
rод. •

• c'Ilхвонхмвн: Ъ:
За 1 година 260 лева
За 6 ивсеца 130 лева
За 3 м-всеца 70 лева

Единъ брой 1 певъ
Всичко въ пр?дплата?...?
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IТелефонъ №
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Х"!ско{Зс, 21 ма11тъ 1824 rод•

rt;-- ........... I __.,.

I
ОБЯВЛЕНИЯ:- I За

За
Приставени 1 лв. на дума

! д 3d
1

ържавни 2 J ш. на кв. см. '
..

··

1
Годежни и вi.1 rчални по 50 п. r

Некролоз 1 150 лева В
Търговски по споразумение
Въ хрон. 5 11в. на репъ "1

Ржкописи назадъ не се n.E:

в г ъ щ а ТЪ?
Урежда рецакц. комигегз,

Orr. реАакторъ:
Вввипъ Сотировъ·----------·----·

Иезависимъ ииформациоиеиъ ежедиевиикъ ?----------------------- ---------·---:-----------------....JJ
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виимаиие! Иитересио! виимаииеt
nот

-

(Специа11tfа служоа на , Родопсша Звt з ?.J ,, )

Завещанието на Гешевъ
Отваряне на нетариавнетв мУ

завещание. Иому колко
е завещано.

София 20 3. nu теле-
фона. Днесъ биде отворе-
но нотариалнсто завеща-
ние на най-голвмия капи-
талистъ-е-милионеръ Ив.
Ев. Гешевъ. Споредъ не-
го покойниятъ е -аавешал
едно здание находящо с?
на ул. -Серлика» на Ака
д€мията на наукитt; На
червения кръсть е ваве-
шалъ 100,000 лв- Завещал
е сжшо €дна крупна сумя
на славянски клу6ъ.

Останалото свое богат-
ство покойниягъ е оста-
вилъ на наслtдницитt си.

Ревногпееиятв ервлъ
Демокр. еговоръ про-

дъпжвввгъ
София, 20 мартъ по те

лефона До снощи число-
то на подалитt писменни
декларации депутати за
поддържане на Демокра-
тически сrоворъ,достиrна
15{) души.

. Отъ радикалитt сап, 1д-
дали писменни декларации
22 депутати, а останали-
тt на чело съ Илия Геор
говъ и Костурковъ са и-
мали частно заседание, въ
което 15 д. застанали на
странета на Ил. Георrовъ
-да се въздържатъ отъ
подаване на писменни де·
клар-ции, а 4-5 души са
отишли съ Костурковъ,
като рвшителнэ с·'\ се О·

6явили противъ дава?ето
на каквито и да било де-
кларации.

Отъ Демокр. парлямеи-
тарна група са подали
деклараuии 32 депутати,
а 21 са минали на стра-
ната на Ал. м?линовъ, ка-
то се обособяватъ въ от-
делна демократическа пар-
ламентарна група.

Не подалитt писмtнни
декларации ще бждатъ
изкяючени отъ редоветв
на демокр. сговоръ,

Едно ввявпение на ми-
ниегръ Руеевъ

nptAЪ еАИНЪ етъ сътрудни-
цитt на сръбския в къ

? llс„итииа•

София ?о ::. по т еле
фона. М ра на вътрешни·
тt ра6()ТИ r. Русевъ е
?аявиА слtдното прtдъ
елинъ сътрудникъ нс1 сръ
бския в-къ »Политика»:
»Имаме положителни дан
ни, че вие съроигъ обла-
чате въ войнишки дрвхи
и въорвжввате забtгна
литt наши емигранти съ
ц·вль да "нахлуятъ, съ ва-
ша помощь въ България.

Дължа да заявя, че та-
зи акция не ше успtе
Всtки опитъ отъ кждtто
и да иде 1011 we бж.111:
осуетенъ и виновницитt
жестоко наказани?

между дружбашитt
София 20 3. по теле-

фона. Вчера при разиск-
ването на бюджетопрое-
кта па финансовата 1924
1925 rод вепутнтитв отъ
земледелската парламен
тарна група 811 Поповъ
Хр, Димитровъ, Дончевъ
и др заявиха, че тt пре-
сгавляватъ и образуватъ
землсделския съю зъ Сх
щи rt заявиха. че за тази
цtль еж подали заявле
ние до бюрото на кам-
рата.

Наетхпи голъмъ шумъ
и првр акания между гвхъ
и другигЬ депутати зем-
ледtлци.

Вnаковет,
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; конвенционвпъгъ
за Свипенградъ пристига на
Раковски 0·11, тръгва 0·20.

Сивсенъ впакъ за Пло-
вдивъ-София пристига 12.54,
тръгва 13·44, за Свиленградъ
uристига 13"43, 14·28.

Четете Р. Звtзда

1 [ловдивъ. 20 :1. (По те.
лефеиа) Снощи 7 и по-
ловина часа въ квартала
при 1<а1 олишката черква
се извърши едно потре.
сающе убийство, което
хвърли въ тревога цtлия
Пловдивъ Иванъ Поповъ,
шивачъ. огъ ивввсго врв-
ме е оилъ въ семвенъ кон-
фл и ктъ съ жена си Фан-
ко. Вслввствие по СТОЯ НИ·
тt караници послвднят з
е ивбЬгала и отишла да
жигве при сестра си Хри-
ши. Вчера ваедно съ сес-
гра си тя е дошла да
прибере отъ домътъ на
мхж а си .z,.treтo, което
остазила. По ПJit.ПI, об.н'-lетt б иватъ застигнати огъ
оаверениятъ съпруг ь и Ge
почв?. разправия на ули.
цата.

Излtзалъ изъ нетърие.
ние Поновъ изважда ре
волвера и зае грtлва же
на си и 6"-\лдъз, си, слtдъ
което ЗJC'J р·влва и сеое
си. Балдъзс1 му е nt1-леко
ранена, а той и жена му
агuнизираши еж откара·
ни въ болницата.

?роника
СпорРАЪ едно съобщение

на IJJIОВДИВСКИЯТ в-къ « Бор-
ба• ков•1ежник-t на Кър-
джалийския nor·. секторъ,
при 38 дружина r. Радул1.
РадуJювъ е билъ начетенъ
отъ финан власти съ по-
вече отъ 1 мил лв . На-
r?равенъ е запоръ на и-
мотитt му състоящи се
отъ единъ манифактуренъ
маrазинъ и една лека колн

Научаваме, че на внес·
литt тютюнитt си в ь
Земледелския синдикатъ
«Родопи» ще 6?цатъ пл а
тени между 5? и 63 лв.
клг .. тъй като управител·
ния с;,ш·втъ на 01,щия е
възнам врявалъ да за,i,ър
жи по ·1 О лв. на кrр за
вн.трешенъ заемъ. Тоэи
въпросъ ще бж.де рtшенъ
на извънредното общо
събрание, което както
същбщихме, ще се състои
н? i9 т. м въ салона на
читалище «Заря•

Продава се мtсто отъ 411) ка. метри нах(:}дя.
що се задъ Военния лазаретъ при съсtди: на
западъ Димитръ 3. Бибовъ, на северъ Коста

? !{ръстевъ 11 у11ица ====
ко?·

111

Спор,tзумtние 1<олониале11ъ ма,,азинъ «Вене-
ция• на ВАСИЛЪ СТАЙКОВЪ :оф

?э-5 Хасково. ..J?:).
=====================?===?==============S,?ю

Важно! Важно! Важно! отс

Пристигнаха ми сухи мешови дървен???
въглища на ц'hни нонкур,?нтни. Cnopaз)tt
мение ковачница „Лезеж·радъ ", (u1oceцi'?-?

за Раковсн и
· ·

·ть.

Н. ГЕОРГИЕВ'?6:4-4

ОБЯВЛЕНИЕ № 1222
ВЪ,

?art

Тъй като на т.рrа по о6"еление Х! 12 (държаве?ооч
вtстникъ брой ?з1 <н. т. ГОА,) цtнитt на бpal:Uнrrъ
то, сиренето. червения пиперъ, фасула, лещата, л1ит

ка и ечемика не се утв1.рдиха nораАи тава, че с3ид·

висо?<и, т, 1 обяsява се на интересующитt че на 25 т.м. rаз
9 до 11 1?аса, въ канцеларията на хасковското и 11л

1

r,дивското +ина1-tсови уnраалени". ще се произве1° 1

т.рrъ, с. тайна конкуренция, с1, съкратен-.. срок'е
за доставката на rорнитt хранителни и фураж1°
припаси за Хасковския и Кър.цжалийския rарниао18а
за врtмето отъ 1 априлъ Д\) 36 юни 1924: rод.

вкяf
6

чит?лно. а им.енно: 1) брашно «ранАеман.)84:
_на

с ло

по местра 1 &8000 ю·р. на nриблиsителна стоRнес и

1.106 ,000 лева: 2) сирене 4400 кrр. на пр'и6диз -1те ле

на стойность 176000 лв, 3) червен. nиперъ 1780 кr?съ
на приблизителна стойность 51000 лв. 4) фасуtъ
? 14:UO кrр. на nриблиз. стойность 24:8.(00; 1)) леu1 н

1400 кrр. на прилиз. стойнасть 1400 лв. б) Лу!fя
1100 кrр. на приблиз. ст.6йность 3300 лs. 7) ечеми?ив
124000 кrр. на при6лиз. стойность 4:960UO лв, IOI<:

Офертитt се приематъ: за цtлото количество илза·
за половината количесrв@ от. вс-вки видъ артикул1_На
Доставката франко складоветt на интенданството tfC-. н

гара Раковски или rp. Хасково или складоветis ?1 и

частитii въ 1·р. КърджалиА (но само за П()ЛОВИF'& ?:
отъ коли1!ествата на всtкн етделtн-ъ вндъ - течfв?и
спор еАЪ общитfi поемни условия и оnисанн,wта к1.1\rур
тtхъ - печатано отъ 192 t rод. на· Министерство·
на войната изАание Срока на доставката: за пол 1

вината количество отъ вс-вки вид1,, 15 дни, а ,e1t111

другата полоsина 30 АНИ отъ съобщението за yrR'Ъ! с;

ждението на търга. Интенцансrвото си заnаз8а ПРоф?
вото да увеличи или намали коли-чествето на ед?э).
трета Чл 125 отъ закона за бюджета. отчетнаст?ци
та и пr,едпрнятията е задължителен. Залога за opl св,
воучастие е 5 на сто в ьрху приблизителна rата сто?v.1<
ность на припаситt - B'h банкево у.цостверени? Е

Тържнитt книжа могат. да видятъ вс-kки присА.' н
ствен день въ 1-о или в1. i о полкеви интенданств n;:.

rp. Ха.сково, 5 мартъ 1924 rо?ина. 06

ОТЪ щ.-j;д НА ПОJ11(08



,,РОДОПСКА ЗВЪЗдА"
в

„ЛИОНСИНН ИУРНЕР
sooA s,

Ъ"
Мт\ иавtiстната nиеса on. Моро, Сиродеwь и Аеnакvръ; сnоредъ официаnни'l''liдо

кvменти no nроцеса въ „Заnата на nравосждието"
УМРf\ЗА, ЛЮБОВЪ И ПРf\ВОСЖПИЕ 2>

ra мъ авостьта на Клотилда
пеrле ваше граници, тя 6-Ь
,,ентъ ова да разцвлув» .цtдо
га оза ебанъ, но се згдоволи
в no ,11.а попита за злр а-

о на IV1t1д11e1-1<t.

-Едно нещастие• ...
овори дtдо Бребанъ,
изёвга съ единъ не-
ииайко, нtкой си ку

ръ- ,

ъ това връме де Мо-
, който 6ii станалъ

.а щ пекторъ на 6езоnас-

.нъ о тъга .при репуёликан
ни. то правителство, само
цtwe ъ името Момпри, по-
га on и е,1\НО писмо етъ по-
6t Л? ника си. Той скхса

1 и ка и прочете:
мtсн Гражданино инспекто-

нсъ и
Азъ попаднахъ на

на Eu: нитt слtди по въпра-
лаго съ ограбването на по-
rодчи ската кола отъ Брестъ
ь, З[ ааи нощь въ единаде
афода ь часа ще бжда првдъ

д·д?чмата «Генераяъ Бо-
к11ардъ и Тригв ДоброАt-

плг.?и • на уя. Одриетъ. Ако
самltете. елате тамъ. Ще

1а Ле.
ёевъ съмнение нtщо

а \\
.

. ??????н??
L? за мrт-?rи- гiоrл?дна часс-""
етъ 8

ка си. Б·t още рано.
кдию?;' тръгна по н шравле-
0 зда: къмь улица Одриетъ.
а поrЬщу кръчмата « Гене-
й ук·•ъ Бунапаргъ- се на·
rелиеJаще кхшата, на коя-
Дарх висеше надписа: « Гра-
нь к-Анката Даржанс1., ши-
ана ?Jка, живве на д·всно•.
1 дt? прочете и тихо се
l на н:•зкачва по сгвпаяага,
то и

пс водеха въ межвин.
0 съ ??

етажъ. При едро ле·
негово почукване наие:· ?тата Клотнлда дойдеце, La да отвори Но щом.и нас ·

t о 61е Мопри, стJF..nиca се
i д fасена. Моnри не чака
1 ра. го поканятъ. Той вле-е аз?. въ стаята, съблече сика "гтото и се обърна
ечерат•ъ нея: «Въ какви те-
1 пов 'и условия свучаягъ-..,

Ь,ци да довърши, тя се
чна n)рна, за да го не виж
кение и си запуши ушите за

.r_o не чува.
упра:Qще ли ме ненавиж

е? поде тоя-. «Нима
(С·е неооховива прошка
!!!!!!iзлощастията»?

Едисоlмtст? отrоворъ тя му
эилъ те едно смачкано вис-
·елели въ което той ппоче-
.ри. д? ,,Драга дъще. Сбогом.

tдск,hдъ единъ часъ азъ
f Флs се кача по стхпала-
като на Роёеспировия еша-
ята, ъ, дета твоя баща

вр-tУ· де
упрtди. мене. Неза-

гата аяи никога, че ивдан-
телс: а, който ни прtдаде е

анвъ де Мопри» ...

«Е J\Обр'Ъ и така да е,.
«аза той съ свойствения
!'IIY цинизмь, «азъ имахъ
правото да си отмастя за
у1-1иже?1не·1 о. което ва -

шиятъ д•11\1ъ ми нанесе.
Но сега ний сме си уран-
нили см ьткигв. Сега вий
трвбг.а да- бжде·1 с моя-:

При гваи думи той nu
сегна да я пригърне. но
тя го отблъсна съ всич-
ки сили. Разяренъ, той я
сграбчи чевръсто и я за-
несе на яеглото.

Въ ·1 ази минута се по-
чука Ht.i вратата. Мопри
нtма врtме да се изпра·
ви; вратата се отвори и
въ стаята влезе Лезюркъ.

Мопри взе дрехата си
и съ norлдъ на эвеэъ, ко-
муто отнематъ плячката,
изгледа кръвнишки Ле-
зю рка и излезе.

· Клотидла треперtше.
Лезюркъ я 11ривлече къмъ
себе си и 11очна да я ус-
покоява. Слtдъ като пър-
вt,то вълнение бt прi;(}.
долtно, Клотилда се r1pt-
?aдe на радостьта, че Г<,

вижда; тя търсеше дум и
да м1_ изкаже ПfНtзнатеJ.L
ностьта си. и въ nor11е-
дитt й трептtmе неизка-
sаната 6лаrодарность, ко-
ято тя чувствуваше къмъ
единствения 6лизъкъ чо-
в·вкъ, който й оставаше
на свtта. Лезюркъ. коRТО
отъ дtте познаааше Кла-
тилда и къмъ която из-
питваше ,.кобена призна-
тел1-1ость я rледаше се1·а
съ едне чувство, въ кое·
то 6txa см·всени и със-
традание и с ъ ч у в с-
т в и е и обичь Ецна
обичь, за която той ни-
кога не си 6-Ь далъ смtт-
ка, по която винаги 1·0

тласкаше къмъ нея Осо-
бено при сеrашната ? са.
мотность. въприки своята
младость. 1 оИ чувствува-
ше заеднu съ приятен-
скитt и бащински чув-
ства и това го правеше
да 6жде още по внимате-
J1енъ къмъ не,?.

Слiiдъ като се осведnми
за здравето на граждан-
ката Лезюркъ и дtцата,
Клотилда го остави да си
от?де. като взе отъ Htro
обещание. че СК,}ро ще я
посети.

Въ кръчмата «fioнa-
napт1t« се бtха събрали
Кукиол1., любовницата му
Мадлена. Дюроша и Ви-
Аалъ- единъ отъ обик-
новеннитt посетители ме-
ЖАУ тъмнитt типове. кои-
то посещава тая кръчма-

Мопри намtри Ла Фу-
инъ прtдъ кръчмата.

• Не СЪ111Ъ ЛИ ·1 ОЧ,iНЪ,
1 рёжданино инс11екторе?»
заговори то? ?а начал-
ника си.

»Онези вътрt ли еж?«
Запита го този

--· «Само Дюбоk.СЪ ли11-
вва. но и той не ще за-
къснtе да дойде. Да ?е
при1<риемъ, този постоя-
ненъ об<1тателъ на зат-
вор1-п ·в 1\1? 1 < знава много
;?обръ и не с·, х ь искалъ
да ме заб·влtжи.

Мопри н Ла Фуинъ се
отстраниха тъкмо на врt-
ме: Дю6оксъ и любовни-
цата му Клодина Бариер
се зададоха въ улицата.
Клоди1-1а изведнажъ се
спр·в и посочи на Дюбокс
минаващия край тtхъ
Лезюркъ

«Ако имаше близнакъ
не можеше да ти прилича
повече» каза му тя шеп-
нишкомъ. Дюбоксъ из1·ле-
да Лезюркъ. мноruэначи-
телна усмивка сви устни-
му: той знаеше каква ро-
ля играе въ правосждие-
то така нареченото али-
би (да удостовtришъ, че
въ моментс-t на npiicтжп-
лениетс си билъ другаде)
което d най·лесно щомъ
се използува една тъй
очебийне прилика, както
6t оная, която сега Кло·
динъ посочи.

Когато двойката мина
край скривалището на
Л1:t Фуи1-1ъ и Мопри, този
послtдн?1ятъ се сепна
взирайки се въ фигурата
и лице? о на Дюбоксъ.
« Човtкъ би взелъ единия
за другия!» каза той ус.
михвайки се на тъмната
мисъль която се породи
въ душата му.- "Вие познавате то.
зи човtкъ!» у д и в и се
ла Фуинъ. но М{)пои б·f3.

we достатъчно заетъ съ
новия планъ, който r·o

вълнуваше за да има ка-
кво да от1·евори, сл tдъ
като помълча извЬстно
врtмс. той каза: «Азъ
ще дtйствувамъ самъ ...
елате утрt зарань·rа въ
централата!«

Куриолъ, Дюроша, Ви-
далъ и Дюбоксъ се здра-
в11саха. « Не1<.а се отстра-
нятъ :женитtl каза Дю-
6оксч. и като остан,1ха
сами продължи: »М:1ит-Ь
свtдения еж точни: ппще ·

нската кола за Лионъ
ще тръгне въ осемь часа
вечерьта на 8 Флореалъ
съ 8 милиона бонове. Ку-
риеръ е Екскафонъ Поша4
лионът'L е единъ човtкъ
на име Одо6еръ, а пжт·
никътъ иойто ще замине

(Ъ твхъ, това сте вий
lJИ)(JЛ ъ Ние сме четири-
ма ще ни трtбва още
tДИtiЪ 11ети ...

Мuпри слtдъ като из·
прати помощника си Ла
Фуинъ въ Марсилия за
да надзирава рабuтата
на присr анищнитt рабо-
тници, зае се внимателно
да бди на 8 Флореалъ

Той знаеше цtлия за-
rоворъ. позваваше и уча-
сниситt въ него. остава-
ше му 1io нtкакъвъ на-
чинъ да вплете Лезюрка?
за да си отwъсти на оня
който тъй много му пре-
чеше въ личнитt му смt-
тки.

На а флореалъ въ до-
мъ·1 ъ на Лазюркъ имаше
голtl\1Ъ праздникъ. Ле-
зюркъ помоленъ отъ при-
ятеля си Гено, който то-
ку що 6-в пристиr·налъ
въ Дуе, да му помогне
за откриването на загу-
бени сандъци, които rt
отидоха да дирятъ въ
пощенското управление,
намtри тукъ двама прия-
тели. които покани ?а
лойдатъ въ кжщата му
зарадъ празнонството ус.
троено въ чест?. на же-
Нй му.

Веселието у Лезюркови
бtше почнло да става о
живенl), когато Лезюркъ
съ новопоканенитt прис-
ти1·на ва кжщи

«Колко съмъ Щr'IСЛИВЪ
/\para дъще, катl> виж-
дамъ, 'ie блаrодирение на
твоя прtвъзходенъ мъжъ
в·ь твоята Кl:\.Ща царува
блэJоденстаие» говореше
съ свtтнали отъ щастие
очи стариять Лезюрrъ на
снаха си.

Въ това врtме нtкой
похлnпа на входнит-в вра-
та Лезюркъ излtзt д?
отвори. Пр·hдъ него се
изпрtчи Бернардъ, нае-
мательтъ на коне, който
му. прtдаде една записка
аъ която Лезюркъ проче.
те: ?.Единствений мой за-
щитника. спасета ме!
Клотилд?«

Кой ти даде тази за-
писка« по11ита Лезюркъ.- « Една гражданка
при К,1'щата Алфоръ въ
пощtн.:кс!. кrла обкржже-
на отъ трима душн. кои·
то изглеждаше че я па-
зятъ. Тя плачеше и ми
прtдаде скритомъ тия
нt1<олкп реда.- На кжде заминаха
тия xnpt1?- ть:тръrнаха съ най
голtма бързина по Ме-
льонския ПЖТЬ•

Лезюркъ отпра rи Бер

нарда. скжта получената
запис1<а и се в1,рна 11;:,и
rостит·в. Той извади пис-
мото, кое i о бt получилъ
сжщия день отъ съграж-
данина с11 f'ено и го по-
каза на жена си, ка:зtJай-
ки, че трtбве тутакси }(а
изл?3е и •1е скоро ще се
върне.

Той напусна?семейство·
то си, разтревожснп от1.
излизането му, и отиде
да наеме отъ най-близко·
то мtсто конь. снабденъ
тъ добри 1:11П8ри, той при-
пусна къмъ Мел?.онския
пжть ?

По пжта не го cnpt ни·
що подозрителне. Той
слtзе въ кръчмата при
Монтеrренъ и 1юnита, е·
динъ селенинъ Аали не е
ВИА,r11ъ една кола съ три-
ма п,.,_тници и една жена
съ тtхъ.

«Видtхъ четворима м?.
же на коне, но никаква
кола и никаква rраждан·
ка •, каза селенинътъ, иs-
мtрвайки съ любопитни
поrлиди Лез?ерка. Този
се метна бърже на коня
си, 6езъ да забелtжи. че
една отъ шпорите му бt
паднала отъ чизмата.

Мопри, който скрнтъ
наблюдаваше тая сцена·
веднага съзрt шпората и
прибра.

Лезюркъ продължи П"-·
та си за Парижъ. Той се
надtваше. че отъ жили-
щето на КлотиJJда ще мо
же най-добре да раз6 е'ре
какъ стои работата.

Той спрt въ улицата
о.цриfтъQ дето ЖИ'1tеше
Клоп1лда искачсе no
стълбата и uочука на
вратата й. Като го видt.
тя остдна поразена. Лез-
юркъ й показа записката,
която 6t получилъ.

И когато тя прочете.,
смъртна бледность покри
.цицето й.«Това е измама•.
извика тя, сувtрена съмъ,
че това е примка устрое-
на отъ Мопри. Останете
тука, иначе сте изложени
на опастностъ«.

, Мила Клотилда). оrrо-
вори Лезюркъ, «вие 1\1е·

жете да разберете, че
решавай1.:и се да тръгна
въ една такава т-ьмна
нощь при първото повик·
ване, което азъ повtр-
вахъ. че иде отъ васъ,
азъ не се боехъ отъ
опасностьта, на която се
излаrахъ. за да гоня 110-
хитителитt ви. конто
споредъ записката трt6-
ваше да 6"'-датъ тpи?lii.

(Слtдеа)

B}aцHIJa па пени I
Дире,щията на Модеренъ Театръ въ же11с:1нието си да д?JJe най ху6;.1вnто тво-
рение на 11исателя Моро ангажира «Л ИОНСКИЯ КУРИЕРЪ •, кой го фitлм ь ще- даде само въ Сж6ота и Неделя дневю-1 4- чиса, вечерни 81/, часа ==-
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