка на а-..адържанtt?то пр
керява: о- Друrм ср-Ъди, n11,I\J1° де?
ке ннтелиrентни. Jf1114ачин
ПO·fOJ'iM'Ь y..-:ntx-. ... ;АНТар
вие, ам? сте неnоnр,аrвитi
Mft . • . ЪЗМО

-- Не, rосnодмнt. _ '?тпро
шитt арrумеыти П.Р9t\ :·

·

алкохела нн ни обмаА?АР L

всецtло, но раtJотата- ,
?ъ У

_? ? ране- ...лмпсв,ше н1-1 рлс1
JJЯ .Аа прtодо.н'Ъемъt1?а f
шеыи,?'fа на .:??р•?н?:,и rt 180JJ'Ь, f)ЗtЦO'fO ,11tAcre)
6?з11. арr?111ейти... е. Фия

tf1aм? ! . . . н?ас?- q6Qr0?,.t ар


