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1 година 260 лева

дУ/о\1 За 6 '11\'Бсеu 1 130 лева
70 лева

IЕлииь боой 1 левъ
Всичко въ првдппага
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Телефонъ 1'1!\!

I ?n АИа тна .;,1у нзв н?

лото на аемяецвпеки-
гъ министри

читане на обвините.11: нятъ
к- ъ Разпита на М llет-
невъ и Ал. РаАу11uвъ

офия, 21 3. (По теле-
на ). Отъ вчера почна
се разглеж ча отъ Со-

йския окрхж нъ С/.\дЪ

IOI гото на оившето пос
янно присхтсгвие 11р11

ll.Ъp ылепвлския съюэъ, сое
ПОр Ct обвинява ВЪ фор-

ране н.а бойни ядра за
(шо и га на дружоашквт а

сть. По това двло ка-
обвиняеми еж .юивле-
.;1 и оившитв земле-

=?:;:::8!''.,,..кн-м 1ттн:три Ht? ls,-
' Атинасовъ, Ал. Ралу-

ъ. (.т. Ом=рч-вски. \!.
въ. К, ста Муравиевъ,

) рафски, Кирилъ Пав-
... ъ и Ц. Бакчловъ..

lърж?
lоочете се оовинител-

бр?
тъ акгъ и се 11оч11а

щата
пита на обвинчеыит-в

1 че
видвтенит t. Пръвъ би

; 251
разпиганъ Мико Пе г

ото I
ъ секретарь на оив-

про
то постоянно присхг-

'i\ с,
ие при Земле 'i. съюзъ,

фур
то агяви, че не се при
ва за виновенъ Слълъ
о бt разпит1н? Ал.
УЛОВЪ, КОЙТО СЖЩО
ви,.) че не е ви новенъ.

ЛОТО буди голвмъ ИН-
есъ и публиката слt-
съ затаенъ дъхъ раз-
а на о бвиняемит-Ь.
ая сутринь обвиняеми-
6ивши министри бидо-
докара, и отъ Центран-
эвтворъ въ схда съ

ен а кам И1)Н етка при-
'" ни о тъ двама офи-

tи и двам .t юн Ki ри ко
:1\;< ....

,

чвха съ извалени па-
гели.

. урване: о на трудо-
вата партия

ението на Върхсвнин l{а-
сацисвенъ сжд:ъ

офия ?-1 3 (Пи 1 еле.
а). Утр+ върховн v ятъ
ционенъ сждъ иэпра-
свое го рвшение 3d

викуваиа въ д, лжа-Че- ,., ?L

ъ Вtстниkъ р?ЭТ)рва
н 1 ко ,?1 унист и ческа-

r? артия ко очелания
вn6{)ждение» и нов .гта
дова партия.

НА?

йреетигъ ваяь Комунис-
tИ и Дружб?ш??

??оф1-1я. 11 маргъ по те-
л::фо1·а Снощи еж пред·
приети арести налъ кому
1!1Асп1 и д-оvжб,н.1•и ва да/" • I I
се пре11р:пятъ ••а 1,1·Ьrт .
ж гге 1,: гватэ •1г.1 ,, хчо ·о-
то лша 1( 11Т(, са навс А'
1-Hi•'lИ С· фия

Qt
IO?: ? r 1 •rт ·

?.?1 ж ·р?ч:1·
листа Чи J 1н иро: 1, и 11;·{

пратен 1., ВЪ 11;. uД'1БЪ

Изпожьнието на
Кадфовъ

София. ?1 мартъ r1() 1 ,,.
лeifjoн.1 J\,1- а 11а външнз -
·1 ·в работи г.: ъ Ка:1фоrн,
е ниправилъ елно оост ой
ни из южение. пръпъ прел
седателитъ на на парл.
парт ийни групи по вън·
шното положенче на стра-
ната ни.

CлtJJ"L аавръшане+о на
Г нъ Раю-"ЧЪ.'З< Я,3ИЛЪ тэй,
азъ глеламъ ОПТ1"1\1ИСТНЧ-
но H:l нашитв отношения
съ Сърбия Външното 110.
лож-ние нr1 страната ни
върчи към полоосение.

Двмократитt и слива-
нието

Сr,фия 20 :? (по теле-
фnна) Отъ деr.1окр·1ти·-1ес-
кат?:? партия 27 луши де-
путати еж. 11<:дали 11исме.
нни дeJ<JPJprциv. че rце
r10държатъ стовор<1. С ,.
шитt еж рtшили да вл·}}-
rштъ въ ра3б11ратецt:тво
съ !l'' п 'JI t1т1 ;-гЬ ,, :,i н а:1 и 11 <1

стран. та 11а Маниновъ
Всички депутати отъ де:
мократичесt<dТа парлсtмс-
нтарна гру11а, очакватъ
съ не1ърпение завръща·
нето на Андрей· Ляпчевъ
и. ак) Л'iП'IЕ.ВЪ не )Т11ДС
ьъ с гvвора оча,ш.? най
1\'алк I uще J О пепутат\.i,
които еж [1<ЦПИС'3ЛИ ПИС-
менни д,·J< J,1р;:?ц11и. да ми
натъ в:.? страната на
Малиноsъ

Чичер11Н'h въ Лондонъ
Соф я ? ! З. (п„ те 1е

ф(\на J З I съ11iпсю1 пр 'f;д
ст:-?витt:rrь въ Лондонh е
ШiЗНаЧt'НЪ I'. Чич?.:ринъ

J!епутати- твдефончета
·ro -?,,!•:зо са г да6ра.са наз.
нr1.1ииата па1наментарната

анкетна ко?.?исия

С, фия. ?, 1 мартъ по те-
геф•'11::? Гlп·Тs {И известна
r.p·f,i\rt: н к·i, • E1,uxJ» бt
тк-11ъ ч-: некой депута-
т11 1 rъ болшинств но се
зани1,1арали съ риз1чи хс-
1!аТайства По тоя поводъ
б ? на il-Н1чена е ?на ан1?ет-
tJ

? к мн ... ия, 1<, ятсJ да 11ро-
r:Бри ·;а iv 'tействително
1:r.1a н1;щ; в{rно отъ из-
' t-1..c 1? ,т() въ в. , Е 1оха «.
1{,·;·,11-н.:ията с е добр -1ла" }1,•НЧ!i У Иt.;ЭВdЩИ 4-5
,,у 1:·1 лсr1у,·ати въ 110чо6
HL1 i\J;J,JKИ « с1ферич1<?Р.

1\1 ръ пр ?дседате;1я е ос-
та11.::J1ъ 11знЕ'?аданъ отъ
кг1нtтат:·ранr то .

J:: Вnаковетt.
Хасково тръгва 9·30, •17.

30; Ра1<овски тръгва 7, 14·10;
ХаС1<ово 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
РакQвски 0·11, тръгва 0·20.

См1кенъ влакъ за Пло-
вд,шъ-Соr'ия пристига.12.54,
тръгва 13·44, за Свиленградъ
uристига 1З•43, 14"28.
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ОБЯВЛЕНИЯ: t
Приставски 1 ,в. на дума I
Държавни 2 11в. на кв. см.
Годежни и вi:;1 ?чални по 50 л.

j Некролоз 1 150 лева
f Търrовсни по споразумение

I

Въ хрон. 5 nв на редъ
рЖКОПIIСИ назадъ не Ct
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: Урежда ре1•,акц. комитетъ
, Отг. редзиrоръ ·
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Национапъ - ]lнберапна Партия - Х а е ко в о.

Понана
,

Поканватъ се lfJJeнoвt r? на партият? 1а при-
сжтсвуватъ на стро1·,, пар гиин,,та си вечериi+ка коя-
то ще се даде н1 22-й т. 1\1 ?1 часа въ 6ивши'я си
клубъ, tt на 23 ?J ·-1nca пр·вди о6·вдъ на с?щото 111tс-
то околийско събрание.

На вечеринката свири гражданския оркестъръ.
Настоящето З<1мtня отдtл1•11 покани.

1-2 Отъ Градското Бюро

Продава [В двJвтажпа кжща

?РОНИНf\
Вчера една комисия, сж.

стояща се отъ скр. упра-
вите1.ь г. Кнрпнковъ, npt.
дседателя на I кр. постоя-
нна К()мисия Сидеровъ,
окр. инженеръ и лекаръ
за:'11Иl-(аха за село Каме-
нецъ по проучване въп
роса за керемидената фа-
брика на мина Прометей,
която прtзъ дружбаш1<0
врtме бt отчуждена. Ко-
мисията привършила ра-
ботата си, се завърна
привечерь.

Въ скоро врtме ще бж-
де издадена наредба отъ
окр, управление за дви.
жението на автомоби
литt и файтонитt въ
града.

Проучва се въпроса за
направата на шосето отъ
малката rаричка до цен·
търа на прада и това до
2 километъръ по шосето
за държавнат!l болница,

Отъ миналата година до
сега за поправка и по.
дръжка на ш,хето . отъ
гара Раковски -- Хаскnпо
еж похарчени около 2
милиона лева.

Граждани се оплакrзатъ
че не могли д1 минаватъ
по тротоаритt, а трt6ва-
ло да газятъ въ кальта,
по пр11чнна на всевъз-
мож1·н1Тt натрупани сан

дъци и сергии прtдъ дю-
?<Янитt. Нека обшината се
позаинтересува и внуши
на разнитt амбулантни
търговци че· тротуаритt
не може да се эаприщатъ
съ стоки, газени и др.
сандъци, а еж мtсто са-
мо за движаштитt се
хора.

Г1оби по трудовата по·
виность. За не израб{)Т·
ване rрудовата повиность
за миналата година, окр.
инженеръ r. Койчевъ
е направилъ нужното да
бждатъ събрани rлобитt.
Отъ хасконск;;?та община
послtднитt възлиэатъ на
една сума около 800,000 л.

Официа11. курсъ
за 21 март-ъ

куп.i
/
пр.

Швейцария 2З28/ -,3367 -
Ню-йоркъ 135 30 136 2
Лондонъ 580/ 301 590 О
Парижъ 6741 -1 7031 -
Италия 5701 601 592 5
Цариградъ 70 70 71 8
Ромжния • 711 00 73 00
Германия - - - -
Праrа 390 001 397 -
Виена -/190 -195
Белгия 5671 -,

580 00
Буда-Пеща - 81 -153
Югославия 165, 20 ПО -
Гърция 226 -/ 2401 50
Холандия 4970, -5053/ -
Канада 130 501 133,
Швеция 3560/ -,3617/ -

съ дворно мtc-ro оноло 200 квадратни
iмеrра на\одяще се до Еврейското

училище I

??t ·? r??Эtr-----=...fl..?;;;;;:::=.:;???riш:J:YМ:t I

>.tF '.Ц о--:.. Vu•
, ни.е. flЪ магазина .

Сжl"'ещ;,Н?""ГО ?а м1,.нистритt 2_ 2 А l1

·

jl
Аг?11ациснната Аiйностъ '-----· ----- --- ВР?_?ъ _ __итраии,
С„фи}!. l I мгр1„1, по те

ле:ф,1на. Вчt>ра сл·вдъ 0-
бt,..1, u в·:i1'1КИ J\1ИHlfC1 ри съ
из1<J1ючен11t на м-ръ Кал··
фовъ имах;:? важно съве-
ща 1ие Р 1з1'леданъ е бИJ1ъ
между .r1py1·u·1 о и въпроса
эа rJ:1Cl\kHн11тi? де1<лараuии
на депу rатиг:,. Числото
на подалите писменни
де1<11 ара ции е 140. Ляп.
чевъ и Бурувъ се смtтатъ
въ сжщото число при-все
че не са казали още сво.
ята i1ума, ще ли подър-
жа или 1-1е Сговора,

Взето е рtщение депу-
татитt отъ болшинс.твотv
да предприематъ аrита·
ционни обиколки по цt.
л :!та страна пр взъ врt-
мето отъ 28 мартъ до 7
априлъ и устроятъ пуб-
лични събрания

Утрt м ръ Стоs?нчевъ
ще l'овори прtдъ публично
събрани,? въ Радомиръ, а
въ нед·Ьля въ гр.Х<1рманли

М·ръ прелседателя Ал.
Цанковъ ще г0вори въ
Новоселци.
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(Продължение огъ брой 58)

Схшо и c'tra нtма 1ia се мени жилището си. се бt можеше да еж го випвли почне да шава» казваше
посоя да се завърна 06- принесла у стареца Ри- вечерьга на пръстх пле- низко Дюбоксъ на любов-
ратно, още повече, че шаръ, съгражланинъ на нието. ницата си.
ломъгъ 1\Н1 е пъленъ съ Гено и Леэюркъ , Кои еж «неэи типове Ла Фвинъ който не на-
гос ги и семейството 1\111 Този послi>дниятъ, кой- които дръзватъ да се мирише защо да седи въ
се r:kз:·пок?,й за мен-» то се бв върналъ при зо- сывягъ на потопени въ Марсилия, когато можеше- Не отивайте, « .за рн у дома си. п. църж з й скрх оь гражпани?» Из- га 6жде много по поле-
Клг.тилда, мене ме е тъй ки. че е прекаралъ нош а вика н·вкой отъ публи зенъ въ Парижъ при pa-

Г
V та зяснение на цвяото настрахъ стъ тоя нощь съ ено. опасяваики се да l<d . '-

11 тя се притисна .1.10 f1111н- не открие ж ена му неис- Друrъ гласъ долиде; лионския куриеръ, се въ-
дия човъкъ, търсеща эи- тиностьт а на това негово »Русиягт. т1,й е рна и се снабди съ поэ-
щита. оояша се отъ са- твърдение. намери за не- Трети: «Увврени лй воление за арестуването
мотата оёхолимо да прелсчреди сте въ това граждани? на Дюбокса

Той я пригърна и пога- Гено да поцърж а 11 ·1 о зи - Тъй като виждаме Мадленъ Бребанъ, като
ли лицето й. отъ което схшото васъ! видt. че Клотилпа пада в
блвцноста още не бtше Сутриньта Лезюркъ дой- - Азъ даже му при- несввсть, се завтече да й
изчезнала де да потърси по тоя по шихъ едно ь.онче помогне. У нея бЬше по-

И ношьга, въ която водъ Гено. Този покани -- Тоз11 е единъ отъ чнал а съввстьта да гово-
съдбата тъй ненадейно ги Лезюркъ на закуска у ха- убийцигъ, русиятъ. си. ри и тя реши да не ос-
бt събрала. ги накара да зайна Ришаръ, схщо тt- гурно ! гавя нвкогашнатв си при-
потърсятъ въ нейнитв не- хен съгражланинъ, дt·1 о - И другиятъ трвбва ятелка на произвола на
дра забрава на всичкитъ присжствуваха и Мадлена да е отъ твхъ, азъ имъ схпбата. Подкрепена отъ
бури. съ които последни- хресанъ съ Куриолъ. кой прислужихъ въ кръчмата нея Клотилда излвае отътt дни и часове бtха то наскоро 6-в дошелъ на ti флор,еалъ. това злокобно мъсто и
смутили душитt имъ. при нея. - Арестувайте убие- първия, когото тt срвщ-

Далече отъ тука. на Тези двама бi\ха пора па! Леэюркъ и Гено бtха наха, бt Ла Фуинъ.
пх..тя между Мельонъ 11 вени 9ТЪ приликата. коя· заведени при слtдовате Той не бt малко ивне-
Льорсенъ, схшата нощь то схшествуваще межцу дя Дабен гонъ Минавайки наданъ, когато видt Мад-
простираше своитъ черни Лезюркъ 1-1 Дю6ос1<ъ край Квотиляа, Лезюркъ ленъ да се обрхша къмъ
криле надъ едно грозно Инспекторътъ Мопр11 у · и ю1за да не се безпокои. него съ молба да помог-
престхпление пжтваше ревностно след- защото непорааумънието не на клотилда и да я по-

Кървавата зора осветя стаената ввасть. СлЬдъ скоро ще се изясни и сочи за свидетелка. Но
ваше хоризонта. Понрв- като се останови. че мни гой веднага ще излвае понеже нужааешата се
нили селени бързаха къмъ миятъ Лаборлъ. кой го е- за да дойде да я съпро отъ помощь се намираше
своигв ниви. Скритигв въ динственъ бt се спьсилъ води до дома и. въ много плачевно състо·
житато трупове бидоха отъ злодейцитt, не е ни· Обаче Мопри, койте яние, той нае кола и съ
бърже открити и слtд- кой другъ, освtнъ Дерсша б·в обърналъ вниманието помощьта на Мад11енъ за-
ствената власть не за- и като проследиха хорз- на следователя върху за- веде l{лотилда въ ж11ли-

?с:i:!rs?? J\<t re в нe"-FМ:6illre-'-'f'f':.Вft':??к('J21•1•e. 'f„aJi бf; в1ск Fy6e11вsra ш-я,?14-t)аз-- щет й. Коr-ато тази раа-?р?J-бtше единъ отъ он11я данъ вечерьта прtди пре слtдванието r1родавачитt бра отъ рс1з1·овора, който
чиито длъжность кат() стъплениет,> указа се че на шпори, можа да хвъ- а.одсха Мадленъ 11 Ла Фу-
инсп1.:1<.Торъ на безnпасть· l{уриолъ и Мадлена Бре- рля п.,дозрението. че шпо- инъ, въ който тази му за.
та 1·) заставяше да улес- бан?. са били съ него о- рата е на лезюркъ. И явяваше, че е готова да
нявr1 следственитt власти 11ая нощ„ 11 тt бtха r1pe кога го Лезюрк·ь влtзе свидетелствува по дtлото
Първото нtщо, което той стувани. заедно съ Гену при слtдователя върху че този послtдниятъ ебt д« обжрне вним,,ние и Ришаръ. Полицията прtд него лежеше вече едно полицейски чиновникъ, тя
върху Лезюрковата шпо полагаше. че има 11 единъ 11одо З;)ение. изяви желание Аа даАе
рс:1, която самъ той бt за- пети съучастни:<ъ, i<1)roтo - « Какъ, това сте вий важни показания по сж-
качилъ на ржката на Ек- мжчиха да откриятъ Гено?» каза Дабентонъ щото дtло.
скафонъ. Една такава у- Пр·hдъ залата на сж?еб- изненаданъ. Дадоха й хартия и перо
лиr<а 6tше t>ТЪ 1·0;1tма ния заседатель имаше сж. - « Вашата лична кар- тя нап11са сл·вдното;
важность за хода нс:t брано много свtтъ. Дю- та!» обърна се той къмъ « Подписаната Клотилда
свдст1:ието и властьта боскь. който се бt прtд. Лезюркъ Даржансъ, обявя вам ъ
смtташе, •1е вече се на- решилъ като раненъ В(,й- - Азъ намамъ такава, прtдъ закона. че rражда-
мирr? въ диритt на поес- никъ, съ превързка на rла- гражданино сжди. азъ нинът?. Люзеркъ Жозефътжплснието Оставащ е да вата, която не позволява J\a пристиrамъ отъ Дуе и .. , бt,ше въ моето жилище,
се снемат?. свидетелски се различатъ чертитt на - Им?то ви I попита улица Одрие rъ. п р t з ъпоказания. Понеже селени лицето му, снове we мrж- сж.дията нощьта на 8 Флореал?.,
и граждани изъ окол- ?у rрупитt, подl<\УБгrенъ - Лезюркъ Жозефъ, 1 оди на IV».
ностьта се 6txa събрали отъ любовницата си Кпа. бившъ подофицеръ въ - Спете спокойно rра-
въ достатъчно число на дина Бариеръ и се вслу- Овернския полкъ. жцанко •. каза й Ла Фуинъмtстото, при запитване- шваше въ разrоворитt - Този е високиятъ сбоrуаайки се съ нея, «съто на следователя се яви· съ особенъ интерес?.. русъ човtкъ, койтс дой- вашето показание и съха нtколко души: селени- Лезюркъ който се р:1з· де да тър(и дру,·??тt, ко- онова на Мадлена Бребан?.нътъ, който малко прtди хождаше съ Клотилда, ито пиеха у мене. удnс- невинниятъ ще б;r,де yr.часа на престъплението срtщна Гено, който не товtри една свидt 1·t:'лка ре освободенъ. А азъ се6t попитан от Лезюркъ бt задържанъ отъ слt · ·- Арестувс1мъ ви въ наемаГ11ъ да намtря ви-
Д13ЛИ е ·ви11tлъ пощенсю? дователя и отиваше да името на закона! з;:?яви новния».кола, кръчмарката, която прибере книжата си отъ слtдовательтъ и двама КлотилАа убеди Мадленавъ чиято кръчма Лезюркъ тамъ. стражари поведоха Ле- че й е по·дn6pt и тазибъ отишелъ да дири нае. Лезю1жъ и К11отилдii. зюрка. си отиде, с6ещавайки ско-мат?ля на коне и всички rv с?.проводиха до зал ·на Виж11ай1<и го да ми ш1ва ро Д(! я навtсти. Като ос-ония, които или бtха ви- на разпита Току що 6-'txa между тtхъ, Клотилда тана сама, Клптилда на·дtли единъ сл·вдъ дру1·ъ влtзли въ вратата и политн(\ да падне. Мопри писа едно писмо и слtдъЛезюркъ и Дюбоскъ. вз·в- l{;l{lтилда Бариеръ сбута изпр·вченъ задъ нея и като 1·0 целуна, СК,11\.Та 1•0майки ги за единъ и С,11\.- Дюбоксъ: ,,Твоятъ 6лиз· пришепн;-1: «Тази вечерь в?. курсажа си.ши чов·hкъ, или бtха ви- накъ!>> Дюбоксъ се зарад у васъ .

·.. има още ед- Ненадtйно влезе Моп.дtни само единиятъ отъ ва. Ецинъ пр-Тжрасенъ но средство да б?.де спа- ри въ стаята й Всичкататf3хъ предложих? услуги- случай му се прtдставе- с?нъl » кръвъ н?хлу въ rлавата:тt си да свидетелствуватъ/ we и той не мислеше да Но единъ тре.и слtдеше « Иэверrо, .цоволенъ ли стеЗлодейttитt не 6txa за- re изпусне. «Тръгна поднръ този от. д·hлата си!» Извикагубили време. Мадлена Бре. Дюбокс1r. замина прtзъ типъ, който иска Аа спа- му Клотилда съ разтрепе-6анъ, любовницата на Ку- rрупитt и посочи Лезюр си Лезюрка, може би ще ранъ rласъ.
риолъ, на която той бt ка на слу1·и It на селяни- стане нужда да му 11оше- - «Дfl, азъ си отмъс-
прати11ъ извtстие да про- тt и на всички, които пна двt думи, ако 1 ой тихъl Но азъ ще моrн 1,а

ro спася, ако -rи 111

кашъ•... Хубавата MJ1
жена му се видя още 1

примамлива въ своята
обуздана омраза и о?страсть. която той ви?
rи изпитваше прtдъ т
горда, непоистжпна же?
избухна на ново и лерачи разсждъкtt му. Т
се хвърли върху не,?
то звtръ nодушилъ кр1
но тя измъкна отъ щ
в1.зглавието кинжалъ.
това ла ro прободе. С
рието на кинжала бл?t 'с.
въ ржката, която п1 г
сполучила да осво6с .:·

отъ негова, а. Но той х.
нл тая ржка, грабна К1

жала и съ е?и,н?. за.ма-,
ro забоде у rърАитt
Безъ Аа изгуби ни мю
та, той избtrа, rоне
отъ с<,бt.:твеното си п?
стжпле11ие.

Дюбоксъ дебнеше
улицата. lЦомъ мопри
отдалечи. тои се вм1tк
при Клотилда, която а
низираше. Като r? ви,
съ своит·в вече замре>!
ни отъ смъртьта очи,
позна въ неговото 1

це Лезюрка и му п-

к а з а едно чекм?•·
правейки му знакъ?
иска да пише. Тя съ

Jiка надраска-на--д-оRа,i -та хартия слtднитt ду!
« Мопри е моятъ у6ие1
обичамъ те» и издъх,
Дюбоксь прибра н ек
грижливо това изцапа
съ кръвь листче а дру1тt двt записки, кой
той намtри у умрtяа·
Едната бtше отъ Лезю -
който пишеше на К.
тилда: ,,Азъ бtхъ ела
човtкъ, но нtма да ?
да безчестникъ, ,цор11
ако това да би ми

·

ст
вало живота. 6.;11.,цете у
ренаt ?е никой не
узнае никога да съмъ ?
нощьта на 8 флореа.
Вий единствена знае
че съмъ невиненъ въ
жасния час?., когато R

чки ме обвиняватъ»
другата - отъ КлотиJ
до Лезюркъ. която му
шеше: « Азъ писахъ
слtдовате;;я че ти 6'6 л
мене на В флореалъ•

Сна6денъ съ тия цiи
документи, първата
6uта на Дю6оксъ "'?
се махне отъ тука ч?е:
намtри Мuпри. Ко1·а1 .\,r
н;Амtриха, Дюбоксъ дР'
на Мопри на странг.
му показа записката
ято клотилда бt пр-вд
значила за Л е:tюркъ.-· «Какво ми е r
че щtли да го уrф
ятъ» каза равно,нуL
Мопри.

Тогава ?юбокс?. И!
ди прtдсмJУ..ртното п?
нание на Клотилда и
го п111<аза.

(Yrpt края


