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· Гребва да при:,наемъ; че rp.
1• ХаС!(_ОВО отъ къмъ страна на

духовното въздигане на сло-
вото' и журналистиката досе-
га не е можалъ .да заеме ед-
но ",ф:?.tтойно место, не си е
и?139)?);?а"лъ преднина как-го по.

.?о?f(ва на _!3СеКИ окржженъ
градъ числяшъ се като кул-
туренъ и търювски центръ

Причинигв за това. не еж
'

11ъ ёевдарностьга и ретро-
, градностьта на голема часть

отъ по.въвпигнатигв и инте-
пигентни граждани. а тъкмо
1'6бра_тното. Тукъ · се констат и
ра първопричината на тая за-
сгоялость не въ неспособност ь
и· нежелание. ?. главно поради' .

.випсатв навложена инициати
· ва ? _ усърдие за изкарване на

'д?,,;;_.,...?.ехъ. едно Е.Кова??епоiеjно начинвние.
Времената, които преживя-

ваме сега, влачагъ следъ себе
си добри и лоши дела - пър
витв, плодъ на благоразумна

_Ш\J.1.И.Т.ика и.гмислено . възпри-
ятие в. сиавване рамкитв на
обществения животъ, и чове-
iiJКИ1''В страсти, алчность ·

и
&?б?ция на вт6ритt. Въпреки
всичко това, т-t

··

иматъ въз-
можность да се очистятъ ОТЪ
тия пороци. !

Появяването 1-1а в. « Хасков
ска мйсъл?· слага за цель да
допринесе въ . това отноше-

. ние, споредъ силигв си. едно' . ,
омекотяване на политически·tt и лични страсти, за сми-
ротворяване на враждующитt
лагери и подаване братска·
RR.Ka, съ общи усилия на всич-
ки· добри българи,- за повече
трудъ и следване дълrотраенъ
мhръ? носящъ голямата полза
за· издигане града въ куятур-
но и стопанско отношение

. Вчсъ «Хасковска мисъль• ще·
се, бори най-искрено въ аащи.
та на всички, които и да бж-
датъ тt, стига т в да с»; за-
служили тая закрила съ своя
та вокавана честность и 6ез-
.укорианеность спремо съгра-
жданигв. сnремо България.

. Ние всячески ще пазимъ въ
и?ето на Правдата и Истина-----------------------------?

гт .. . Публично обесване въ София
··;;,. с;1. СОФИЯ 28. Тия дни п,sедстои да се испълни присждата
ВЪР'-'У Деttrинъ .f\хмедовъ,-смърть чрезъ обесване. Тая е една
отъ тритв првсжди, които Царя бе подписапъ

Заловена преоблечени комунисти
СОФИЯ,)8. Впастьтв е успяла да тури ржна върху nреоб„

печени въ селски дрехи комунисти. Разкри се, че последнигв
заедно еъ некои аенледелци, по близки до идеята инъ. с.ж ре•
ши.пи и орrаниэиdапи усrна агитация, като еж ходели изъ села„
та и nодrотвяли своитв намерения за сваляне на правитепство-
то. J!дновременно еъ това, те създавали скрито настроение за
riре,астоящи некакви неизвёетни събития. Зе Зе Зе rи е сграбчипъ

дуепа А'ilrпия--Франция
ВА.ШИН110НЪ 28. Лвr.аu DреАупре11дава, че WlA 6.цвща сщаствость npeA·•• h ?OUI O'l'Ja 11оаа. 1011,, цо Фравцаа про?аааi Al б&Ае още все та1а упорита.

ниятъ пиецесталъ. Варна 27. Днесъ въ Варна, начело съ м-ръ Председа
« Хасковска мисъль». това теля г. Цанковъ се състоя наново съвещание по попълване-

еж стройнитв редове на всич- то на кабинета съ избиране титуляренъ министръ на вакан·
ки добри и честни хора, и тното министерство на Железницитt. До какво решение и
нейниятъ девизъ е: «Похвала върху кого отъ кандидатитt за тоя пость се е падналъ из-
или порицание - всекиму за- бора още не ? известно.
служеното ь б .и. tСамо кога го бждемъ чужди Къмъ ОЧИСТВаНе ОТЪ раз ОnНИЦИТ
n?a неправда, усърдното СоФия 27. Взеха се усилени мерки отъ страна на пра.

ни желание ще се сбъдне, се- вителството за преследване и окончателното унищожаване
мето отъ нашето постоянство на· разбойницигв, rлавно комунистическигв терористични
ще даде св.оя плодъ и ние ще б ан аи. На милиционеригв, участващи срещу техъ се отпуска
бждемъ готови да приемемъJвъз?..иие?отъ 50 лв. дневно. Самитt жители отъ се-
оогатата жетва която н и- лата се били зеели и '1vЪ за точа ч?е.редствие на което, се

- ' - ...:...? ·./f:.- . ? ,с,предстои, заякнали още по- ?Qчаква въ скоро време, страната нь дd '- очисти о I ь р ...,.
вече въ стопанско, економи- бойници.
ческо и търговско отношение.

Много труцъ и несгоди ни
предстоятъ. А известно е как-
ва благоприятствена роля мо-
же да играе за града единъ
солиденъ вестникъ, който въ
своето схществувание си е
поставилъ да работи и да се
бори съ трудноститt, като
разчиства пжтя предъ себ? си
отъ всички пр!чки, съададени
отъ тежкvтt условия на· жи-
вота. И трудна ще бжде тая
задача, особе1ю· днесъ, за тоя
който се нагърби съ това, при
едни така неблагоприятни ус. ра за
лvвия и безъ помощьта или
подкрепата на чита,елитt.

Зат()в?. нашиятъ апелъ е:
съзнателното гражданство не-
ка се проникнё отъ важность-
та и значението на задачата,
която ни предстои и да не
забравя, че в,:ека надежда е
дадена благословия, всека по-
мощь е дело което води къмъ
сиrуренъ ус.:пехъ.

Редакцията

та, които скжпо ценимъ, да
не изпадаме въ грешки, катu
даваме пепроверени факти и
съ това удовлетвори?1ъ ·СЪ не
верни съобщения амбицията
и злобата на некои ?адъхАни
или недобrосъвестни дописни.
ци, це.лящи да компрометиратъ
както вестника, така и· не-
приятнитt темъ хора.

Но Истината? Имена тя е
ю ято ще бжде първа на вся-
кжде. 1·ордо изправена на ви
сакото место въrху заслу·же-

мерит'li всички ме

новини
Изчезването на Неделна Симеонова. Нашата

съгражданка, прочутата ви(1Лонистка
оженена за индусъ.

·соФИЯ 27. Дали подъ в„иянието на хипнотизма и.и nораАИ
\ силата и обаянието на еАна свръхестествена и мистична ,1юбовь,

каквато може да кипи въ жилитt на ориента„еца, м.1здата б?..11-

гарма оть rp. Хасково и всеизвестна вио•онистка съ всесветска
с- ..ава г.ца НеАелка Симеонова, ко?то беше изчезнаJ1а от?. СоФия, се
указа че е забегнала съ единъ •1НАУСЪ, като негова •юбовница. Но
най оригина11но10 в1., това е, че НеАе•иа Симеонова с,1едъ оженването
с•1 за съпруга·инАусъ е приела неговото ориен,а.1ско има.

По попълванеrо на кабинета

Единъ тържественъ день въ София
София 27. Освещаването на черквата Ал. Невски ще

стане на 12 септември. Запuчнати еж да се взематъ още отъ
сега приготовления въ София за rолемото тържество, t<оето
ще стане Аа тоя християнски де11ь.

Важни нови постове
СоФин 27. Назначиха се и скоро ще заематъ меспttа

СИ НОВИ ПЪЛНОМОЩНИ МИНИl:ТрИ.

Тайни комунистически позиви
СоФ. 28 Тая сутринь бидоха заловени при обискъ въ едни СЪМ·

нителни лица тайни комунистически позиви.
Въ техъ се казва, че нова война се готви и се апели•
побратимяване с Югославия.

Предупреждение за убийство
СоФия 28. Смейството на соф?йскиятъ крупенъ търrовецъ

Ешкенази, което разполага съ rолемо парично богатств\) е
полу,илu заш1ашитетю писмо, съ което се иска отъ него
да предаде една доста почтена сума за подкрепа въ имеrо
на »комунизма«. въ противенъ случай, се уверява, че ще го
постигне сжщата участь както стария Ешкенази, убитъ пре-
ди единъ месецъ предъ вратата на Б >рисов, град. въ София.

Сблъскването съ болшевикит'h. Таинствената
моторна лодка.

Букурещъ 21. Една моторна лодка биде забе?езана на
границата на ромънския бреrъ. Указа се че тя е oonw8iiJ
ка, дошла отъ Съвет?ка Русия. Стана сблъскване OT1i ?-
на на ромънскитt погранични войски съ болшевикитis Пое„
леднитt б?ха принудени да избеrатъ навътре въ:морето. npe
следвави отъ друга една лодка на nроtr-ивника. Поя.вяване.r.о
ва ?олшевишката лодка, съ каква цель е било, съ noлq:
телность не може да се твърди П?едполаrа се. обаме;;
е носила оржжие, кnето тайно да бжде стоварено на .б
за ромънскитt комунисти. Л ичиt "Че Русия е Р,еwена '1'

да следва тоя пжть

Силим въли вия вь [wин
Бе0Аин1а 27. Напосл?дъкъ се IJP---?

вълнения. Ка6инета Ма_рксъ - Стр??М'?-s
фаленъ за на?о1аr.1t0чакааn ??-оро



Удаде ни се олагоприятенъ
слуftай да посетимъ въ общи-
ната r. Добри Мигевъ,
Председатель на общинска, а
тричленна комисия, единъ лень
слелъ заемане длъжност ьтн 1v1y,

отъ когото можахме да из-
впечемъ едно интервю по
прецстоя.цата лейность на на
вото общ. управление. Гнъ
Митевъ. на първо време заетъ
съ много работа, биде така
добъръ и прие най-любез·
но нашиятъ редакторъ, о баче ,

при изявленията за бждаща-
та си дейность се прояви
доста въздържанъ. При все
това, успехме дс1 възприемемъ
отъ него следни гв мисли, КО·

иго ни изложи 'и които ние
с ь удоволствие желаемъ да
спnделиме съ читателитt:

-При какво положение и
наследяване на оошински rt
работи, ,·. Председателю, пре-
дстои Вашата бждаща дей?
ность?

-Преди всичко,-заяви г-нь
Митевъ-не може да се сч ак-
ва нещо особено отъ една
тричленна комисия, която 110

законъ е крайно ограничена
·въ своя га сфера на цей.: твие
Тя не може да прояви ни-
каква особена инициатива
и да предприеме нек.гкви зна
чител ни реформи ИJI и СЪЗ/\З·
де нещо ново Независимо
отъ · тия общи условия на дей-
ствие, ние ще бждемъ спъва-
?и в?в·сt'ч?итt с_и_?р?
тия. огъ о6стоятелс гво то, че
за rекущата финансова го-
дина, общината ни нема ре-
довно гласуванъ оюджетл., та
ще се hрила га миналоголи ш-
пия такъвъ съ дванадесетинки

А безспорно е, че община
та ни има безброй належащи
нужди, които чакатъ неотло-
жно часъ по скоро да бж·
датъ уловлетворени. Много
малко, или почти нищо не е
направено з? 6лаrоустройс
твото на rрада още :отъ ос
вобождението. Но отъ друга
страна, следъ войнитв, кактэ
е иввестно, rрадътъ ни по
растн? повече отъ двойно и
развитието му продължава съ
още по усиленъ темпъ. Всич ·

ко т.ова прави да се чувству-
ватъ двойно крестящи много-
бройнит,Ь и разнородни нуж
аи на града. Ние сме много
наваяъ въ блягоустройствено
и хигиенично отношение въ

,,Хасковска мвс•n?"

и I ласуване бюджетъ
ледната,-А въ кое именно, се крие
Вашата благородна амоицич,
г. Прелсенат елю?

-11ре;1ъ мень и дру-
гаоитв ми въ вречено го общ.
управление се очер гавал ъ Кс\-
то най важни и нсотложни вън-
р-:>01т-Т) за рационалното во-
досиаодяване на грала, безъ
което е невъэможиа никаква
хигиена. Въ това напрнвлс-
ние главно ще бл\датъ насо-
че н и и на ш 111 t по с го я н " 11

грижи. Паралелно съ тоя въп-
росъ ще тре ова да се оглеля
съответното внимание и за
другитt не по-малко чакащи
разр. въпроси: строеж 11а учи-
лища, прокарване нови улици,
павира нето и шаси рането имъ
съ нуждната планомернс сл ь.
Иэсошо ше требва да се ту-
ри край на консуматиьни-гв
бюджети, и Jta се почне едно
дело Ht! усилено творчество,
като управата ·cl\1eт;.J, че с въ
праното си да разчига на
П( лкрепата на целото съз-

Въ гр. Хасково има 14 иунипо-
Като първоначално училище за лациони I тютюневи складове съ

придобиване добри навици и пра- около 6000 работници, отъ конта
На пое- вила за въ живота на младия аме- 85 на сто жени. По гопеиата часть

риканецъ, се явява семейството. отъ гютюневигв складове еж пос-
Мжжътъ е иэбралъ своята съп- гроени съгласно изискванията на

руга по душата си, а жената своя закона з?- ,хигиената · и безопаст-
мжжъ по сърцето си. Освенъ това, ностътв на труда, които гаранти·
избора не става случайно и набър- ратъ живота и здравето на ра-
же. Младата двойка се е опозна- ботницигв.
ла отдавна, тв еж пяпи, чели, ме- Колкото и тежнения да се из-
чтали заедно и еж решили да се каэвагв отъ страна на .работници-
събератъ, когато вече и двамата гв, тези поспеднигв еж добре га-
еж разбрали, че не могътъ да жи- рентирани отъ държавате съ зако-
веятъ единъ беэь другъ. Отъ раз- на за хигиената, безопастностъта
бирането въ живота, чувствата на по тру?а и закона за „Обществе-
взаимно разположение ставагъ дъл- нигв осигуровки"
баки и трайни. Тай че, аиерикан- Всеки работникъ е. задължигеп-
ско го семейство се състои огъ хо- но осигуренъ при фонда ·

,пОбщес-1
ра искрено . пюбяши се, дето от- гвени осигуровки" като до· 1 . юли
ношенията на всички еж топли и т. г. участвуваше съ 50 ст. вноски
сърдечни. Караници, викове и по- седмично, а отъ 1 юли т , г.. внос-
бой гамъ липсватъ. Законтi:; съсъ китв (опръжкигв) еж поцразделе-
своята строгость, но справедли- ни на 5 категории, въ зависимо<:ть
во<:ть, сжщо влияятъ внушително отъ надницитi:;: З лв. одръжки ,до
и сериозно за тяхнигs добри нра- 15 лв. 1;1адниµа, 4 лв. до -30 лв.,
ви. .Цецата се възпитаватъ по об- надниц?. 5 лв. до 45 лв. надницаi
разецъ и подобие на родителитi:; 6 лв. до 60 лв. надница и '8 лв.
и се ползуватъ съ голяма свобода· отъ 61 ·лв. нагоре.
и самостоятелность, поради което О<:игурениятъ работ_никъ.се пол!I
чувствуватъ , себеуважеr1ие. Доби- зува съ безплатна медицинска по-
тото доверие дава импулсъ за об- мощь 11 парична помощь. Медиц!:'Н·
мисляне и непогрешимость въ по- ска помощь е: безплатенъ л?карь, _
стжпкитi:; и действията на амери- безплатни медикаменти· отъ апте· t

кан<:кит1:1 деца. Ti:; не познаватъ китt, болнично и .специално бо.ri-
мъмренето, изтезанията, нито боя. нично ле1<уване, · зжболечение,

1 са- ?Ед1ю обстоятелство е специфич- наториумъ и минерал11и бани. ;На
но въ характера на американскитi:; болния се- плащатъ пжтни пари до

?:деца: тамъ децата ни1<ога не пла- определеното местолечение.нателно l'РНЖ/\анс rвr, пrи тия чатъ. Това извиква очудване въ J Jарична помощь се плаi.цапреэъ
и усилия. За IIОСТпвян·е на- европейцитt, при тяхнитi:;1разгале- време 11а боледуването въ размеръ
шия rрадъ на подобаващ?то ни деца. Да плаче дете отъ Ва- равенъ на половината му надница

..,

въ б
v шингтонъ, това срами и родите- считано до 60 лв.

1му J\1f'CTO llaJ'()YCTpOИCT· литt му. Работници постра,о?-ли отъ зло·вена отнqшение. tue ни се Възрастнитt синове и дъ?ер?) по?у,?;:; ·;;.с пе1<уваl'ъ -1а см-е·tка на ?наложи единъ l'(IJleмъ за емъ ставатъ в?рнидругари ... :...,,. фонда до оздравяването, · като в?:·
за строителни 11ели, защото на своитi; ро .. . раз:11ичнитi; ,слунаи се поставятъ:

_1

колкОТ() и да с? добрl! 6Ж/\а- Там ки постоянно четатъ. изкуствени крака, ржце, очи и. др!
щитt перспеr<ТИiЗИ Зп щомъ излезнатъ нови

I
и следъ,определяне· н_еработоспо,

--....__с,с „ вестници, следъ пладне, когато собностьта се пенсиониратъ, коятq
Jситt ?LЦИНJiТа ни, ПtЭКЪ гръмнатъ вечернитi:; издания - тt1 пенсия се определя отъ nолучаваi ·J" F.Дvвнн оюдже гн11 12.rcygc1?? 'ieтa.r..1:,, _Целия. гр_ад:ь_се_о.бръ? ?1:1ата..:оостщ1·m.......t1аднс11ца-ка1'0--R0чi·м

не МОЖемъ Jti'i наПрt!Вl!МЪ Н11-, ща въ е?на огромна зала за ч:· отъ 350'° до ,9000 лв. годишно. -

що чувствително. т'ене. Фаитонджията седи на фаи- Освенъ тия пенсии .има и , инва,
-Ами до чакането HR бnри- тона си <:ъ вестникъ въ ржка; слу-1 лидна ?енсия-вследствие болест,?
. , И 3 гинята разтребила кухнята, взела или преждевремено и?тощаван1тв, we се 11pe11np•·el\1e ли нещо? ве<:тникъ; готвачката измила сждо- и старческа пеясия, която се· при· ,i-За се1·я до И;\6орит-f1 ptcn. ветt, прави <:жщото; въ по въз- добива еледъ като еж учас·рвувал4

до 1·ласуване новия бюджетъ, можнит15 улици хора вървятъ и че- , работн?цитi; въ фонда •.r1ай малк9 ?

взематъ се мерки за подс,бrе- татъ. Всека семейство, бедно и1 1040 седмици. _,

ние на всич?о1 сжщес 1
богато е абонирано за вестници и1 Хаск6еската Окр. инсn_екция п?TR.) ваши списания, най-малко на стойностьl труда е изплатила за болелувал?служби; ще се продължи от 10 долара въ годината. .

I

работници мед1щинtка и па: Jкриването на нови утщи въ Четенето допълня школното об- _рична nемощь за времето отъ 1. 1. lцентъра на града и тия, край- разование и изравнява умственит-t 1924 г0д. до сега следнитi; суми:
нитt, от първа 11e\J6XOДИJ\IOCTb ngт_рерности на хората. На Държ. болници ,72GJОО,лв. 1с

за възможното химе . Ващингтонъ Хр_ • Яннgвъ На общ. и чаени аптеки .91300 л?: т
на града конт

низирi1 не
май 1924 г.· На лекари . . '.25000 лв. в

, ролиране съ- и ?арична пом9щ на раб. 24000 лв, .сестнитt продукти и пр. Така ? vfли··?сичкq•212?90 л?: ·'!напр., от неколко месеци беше За тая правилна преценка
престана 'lo все какво поливане нуждитt ?а града ни 1от·ъ ,Окр. инс;пек1'оръ ,по -WPYAa

? Хаск. 26_ юли Т. ЯраМJ'!ЪКОВЪна улицит о през най-гuлемитt страна на цент-раJtната влас1 ь,
горещини. Веднага още съ 6лагодарихъ те:ле-rрафически
встж.пването си въ длъжность, на r. м_rа на Вътр·ешнитt
наредихъ да се поправятъ работи отъ и.мета на целото
поливачкитt н тия дни, вер- гражданство t-1a Хасkово. Да

·

вамъ, ще п1,ч11е редовното по- но само съумеемъ да изпол-
ливане, поне на мноrолюд зуваме тоя кредитъ, койтонитt централни улици. ще подтикне и поощри сто-

Изобщо и презъ това пре- панството на около 100 кж.-
ходно време все ще може да· щи, а това ще бжде една си.
се ноправи нещичко, за да rурна крачка къмъ разреша-
се почувствува разликатn ме- ване жилищната криза въ
жду апатията и rрижливоста. . града ни

, ..Тукъ неволно поrледитt Съ тия неколко думи r:
ни се срещнаха въпросител- Добри tМитевъ зс1върши на.
но и една лека шеговита ус- шето интервю, с обещание и за
1\1ИВКа проигра върху уснитt на напредъ да ·ни държи въ те-
Председателя . . . . чение на всички мероприятия

-.-Най после, продъ:лжи той, на общината, като сж.щев
по едно tf.цастливо съвпадение реflи.но изказа, най rорещи
с нашето ИJ\Ване въ общината: пожелан_ия за 6ж.дащия ус:пехъ
-полу4ихме съобщение отъ на вестника ни.
м·вото на Вътрешнитt работи. •:.........-........i.............._..............._...,._-.;

,.;,,'???m?t?!tмitJ?чe
отъ 70 ?илио11,ния кредитъ,

??? ?а (!т-ро?жtь на rрада 11и се
пущатъ 5 милм01tа ;з?ева по.:

е. откелкото Нё:1. tрадо1 е
дЬв_Аивъ, Русе !И пр.

възпитанието иu аме-
рикаttцит,

Инсnекц. no трvда
и .нейната дейность

..............................

18ИЕЗАП·И·А СТАЧКА
81, ежбата на 26 т. м·..фа·

ботницит.t басмаджии ·обяви· р
ха ненад?йна ста.чка на по· •n

т1оневитt. фирми въ rрада ни: ·н
,.,Ни?отеа, Та6акусъ. Ори-ента· дбака, Консорциума, Фумаро и ·в

·др. Отъ Табакусъ стачкуваха
само неколко 6а.смаджии и то н

само„ българи. Друrитt всички т,
· ос11анаха на работа,

Искан11ята на стач11ицит-Ь ·<;:

еж. да се въведатъ сжщитЬ ч1

уало:вия както·· въ ПJ}ООДИВСКИ- 'nт-в и Станимашки тютюне·виI
(iУирми за ·100 лв. надница на
работникъ- 6асм-аджиst. ·к

Стачку11аtъ около ?31Jo души 'N

работниц?. :
ка се иэразяаа«аъ
Jtirtflaffa ?Jf,cl&a с:в?тъ,

t,
ni



За васъ и за насъ

•I

?Х?РIО-НИ·К?
, Цас1iОЯЩ??тъ,qрой J.·на в...Хвс-

,,
-H.Q.,Q_C:_Цa ниеъль" ·.С.е, _отn·е?ат_а въ
-!iQ..JJ,e?o)<Qлt-1чec_т·вo:· енэемнпяри

f.
,.

и се иэпрати на всИЧ!<И пред·
J!P!lar?eми абонати. .

?
Умqляватъ се. 1'J:t? -отчь ?.:rяJеъ,

· ,КQ.И,то.не, жепаягъ "\да .·б№даtъ
??1\\_еТёU'{И .,за танива И не ИСНаТЪ ·

ъ д1i·,П(1!лучава;rъ
-
з_а_ .въ .!·Рж:д,аще

ъ .@.?ClTl:!IO<a, -нека съобщагъ въ
la .редакцияъа като п??Я?l?!Jf!Т\ъ,броя

, ..за .Q.a (.сrремъ .изпращанего ?У·)·
. Н? неповт рнапигв . броя, ще

1j !Р?гtнq;,т-ри,раме абенамента имъ
: 15,a;r.o ,.изпр?тим? разписки за

-ннкасиране,
р!

. .Р?даkцщrта
?Q· Статня_т,а .аа Соф ..камара, отъ

?ародния ГJр??4т.Тrай-
а- двнов, r10 непредвидени обсгоятел-,·?с-тана -за идущия 'rброй. -

:отъ-.25 т. м. телеграфопошен-
а, с?11т.i» 1_,;анси еж увеличени BJ> -це-
г.? лап1.ст.ра1;1а.
•, ;'Спgр,ецъ сведенията на земле-
Н· -лепческага-квтепра, .01·ъ оризища·
1? .га въ-Пповдивоко се очаква голя-
'9 ма реколта. Ориза на много нес-

те е -вече и§КЛ-ас_илъ.
10 \0,т,?р,-wт:ь ет въ. Хасково двумесе·
1? ченъ ....1;<,урсъ по столарсяво, подъ
а- .РЖ1<еводств0т.о -на г 1учителя г-нъ

1. Гопоръ li\на?таG0въ. .
и: ??Ср?!Ц,У плевелитв въ областьта
в. на овеса, са -предпавването ?у отъ
щ, тяхъ, ,А? се пръска преэъ сухо
гв, време съ разтворъ . -отъ морска

? .cqn?:,?O 11,г.р. ·.В.:Р 1--хентолитъръ во-
IB1 ·-,·

. •
' ·

--: .•

•
'l'м го i'JtD.tlJт. п 1·0 'бъхrеm:т,

'l'Q ·JJ'JP вика тв-лн-явй т11•,1n-J10ff I

Шо o··ro?•- в. "EneJra"
а· ..lfaкa подобава работата на ши·
И· Рqкнт-в -социаписти. Колкото roe·
IO· •nодъ -ги е очукалъ, можеби на-
?иt'казан-ие за. грешната имъ душа,
.8, 'rOtJkoaa повече се перчатъ и на·

дув-атъ · като жаби за да сrигнатъ
И,'Вола.

ха Кецналъ комара върху главата
Т{) на слона и му казапъ:
ки =Прощавай, приятелю, че ти

tеж.а , •..
· Рвя седмица пристигнаха отъril €-о_фия афиши, написани „ безупре-

тil 4Но", не ще съмнение отъ ...отъ
.и- кого,· ако не отъ Кр. Пастухоза?
ВИ Пусто кокълче · все за него .....

*
на ... n , V Vо тсяслучаи, наи-смелия вождъ,

1<1)'Ъtтю
· Войводв, наТ'о написа

lJИ SPi!lфнwи, въэдъхна благонедеж-
но, но скоро отъ преумора ли,_ тъ-що-незнамъ, полегна малко,
а. с:и псяяие. и скоро се пренесе

tд• аъ блаженната Нирвана .•.на нсвата ·

ill• 8-Аrас:маrория и зачете новини:
В1 *

, , ?,ф115А;ЗО (pQ телефона)Днесъ
Ре? ?ff111e ? ръ ?;?редсt.едате.ая
• Цанковъ повина на дълъгъ no·

чески разгоаоръ шефа на н?р-

серия.

··?.
внитв социалисти r. Кр. Пастуховъ.
Характера на гова конфериране се
пази въ тайна. Обаче, явно се
схваща, че вакантното место на
м-вото на Железницитв не ще бж-
де дадено нито на Сл. Василевъ
нито на Христовъ. Президента ре-
ши да го даде на г. Пастуховъ
.водимъ отъ поговорката, която
последния м,у припомни високо-
мъдрено: ,,Г-нъ председателю, на·
.ли знаете, когасо двама се карагъ
претиятъ . . .и пр.*

София 30. Следъ обедъ парти-
.ята на широкитi; социаJtисти ус-
,грои валичествена по своето мно-
зинство (лрисътствуваха около 426
души и 14 деца) демонстрация
противъ обявения министерски
nостъ при м·вото, на · Железници·
т'Б !-fa r. Пастуховъ. Това минис·
терство било най подходящо за
r. Чешмеджиевъ, защото, казва се,
М·зото на Вътр. работи е сърцето
и душата I-fa •.• ·r. с., Кр. Пасту·
ховъ е сърцето и душата на въп·
росното министерсrво.

*
..Софияl. (бърза) Днесъ широнит-в

соц, уст?эоиха Jioвa ман11фес-r.ация
съ която ?зразиха доволството си
за новцn два минисtер?t<И nос:т?,

Нvждата от1а кооnерирене
изr?отвитеnни хранитеnим

эаведения
Днесъ когато 1<ооперативното

дело прониква и обхваща всички
отрасли въ областьта на стоnанс·
кия е1<ономически животъ въ про·
изводството и размяната на потре·
бител!iи предмети, може смело да
се ззrовори за коопериране на
т? з.tведения, като: хлебарници,
гостнлници, млекарници и пр.

Известна е цельта и задачитi; на
кооnератизма, нагледни еж и ре-
зултатит-J;, които могатъ да се по·
лучатъ. Двi:; мнения не може да
има за това. Всеки просветенъ
гражданинъ и общественикъ, тря-
бва да участвува или най мал?<ото
да съдейства въ проявленията и
начинанията на това дело.

Всяка една прокарана мисъль,
всяко едно сътрудничество, ще
бжде цененъ приносъ за задово-
ляване най необходимата нужда
на човека-храната .

Знае се, че цельта на коопера-
тизма е да свърже и обедини
производителя съ потребителя да
осигури и улесни тяхнит1; нужди и
трудъ, да ги обезпечи и гарантира
добре въ економически и стопан-
ски характеръ. Съ една дума, да
се изтръгне производството и раз-
мяната отъ спе1<ула и е1<сплоата-
ция.

Освенъ това, на кооператизма
се възлагатъ още редъ други за-
дачи. Мирно и тихо, безъ всевъз-
можнит1; политически сътресения
no чистия еволюционенъ и самос·
тоятеленъ економичес1<и процесъ,
кооператизма ще трябва да се о-

бособи къr,,1ъ всички._културни ин-
ститути.

Кооперирането въ което се об·
служва изго I в1-пелната работа ,въ
прехраната, е повече отъ наложи-
телно. Освенъ че тоя обществено
нробходимъ трудъ ще се избави
отъ експлоатация, но ще може да
се приложатъ успешно всички ди-
ети и хигиенични правила, които

I се изисква·, ъ отъ закона.
Не може да се отрече, че гра-

жданскит1; центрове, а особено
Хасково е препълненъ съ чужден-
ци, бедни чиновници и работници,
дошли да намерятъ прехрана тукъ.

Тия хора няматъ време и въз-
можность да издържатъ семейнг?
кухня. Ti:; еж заставени да :се хра-
нятъ въ различни хранителни за-
ведения, бараки, които почти ни-
какъ не отговарятъ на хигиената,
тъй необходима за здравето на
човека. Липсата на дълбоко съз-
нание и познан.ие, съ недостигъ
на средства, всичко това е за смет-
ка на потърпевшитt.

Поради тия причини се налага
бързото създаване на кооперати-
вни гостилници, за изготвяне ев-
тина и доброкачествена храна.

По тоя въпросъ ще продължимъ
въ другъ брой, като осветлимъ
читателит1;, които се интересува1·ъ
отъ създаването за въ бждаще
готварска кооперативна гостилница
кждето самит1; т1; могатъ да бж-
датъ членове и да иматъ делъ.
гр. Хасково. Кооператоръ:
24 юли 924 г. Георги С. Райчевъ

????"X"'....c,;;:--???vc....-..,;:???......... ::).,.__- ...-- ........;о-?. ...- v '?? ?с::;...<> ? --??..:x>.:::o:.-c--::::;-???-
j/ .rРАДИНА и nОКАЯЪ „А ИДА"
i съ превъзходни51 струненъ оркестръ подъ вещото диригенство на
( известния хасковски цигуларъ г. Байдановъ, всяка вечерь отъ часа

6 Елита на Хасково ·им-а удоволствието да се любува на хладнит1;
летни вечери, при отличното изпълнение на най-нови. музикални 1композиции 11 пос11едни фокстроти. Точи се превъзходна студена (
бирс! и пресни чирузи и. кебабчета се поднасятъ, при цени умерени

1

и общедостR.пни. Прислугата е засилена и винаги учтива и внима- 1

телна къмъ посетителит-в._??
1?----- _.... _ _... . ...,.....,..? __ .....,.____ ?\

Манифестацията по своитi; гра·
мадни размери стигаше по целото
околовръст!-fО протежение на бул.
,, Фердина·ндъ" като обикаляше по-
крайнинитt на София. По числен-
ность lfрисътствуваха около 40000
души все с1·ари членове на парти-
ята. Между техъ личеха най стари-
т-в членове като г. Сакаровъ и др.

>:? .

София 5. Тази сутринь бързия
азтомобилъ на м-ра на Вътр. ра-
боти г. К. Пастуховъ, ведно съ тоя
на Железницитt г. Гр. Чешмед-
жиевъ отнесе и двамата въ дво-
реца. Това стана по желанието на
Царя, който ги повика.

*
София 5. (екстрена) Днесъ следъ

пладне въ 9 часа и "19 минути Ца-
ря натовари м-ра на В. Р. г. Кр·
Пастуховъ да състави новия ка·
бинетъ. Последни?,тъ прие.

Лондонъ 7. Г·нъ Макдоналдъ
изпрати три телеграфически поз-
дравления въ София до великия
български държавникъ и новъ м·р
Председатель г. Кр. Пас гуховъ, по
слу';lай новия му постъ.

Последва четвърта въ която го
моли, ано е възможно да се сре-
щнатъ двамата Премиери, въ едно
най сноро време, за да конфери-
ратъ въобще, върху общитt и бра-
тски чувства на народитt отъ це-
ли51 светъ,

да, 1<ато се смята по 100-120 лит·
ри на декаръ. Така направени опи·

Миtлит:s и волята иматъ меха- ти еж дали резултатъ dS-95 на
ниче?ка сила върху тел9то и ду- сто на загинали. плевели, безъ да
хътъ- еж постранали 1<ултурнит1; рас-

Никой н? е напредналъ ако не тения.
се е въодушевлS!_аалъ съ непрекъс- Въ края на този месецъ изтича
н?ти .мисли и ж@лания- за. постига- срока за доброволното изплащане
не нj3предъкъ въ попрището си. на бегли1<а. На неизплатилит-в го

·Заедно съ тия скрити м11сли и следъ тоя месецъ ще се с_ъбира
ж.елания '1'ре6>ва да про.явимъ упо- съ глоба по 10 на сто.
рита издържливость въ работата, Повишени еж съ единъ класъ

.д_а. верва.ме въ .себе си и да пое- по горе при финансовото управ-
т0ян<:твуваме въ ежедневнитъ си ление раздавача 11а червени извес-
·!Sан.имания. Успехътъ не е нищо тия З1:1хари f\рнаудовъ и екзеку·
друrю, ос.венъ воля и постоянство, тора Димо Братаяовъ.
-реализиргн:ь чрезъ упорита рабо- Мноrо лошо впечатление прав11
т? и -трудъ., Енергията се подър- че въ qбщинския дворъ, се нам и·
·жа. и..1увеличава• съсъ. силна воля и ратъ х9ра които постоянно прииж-
аn-11имис-'Г-ИЧНО насtрое-ние - съ в?- датъ отвънъ и мърсятъ стената
ра· за ос-1::;ществяване на де.лото. .безъ да влизатъ въ ?<лозета. Това

:, Щомъ- СИ· .наложимъ волята, 1;1ие става въ присътствието на общин-
и ·сме-1извършили !ПЬrювината с-и р?· скит-в агенти, които ПО..Jl.k!ЛЪ день
н -бота. ?Заадруr-а'Ра ?половина остава стоятъ насреща. __.,,,..,-

-да•- се-, прояви ттэудъ. В? /3.!"'lерика роJ{оначалната стра·.
., И 1'ЪЙ', <>.rъ днесъ ,нашиятъ де- на на „ Джеизъ банда" при сви·
?ж-зъ тр-ебва1.·да бж:де: ,,Воля! По- кания най голя.мъ конгресъ на
сwоянс,:.во! \.ТJ')удъl" американскит-в М) зи1<анти участву-
., ?а о.ееща.емъ, lie ще го прила- вали q?оло 2 милиона ·души като
r:аме?в?i рэбота•1·а си и да чакаме било взето решение да се изхвър-
уоnе-х·ът--ъ! , ли последния отъ америк. музи1<а.--------------,.----- ' Дали щ? се ,успее за сега, е въп-

росъ. !3ъ ,Еврq_па, обаче, Джеизъ
банда силно преобладава и се
смята като тепърва засилваща се
нова музика.

Споредъ закона, промулгиранъ
на 22 IV т. г, всички мита за внос
въ Турция на текстилни произве-
дения, жита и брашна, отъ 1 сеп-
т.емврий Се nо'вишаватъ СЪ 12 ПЖ·
ти отъ тия предвидени въ мина-
лата тарифа отъ 11 I 1923 год.

Рихардъ Щраусъ билъ по1<а-
ненъ и ще отиде за известно вре-

·ме ·да дирижира своитt опери и
.оперети въ Съветс1<а Русия-Ле-
н?::::а;н?;?к;??о „Театръ" въ ?[R-[l][IJ][l]IIJ[l][IIJ.]([IJJ···?
Ст.-Загора се е преименувало „Ка· Ь}

- f?
валъ". Членоветi; на ежщото Хр. ? '-'Х8( 0 n .l& ?
Байдановъ и f\л. Гърдевъ, по соб- "d И 8СК8 · OnJtRЯl)H8 8НК8 idr?e?f"I ?ание еж напуснали д-то ?1 Б БЕЗGРJlЧ

-?

Вместо тяхъ сж-и3?и-R. Qвчa---f?f??a=?- ?И,? GРОЧН .
с EG.:.

.

РО??.:??и??:фа?:?.т?нъ номn??, I о?вn? и ?C»P'JIШ?» ВдоrовЕ при най и';о?ни J)ИХВИ.?
нистъ, Францъ Лехаръ, автора 1-{а r ?i и,,Чучул11гата" И др. е напиСаflЪ но- ?i Приема полици за инкасиране · ·
ва оперета съ либрето изъ живо- ? Uта

пн:е::?::::: е била операта ?-···[l][l]IJ[IJ[l][IJ····?
,,Продадена невеста" въ Буда-Пе·
ща, съ голямъ у<;пехъ.

Модеренъ. теат.ръ 'за времето
отъ 28 V\1-4 VIII вкл. понеделникъ
и вторникъ „Господарката на све-
та" l и II серия наведнажъ.

Сряда четвъртъкъ 111 и IV серия.
Петъкъ и ежбата V и Vl серия.
Свири отбранъ орнестръ.
Неделя и понеделникъ V!I и VI!!

София 11. Българскиятъ м-ръ
председатель г. К. Пастуховъ обе-
ща да се срещне съ английския
Премиеръ на 30 т. м. въ г. Враца.*

Враца 31. Тукъ въ града ни,
близо до паметника на социалиста
членъ на f\мстердамския Интерна-
ционалъ Хр. Ботевъ, двамата Пре·
миери г. Кр. Пастуховъ и r. Рам-
зей Макдоналдъ си стиснаха сър-
дечно ржцетt въ знакъ на нераз·
делно приятелство.*

Парижъ 2. Karo се научи за тая
работа, отъ срещата въ Враца г.
Ерио и г. Думерrъ побързаха да
заяватъ, че желаятъ да доР,?аrъ
и т'k да зематъ участие и ???яrъ
сжщит-в чувства на дългот)lайно
приятелство. *



.,ХаСКОВСКа l'AHC'Ъllb''
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i'М• есеки до6ъръ домакин-.. иnи wесЬъ на vчреждеииеl
CD?F.\ ИЗПОЛЗУВF\ЙТЕ СЛУЧF\Я! Не се чудете какво да правите СИТНИТ15 Кf\МЕННИ ВЪГЛИЩf\ останали изъ зимницит-в Ви,

то Инженерно•Rрхитектурно Строително бюро „Б ЕТО Н Ъ" на инженеръ Илия Никоповъ и Сьие въ чаршията на града, купува
в екакви количества такива на износни цени и то франко зимника Ви! Незабравяйте сжщо, че сега е най-добрия сезонъ за доставката на други,
на буци, безъ прахъ, ПЪРВОl<f\ЧЕСТВЕННИ Кf\МЕННИ ВЪГЛИЩf\ каквито сжщото Бюро „БЕТОНЪ" доставя всенакви количества отъ най
добрата въ Маришкия басеинъ мина „ИЗТОЧНИКЪ" на по низки цени даже отъ тия отъ Държавната мина „МF\РИЦF\ "! ?

Нищо не ще изгубитt, ако се справитв съ ценигв ни преди да направите поржчката кждето и да било. ИЗПОЛЗУВF\ИТЕ СЛУЧF.\Я.---
искате пи

хубава и евтина
. храна посетете хи-

гиеничната гостилница на Георги
С. Райчевъ, въ уч. .Воярски'' зад
дървения мость при чешмата, кж-
дето конкуренцията н? се търпи.

зас?раховапиятъ Ди?=?:?
срещу ?<ивот·Б при F\кц. зает. д-во
.,Български фениксъ" на 9 юни т.
г. се помина. Петь дни следъ-смър-
та му д-во „6. Ф." чрезъ инспек-
тора на: Хасковския клонъ на еж·
щото д-во, г. Петръ Владимировъ
брои напълно сумата отъ 2ЩЮО л.
на иаследиицигв на поминалиятъ се
срещу застраховката му .. Ние пре-
поржчване „ Български Фениксъ"
който чрезъ своето сигурно. и бър-
зо иэплащане на эастрахсвкигв, се
явява кат·о едно обпегчение за не-
щастието сполетяло най близнит-в

,
-съпруга: синове и дъщери на

Iзастрахо?алия се. , ., . :

ВОХОРЪ Камхи И СИИЪ г??t? .

съ манифактурни стоки на едро и
дребно.· Винаги въ депоэитъ всекак-
ви: прежди, хасета, басми, вълне-
ни платове, стъклария и др.

въ дрехарския ::r??;:?
Тодоровъ ще намерите най-хубави,
солидни и по последна мода гого-
в?,, дрехи, при цени най-износни. ·

жеJlезии .кревати по 360 ?в.
ччри Ив. f\нrеп0-въ

дансно отделение, въ разпореди- срещу фурната на Хилендаръ: Xf.i·

т-елно заседание на 9 юни хилядо лендаровъ.

ПО 9Q СТОТИНКИ ":fм°:;и%е
телефонъ № 99. гелегрвфпчеекв адресъ: ,,Доверие" та година само въ склада на Владимиръ Чо-

'- о n р Е д Е· л И: -лаковъ, както и ситна соль герман-
??????????????????-?????????§???? ?????--се??ени?н?реюн? · ·

-----::=--"1,t,i'>"',--.....,??---??-·-·-,n;;;:: '" ?&;'fу'<:к-?'&:Jяаанет а ъпчо
D"RBQ

Съuб.!.!,!"'Ламъ на инге-t - -
ЯBl..l'i.-'&nArOдA-р-?н""·,rт? · -Де-лчевъ отъ c.eл..o--.S:.IapQ:C.!;!!O,___!_ · ресующигв С1.??.·····?и!"а11ПМ V?? U Х з .i.. Колю представителството за -Хасковб'"'1irасковско отъ съпру ит ь'

К т . околията на прочутата лековита ме·
Тодоровъ и Вълка олева о ъ еж- ричперскв вода, винаги прясна. Ма·
щото село. Да се публикува въ газииътъ ми се намира срещу Хи·
Държввенъ вестникъ и единъ отъ лендаръ х. Двлчевъ, на кърджа·
иестнитв такива и се издаде уцо- пийското шосе. Продажба на. едро

и дребно. Съ почитъ:· Халилъ Иб-
рахимъ f\бдиевъ. ?··:

"И"R да. купя на вехто. револ,
М 1' веръ система „Фаулъ'

или „Ьронвинrъ" на цена по низ!
ка отъ обикновената въ маrазинъ
Справка редакцията за Л. Т.

KJJOJJBOЧЪ
?ЪМЪ На -всекаквг

J J видове унишожен-
пощенски марки. Справка редак'
цията за Русняка. '

"Jlади хора, бекяри, търсяп
да наематъ веднага мо

белирана стая, находяща се п?

възможностъ -не далечъ отъ чар
шията. Наема въ предплата з!

единъ месецъ. Справка рецакци
ята за П. Русевъ.

ДИRИ
се стая съ кухня за три

1' членно тихо семейство
безразлично въ коя часть на rp
да. Справка редакцията за Н. К-в,

самостоятепеиъ ???6?:t??
търси да наеме мибилирана стаs
по възможность да бжце въ цев
търа на града. Справка редакция:
за „Лесничейския го.сподинъ .... .

т'Ьрси
се шлосеръ, който р

разбира . отъ мото?
„Дойцъ" за газожена мелница, Hf
ходяща се въ околноста на Ха1
ново. Постжпване веднага. Спраt
на редакцията. .

Печ. .,Светпииа·? з;р:т?
чатване разни бланки, свадбени
годежни покани, тевтери, списъ
книги и др., при цени н'ай кон
рвнтни. Намира се до клу
на демонрегигв.

надъ всички
zzzSzЗ

ID 11
a»ZIЗ

:,
DE
А

ЦАРИЦАТА
машини no трайноегь и еноиомия ,

z
а,
Еszs

сnециаnии маwиии за бродерия
при предетевителя за окрвга

и гр. Хасково Дончо К· Бояпжиевь.

. ?
ДЮРКОП

r. - '··
Кредитно Акционерно д„во „Доверие"-Хасково

11

каnитапъ z,soo,ooo пева
Извършва всекакви банкови сделки по най-из-

носни условия, приема безсрочни и срочни влогове по
най-кулантни лихвени проценти; прави всекакъвъ родъ
преводи за всички по-rлавн и градове на страната.

Кореспондентъ на Бъыарската Търговска Банка
София.

·

Подписаната Ванка Дялчева отъ rp. Хаскuво уч. »l{а-
менний « JТЪ свое име и като настойница на наследницитt ми:
Анrелъ. Димо, 11еню, Кирю, Марийка и Добра, изказвамъ най
голяма блаrодар'ность на осигурителното дружество <<БЪЛГА
РСКИ ФЕНИКСЪ» въ София за гдето въ п1:ть дне1Зенъ срокъ
отъ като представихъ исканитв отъ мене документи брои
ми чрезъ инспектора си Петъръ Впадимировъ

СУМАТА 20,000 ЛEl:SA
за каквато беше осигуренъ покойниятъ ми съпруrъ Дялчо
Димчевъ съ полица Хо 12Б9 и срещу, която осиr·уровка беше
изплатилъ само две вноски.

Понеж? дружеството «Български Фсниксъ» ? 11? й мощ-
ното осигурително д-во въ Царството и най редовно и бър-
зо изплаща заrубитt причинени по ПОЖАРЪ, )КИВОТЪ,
ЗЕСТРА и ТРАН?..:ПОРТЪ, азъ го препоржчвамъ най горещо
на вси•,ки граждани и селени, които ми11еятъ за CBt'ИTt 61111-

зки и имотитt си да поверяватъ интереситв нему, още по-
вече, че то има най добри и износни условия и ра'iполага съ
ГОЛЯМИ КАПИТАЛИ, което му дава възможность да изп 11аща
веднаrа заrу6итt, което е доста важно за r10стрr1д. к11иенти.

rp. Хасково
15 tоНИЙ 1924 Г. Банка Дялчева···-tetl-···?

T'\)Pett еЕ OJl}ПEJi'Ь ••,
.,......--ft\f'Ш}l)i}l6TЪ-Ш/106EPЪ

?

за rс11111жена мериица, който да притежава домI
пtументи отъ 'Които ,ца ее вижда, че е работилъ

"tJ.{)?цъ...

Революционния ма рu1ъ
на бай Иванъ

Всеки може да опита
ка1<ъ е въ ресторантъ „Централъ"
и дали пъкъ апетита
бай Иванъ не е подбралъ,

Като вкуси разновидни
госби, пържено, чорба гореща
и десерти благовидни
готвени, чудесно съ ржка веща.

f\ пъкъ рибата каква е„
щомъ се на 1•иганъ зачерви!
Вся1<и може да узнае -
салъ да няма слаби нерви ...

И опасность отъ,уплаха
няма съ·кокалчета дребни,
що заседватъ въвъ стомаха-

.

туй еж работи неверни ! ..
Да се плашатъ политици
що за ко1<али се борятъ, -
а Поt<Ъ HaJ,l.lИT'Б дуШИЦИ
да се хранятъ, да се поятъ

Чудо който ще да види,
той при бай Иванъ да иде
де се точи пресно пиво,

та сърце да е игриво;
весело и трепетливо

«] {ептрал1,» ·

Определение
.№ 881

Хасковския Окр. Сждъ, rраж·

деветстотинъ двад?сеть и четвър-

стоверение

Председатель: Д. Ташковъ

Член'ове:\ Т. Илиевъ
М. Георr?-Jевъ

Мавки ОIИВIВНИИ
Търговски

За две публикации 30 лева

въ иовооткритатар:?п;::
ботилница, находяща се на жгъла
срещу клуба на широкитt социа-
листи, дължа да заявя на почита-
емитt бждащи клиенти, че започ-
нахъ префасонирването на мъжки
и дамски шапки при цени най из-
носни.

Сь почить: л?найоть Щеребъ

въ каиuеварията н.:и??ва?
лидъ" срещу бирария „f\ида" до
циментовия мость, ще намерите
всички видове качества цигари,
пощенски и гербови марки и пр.
Особено хубави и ароматични се
указаха новопристигналитt цигари
„ Нашъ морякъ", които горещо
препоржчваме на пушачитi:;.

nroдa" е сладкарницата въ
11JI която се събира е-

лита на Хасково. ,,Ягода" се отли-
чава като първа и най добре уре-
дена сладкарница въ града и един·
ствена съ своя б?лярдъ, поместенъ
въ специално отделение, кждето
младежьта прекарва най-задоволи·

\ телно времето си.
Печати.


