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Сондажи за продължаване на r.,ораtориума

София, 20. Посnучай Богоявление, на ппощвпъ .Р?лек·
свнаъръ 1• бii извършенъ
воаосветъ. Присжтствувагъ:
Царената двойка, н-ригв: Гиргиновъ, Мурввиевъ и Ки·
сьовъ, свитата на Цвря и
много нвродъ. Царьтъ се ржкува съ много отъ присжтствуващнтt. 3 е бел вэвайни
е аин ь ствръ руски генервпъ
Царьгъ отива при него, рж·
кува се и му каза:
Виждате ли нгшиятъ
приятепь генерапъ Боржуа
чанво направи?
Спецъ воцосвеге има па
радъ, ксйто 'бi; nриетъ отъ
Н. Величество.

Ввшингточъ, 19, Чрезъ по·
срвцничесгеого на анеринанския nосnанинъ въ Парижь,

Лзвепъ сондира Сьелиненитi; Щати отнсснэ в ьэнсж
ностьга за е ано продължа·
ввне на мораrорнума Хуверъ.
20.?ОО раоотниuи въ

Барцелона, 18.

пачка
эо.ооо

работници отъ текстилната индустрия обявиха

стачка.
рещаuнито

Чонферевцнита по

ще се о'rяожм

Женева, !9. Изгпепигв эв
отлагането на конференцията '-!10 репервциигв еж много
rorukм,. Конфере?ията ще
?ъьё"Р? !-'? 25 т, м, ?, 1-?
дена, обнче нвив да се зэнюое ?,, Ре•1арвцио ния в ъир эсь а но ще о тре авпи
спелуюшаге конф
r. - '"
чг
1 го иаглежпа, че
ция,
р
щ е е с б ере трезъ м. юний.
·

·.

иэг ч,, и Хмверове- 1
мэпегосиумна 1'0ДИ'18. До О·
ва 111.ноче ще сганвгь иввестнч
о .зу агигв огъ през д " с, , , "Зб->ои въ Германн·f
въ Фр-нд? 1у I rск·
Torc1„

11

t

-1

ция

ще отиде
на конференцията по реоане

рациитk
Понпонъ, 19, Не е още си·
гурно дали Ма {дuналдъ ще

конференцията по

на

репарщ чигв, обаче той щ
прмсжгсгвувв но
ц1111та

конферен
реаорхжението.

no

3акоu щроектыъ

1а

певtиить

оковчвтелво готовъ

София, 20. Комис:и?та, коя·

то израбоrв1 за оноnроект3
за пенсиигв, се е спрвпа о·
кончпелно на базата, аърху
която щ ! бждатъ изчислявани пенсиитв. Пол у че н та
през. пос:nецнитi; 10 години
nенс:чи се ввпи на 10 и по·
лученото ср вцно аритметично се ум iQж11?a нв 80. Твке
попученат I cyMd съсгавляв
го: чц i ,es пе 1,:ия за всвки
ne•1, -10 о ь проечужияъ 35
rоц..1 iИ. 3d всtка зроспуже-,11 но гоя знв пенсияна
та· -:е I м 11?9 ! <ъ П)
лнз
1

ри
У

,..,
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пь
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п

Всичко въ предплата
Р акопнсн не се връщатъ
Р(дакш1я и адыинис,р. ,ЧИКАГО•

I

&оrоявпение

отидr

Соло баnернната CftШf\ ДИМЧЕВСКF'? съ цtлия си 1шсвмбловъ белетъ ще изпълни
най·новит-в модерни ис;пански, аржентински, моряшки, гротесни солови и анtамблови
балети
Оркес:тра на театра въ пъленъ с:ъстевъ джазъ nодъ 'дириrенс:таото на Д. Cf\·
Рf\ФОВЪ. Всички ревю-комедии еж поставени с:ъ специа11ни кос,юми, деlfорн и ре·
нв·и·з·?-т.и н.?.ч.а.ло т·о·ч·н·о•8illiиl!liпiiоinвов?иаива1111ч•ас.?•.•uiеiн•иlliо•б·и·н·но·в·е·н·и··
1.- 5б -.1

За странство двойно.

Yf'El!1Дf\
f'EДf\K'.(,
?

ФРJНЦИИ бiе отб,й

макаоналпъ

отъ Собуровъ

300 п. полуrодншно 160 п.

1

=
=?=
?-????

Р.БО-НР.МЕНТъ-=
92
="т..-,.,Р•l)О?'а,,
=-==-====/!Годишно
К- rь
?м
JГ

11,

;?умо) хрсн пса 110 О лв., дописка но
5 лева на r,1111о11д?нъ рслъ, ыал.«
•
об·1Fn?н,1я по
по. 11а ду11а

РЕВЮ-комедия:въ 4fдействия

а.

tb .,,ща .['d

наарталъ

С1)ещу 6оrоя•11ение, из

[Ь

иNш
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r·жа Иванка r. Ммхаиnова

нtма

на Ха[ково

Помощ? за пострадалитt OTTj\ 11аводнен11ето. Кореrиране норитото на рtната. Премtств1i11ето на rapa Хасково; О??тлен11ето ?на

rрада.

'

да

приема гости на именния си день

1-47-1

Иевика Ас. Аммоаа

не ще може да приема на именния си день

1-58-1

.

_.,,}
Делегацията начело съ Юрдановъ ни обеща да.?,.
/
окр. уnр11витепь г. Иконо·
И 88НК8 И А-D'Ь И 88И'Ь ИСК180811
ед··· '
моаъ и кметътъ на града r. отпусне на пролtть
нtма да приематъ на именния си день
:?Мишновъ, която бt замине·· на група трудоваци 3а
л11 э11 София и се
иви при· корегиране коритото на
нtкои отъ г. r. министритi;, рtната.
ИВ8И'Ь reoDrИ88'1t
эв де иclfs nомощь за пост- i
ll·a прогвмваsвя
директоръ
Премtстването на rapa
раделитil отъ наводнението, ·
нt.ма да приема на именния си день.
Хасково
·
се е завърнала завчера въ ,
1:
Хасново.
n? f(ам6уоовъ
i<анъ стои въпроса с:ъ
Предъ единъ отъ нашитt' премi;стването нв гарата, г-нъ
нt.ма да приема на· имен?ия си день
с ьтрудници кметътъ на rps· кмете?
да г. Мишковъ е направилъ'
Министрътъ на желt:.·
' ницнтi;
следнитi; изявления: .
r. Костурковъ, при
Иваиъ ММWКОВ'Ь
Явихме се при минист· ' когото rжщо се явихме, ни
кматъ на Хасково
рв на вжтрешннтi; работи r. з11яви, че този 11ъпросъ е
нtма
да приема на именния си день
Гиргиновъ, койт? ни прие рвэрешенъ въ положитеnна
81> Хасково
най-любезно и изс:луwв вни- смисъль-Гара Хасково ще 2 2
мателно. Съобщихме му эа бжце премtстена въ едно
v
A•D'lt ив. АТ8И8С08'Ь
1 , ослучеи Богоявление се 01·
rолtмитi; опустошения от
скоро
време
по-бnизо
до
служи 1одосветъ на площа· наводнението на 1
I
поради трауръ не приема
.
яну?;ри т. града.
д.- np ? n 1меrник , с:ледъ кое·(_
г. Предстsвихме му и донлв?
ДелЕ:rецията
се
11ви
и
(
се _nno,•зt1cл? п " р " д ъ,
..
. да нз 011 r,: ?орв.вt\!еl'ь. M.fP--..
., ;.
??
.,,1<1е
?, ръ Петровъ'
Ив81t'Ь
о
н ка н„ rарнизо-. Гирrиновъ нереди веднЬrо
1Iри
V
?
,
Hci г. nо11ковникъ Драrиевъ.
нtм0 да приема .на именния си день.
докладътъ да бжде изпра· r<оито ни прие нан·радущно
тенъ въ отдi;лени?то соци· ·, и ни обеща подкреnвrа си
Конrресътъ па нлшвдеuс11ата ални грижи, нждето на 15 81, министерския с:ъветъ ПО
Иввиъ ТОАОDОВ'Ь
ф2дерацня
т. м. се изготви новъ и се( , отпущане nомощьтв за под·
о,ъ
r.омаrане
постраделитt
нtма
да
приема на именния си день.
'<онrре•ыъ нв Власовден· повърна НII м·ра н11 вжтреш· наводt-?ението и по ,тремtст
нит'\;
за
докработи
да бжде
ск·1rа фе11.ер1щия завърши 1-1а
лащванъ въ министерския с:ъ- ването на гарате.
18-й 4 часа спедъ обtдъ. За
.Об·
Освtтленuето на rрада
въ бжд,щ? Власовненскнтi; ветъ. Понеже фондътъ
А·оъ
• е на из
ществени
бедств?,я
дружесrва се учредяван, въ
не приема на Ива?овъ день
Нtщо за освtтпението
черпване,
съ
11эrотвен
... я док·
Вnаtовденске,а нонф?дера·
на
греда
?
1--51-1
ция на землед'\;лци1i; npot-13· лвдъ с,:; иска да се отпусне
Делегацията на стоnа11
водите11• въ България. За помощь за оострадалитt оть ския съветъ се яви при пред1ая ц ть конrресътъ изрвбо·
ствв11теля на фирм11т11 .Руд·
наводнението
rи и pi<e еr?чнод?·шно устастонъ и С-ие" и му е по1-1скв
само 500 x?ЛJIЦ'i! лева
на не конфедервц?ята. Из
150 хuля1щ за Jtаселев?е- ла оф?рта з? с,-,абдяване об
бра се пое тоянно пр?сн;тствие то, 200 хиляди лева за щинвте съ мошини зе еле1<·
Търговската фирма н;, дървен:ь строиrеленъ ма•
на пос11ец1<ата от-., З-мп l'Y
общцяатв •• 150 хп1111дlf трифvциране на rрвдn, Таз?<
ши вnасовденци н? rp. Х с- зn д'Ържчвsта. Начал?.11· оферта ще nоследв;, въ блиэ· теривлъ
Щерю П. Янковъ изказва своята бла·
ково с:ъ cevDeт рь Хро:с ·о нът·ь ва отдiшенисто r. ко врt МР.. Сжща га делегация годарность на Г- на пом. кмета КалинiЬ Кодевъ, кой·?
Г?ренкьовлиезъ. Сед"лv.ще Лазаров-?. вв 11зБаз:1 увi; х.:-д,1 11 въ мина .Перни1!ъ" то пръвъ извести пожара въ склада ни на 16 срещу
нг конфедер,щията ще бжде репяята св, че ф1шсира· която бt направиnа предло17 r. м. въ полун0щь. И блаr<одерение бързетil
гр. Хасково.
пата въ ?оnлада суна жение на Хосковскuта обши· помощь на граждани и полиция, пожара бt no·
Конrресътъ изрвбот,? резо ще бжде OTП)'CIJBTa отъ не за изкупване нв ст11ритt
тушенъ още въ самото начело. На тtхъ с.жщо
11юци11, съ които се иска
и машини.
м1111J1стерс1<ня съестъ.
между д"уrото и слсдно7о:
Преrлецала е ма шинитi; и изказваме своя?rа бл1тщарносrь ..
Отъ отдtлението социал·
1) Нвмаляваае на пр'\;ни ri;
се
е освi;домила върху усло·
ни грижи издействувахме и
и косвени данъци до мини- еднR rума отъ 60
в?,,ятв
за nродажбr.та имъ.
хиляли
мумъ.
Делегацияте се е яв11ла и
лев" зв общи11скатд трвnе·
2) rJреиахаане на митни· зария.
пр11 нtкои други предстевн·
чеснитi; rрпници.
тели на машини, явила се и
Кореrиране
коритото
на
З) Намаляване ценитi; на
при д·во .Вуnнанъ •, отъ кое·
рtката
•
всички индустриални и ноло·
то е ПОИСl(ВЛВ ПОСJlедни услоМинистърътъ на 6J1а- вия
ниални проиэве11ени11 съ or·
зв цената на eлelfrpи·
ледъ да се nриравнятъ къмъ гоустройс1 вото г. Георr11 чеснатв енергия.
ценитi; на земедi;лсlfитt проВF\ЖНО Зf\ МЕЛНИЧF\РИТ13
изведения.
ГОТОВИ HF\ СКЛF\ДЪ
Днесъ. послучай осво I Амеоикансни лози
4) Безплатна медицинс11в и божnението на Хасtсово.
всички
сортове и асми,
I
акушерска помощь нв жени·
тt и д?цате на селечеството въ черквата „ Св. Боrо· I овощни дръвчета, всич·
и още много npyrи искения. родица" ще се отслужи ни видове при Никола
Конrресътъ се закри съ панахида за падналитt Господ ивовъ, складъ
и за О Б ЩИ НИ Т '5
поцходящ? речь отъ пред· въ освободителl-'ата вой
памет,
чаршията,
срещу
Позволителни и удосrов?реиия
rецателя.
на и благодарственъ мо- нинадо Геор. В1:-рбqнсвъ
съгласно нередбата на Дирекцията иХрвнизносъ"
лебенъ. Ще присжтству· Хасково.
се намиратъ въ Печатница • Чикаго"
Хасковското мане·
войс1<овитt
.

·

1-53-1

?

-

-

И••нъ

2-46-2

-

-

•

лчзвйк« QT • е 111а вече· до?сно бпаrотворително
р 111ка, !СТрО( I в u М11(е· п.ружество „ ОсвобrJжде1,0 1ci<llil кввр г з 1,,, :е ска· ние"
избра за депегати
раnи 11лацеж гт h Хрисео
Атаnасовъ 17 годяшевъ на Х конrресъ на Мане·
в Стояnъ Лазаров ь 15 .:юнскитt братстве, койгол. Първият1, аввадвлъ то ще се откр11е на 24
вож ь в ввраввпъ тежко т. м. въ София: Пан110
Сто11и ь Лвввровъ. който
нв 1к11 с явп ь това вад ъх Тодоровъ. Стефiнъ l<онва тъ. Убиец·ыъ е аадьр- д'lковъ, Илия /\т. Ч11nо·
новъ и Хр. Пачуловъ.
асавъ.

1-50-1

,

n:rиковъ

.

1-48-1

1-52-1
ив. rеоажиков„

-

Благода.рность

-

-

,

1-54-1

Рекламирайте във. ,,Утринна поща"_

Магазивви кв.иги и
Превосителви

ватъ
учащата

фоветt

части,
се младежь, ше-

на

учрежденията

и пр. Всички магазини
до обtдъ ще бждатъ затворени и обкичени съ

1-55-30

Въ че1·вьртъ1<ъ 21 т
вечерьта въ
салона н1:1 читалище „Завъздържателното
р я"
друже::тво „Възраждане"
м., б часа

киго. Присжтствието на
членоветt. е задължи·
тел но.

Изпитит'h за „ з11клеустройва публична сназ·
нацчонални знамена.
на на тема „Пжтыъ на ти счетпводители" заПремахва се безмит· живота и възра11Сдането". почватъ отъ 20 т. м. въ
ния вносъ на около 120 Ще говори Д. Василевъ. София. Ще се явятъ на
вида сурови материали. Входъ свободенъ за всt· иэпитъ около 55 души.

Печат.

,, ЧИКАГО" -Хасково

ВСИЧКИ ВИДОВI!
каучуно11и и металически

nечати

" snанкм

-

поря.чнв печатввца
ЧИКАГО•
Хасково
•

t

Отраиица 2

Брой 1341

Утринма n

]eмnen\nиeto

и

данънъ, спспепъ който
ще се унищожатъ всич-

nаиьциtЬ

е·

пру-и ш нъ ци и про
изведrю11t отъ обше ст
вения трудъ блегв - ще
бжцагъ употрвбени за
обществени нужди!
Характерното за един

добри

ния денънъ е че той не

кривигв, нечестнитв пжтищв на живота.
Но вие, крепете се

динъ

-

за

пругъ,

хора! Нtма кой другъ

наивси въ вашия
животъ. Вие сте един·
ствени още лице съ ли·
це срещу живота и труда. Нима ще отминавате
пустеещитt ниви иполя,
да се

иэосгввенигв

дом о в е,

схлупенитв хижи на своитt братя по участь?

Взаимната помощь е
осноаниягъ з а к о н ъ на
·живота. Човtкъ за чсвъкв не е вече вълнъ,
както се мислеше, а
братъ.
f\ко вие изтриете съпзигв на всички страда·
щи землецвпци, ако бж
дете сила, която не ще
остави да обедняватъ селянитt, тогава нови изблици на нови сили ще
дойдатъ отъ народната
душа, каквито свtrътъ
не е видtлъ.
*
Но що е данъкъ? Една парична тяжесть, е-

роди!
Но що е, впрочеиъ, зе-

мледt.лие?
То е люлката на човвшкия съзнателно общесгвенъ, животъ. на неговвта култура.
Нtма нищо, което' да
е записано въ скрижвлитt на историята. безъ
да е цъфrt.ло всредъ
хората на труда.
И н-1,ма нищо вечно
ценно, отражение на всt
мирнитt. закони. което
да не е изрвзъ на земята и на човtк,1, който я
·

работи!

Човtшкиятъ животъ динъ дългъ на човtка
пnодължава да сжщест къмъ обществото, къмъ
вува. защото сжществу- държавата. Зещо и за

какво?
Днесъ хората еж об·
да залtятъ свtта и го ременени съ толкова раз
обновятъ - съ възроди- личн? вида данъци, че
никои не знае колко и
телната си сила!
еж ти? чисти I звщо има да дълж11!
?(въ и,отде
Еднитi:;,д а н ъ u и еж
Т.!_1Я търсещи ду-'
npeiш,
а другитt. косве·
ши? Tt и?ватъ оть зе
ни.
П
ьрвитt спиратъ помята, отъ хората на труда, въ които е и ЖИВО· добрението на живота,
та. Живоrътъ е движе- а вторитt-·консумация·
ние, но най-разумното та, застаеs?йки хората да
избtrватъ употрtблениедвижение е труда.
Труцътъ обnагородява то на много нtща, коидушата, вцъхва мждрсiсть то имъ еж крайно необвь ума и въ сърдцето- ходими!
Всички неволи въ жи·
великодушие!
вота
nроизлазятъ отъ
Земnедtлието е основата на живота. То не е несправедливата данъчспекулативна р а б от а. на система.
Но все тъй ли ще се
Чрезь него не може да се
постига богатство. Вtрна върви? Хората търсятъ
е народ1iата поговорва: справедливость и ще я
.Съ труцъ се сrава гър· намtрятъ.
Това е въвеждането
батъ, а не богатъ!" Богатствоrо се постига по на единния поземеленъ

идватъ свежи. нови вълни, които
ва земя1·а и

?

за пичата

ще

омде

11шtиеuъ

к11

(Кратко резюме оть сказката на Йорданъ Коnачевъ, првиаиесена
на 1-11 Власовд. учреянгевень кенгресъ въ гр. Хасково)

Драги братя Власовденци,
Вь тоя моментъ азъ
се чувс гвувэмъ щаст пивъ
да присъединя с в о и т t.
усилия къмъ вашигв
вие синоветt на земята
които пооиэвеж аеть всич
нигв бпагв!
Защото азъ вврвемъ
че нашето двпо ще era·
не една горцость за българската цивилизация,
която ще прекрачи и
границигв на други на-

шиътъ

Мнн,1стърътъ на пр, осжпиего, г. Г. Върбе-

?iIO??Il?зa

разлепвани:::?
рекп IMM,
иекролозlf к DP,

i'![Ь?Ш , ПfiЗ'iBvi,

.

овъ, е иэготвипъ проен-

се помвшвва в-ь

а за иэивнениего на за<она за печата
Спсрепъ това измвнеие, we се преследве гъ
wични ония „вестника·?и", които 11е еж стъ
рофесияга и изпавагъ
есгници само за да из

може да се прехвърля
както другитt данъци и
той ще освобопи земята
отъ нейнитв заробители.
Тогава на свободната
земя ще-се настани ог- ·}удватъ г р е ж ц а н и т ъ.
ромната армия на без- ?рещу такива изнудвачи
е се взематъ най строработнигъ за да живъ
и санкции и издания·
ятъвъ трудъ и честь
Земледtлското съсло ге имъ ще бжцагъ завие е онова, което има , ранявани.
най-голвмъ ингересъ огъ -.,,. Oib коrа еж поштн
р,'111.кавицитt.
въвеждането на единния f
Ржкввицигв
еж били
двнъкъ, който ще му раз· !
поэнати
и на стари, t. нввърже рж_цетt. и по тоя
начинъ народътъ ще ста- iоди още преди Христа.
ъ Зэпаднитв страни на
не господврь на земята.
*
вропа сжшо еж носили
,
Власовденци, нека се ржкввици и то още въ
проникнемь отъ цухътъ jV в. преди Хрисга Ри11·
на освобождението Вжт- лянитt еж взаимствува
ре въ душата на нара /ли ржневицвга огъ гърда кипягъ новитt сили \ц»тt, а тия поспепнигв
които ще въэроцягъ свв- ·еж донесли за пръвъ
пжть р ж к а в и ц в тв отъ
та!
Персия
и Индия.
Нека Власовцвнскатв
Презъ време на цвруфедерация бжце знамето,
попъ което да се наре- jването Н3 иошнитв римдятъ тия сили, ратнинъ \ски царе, ржкевицигв c;r..
за освобождението на .бипи на мода и римскиземята отъ игото на по- 1тt производители съ своя
та финна изработка еж
робителитt и
Вt.рвайте, братя, въ ?или прочути въ Гапия
цоброю, помагайте си I •и Италия.
едни на други и бжцете
Чнкаrо предъ оа1шруть
убедени , е скоро we
f\мериканскитt, вестдойде ценьгъ, когато росъобщ<)ватъ, че фибътъ ще бжце свобоценъ, ици
онсовото положеr;ие на
бопниятъ ще оаараввв., ю?аго е ?атастj)оф;злно и
-и бедниягъ ще добрува! че възм жно е уволня(Бурни, прод ължитеп- ването на полицията, уни ржкоппвскания).
чителитt и множество
Д. Василеnъ 9бщи,1ски чиновници, по·
неже общината се намирала въ невъзможность
да изплаща заплати, t.
20 мнтипrа 3а едиuъ день
На Коледа комунистиКметътъ на Чикаго е
ротЪ въ Берлинъ еж ус1
заявипъ, че ако парла
вь различнитt части 11а ментътъ не гласува за·
rрада.20 митинга съ след- конъ за отпускане дър·
ния лозунгъ: .. Червено жавна помощь за тия обединство срещу жслtз Щ'-'!Нски служащи, !Огава
само Богъ би могъпъ да
ния фронтъl".
мипомогне ·на Чv11<aro
на
разтуряне
При
тингитt еж отбелязани
Ренламитi. дадени
множеств? инцидент и
ковъ
IJ •• Утринна поща"
пол:•цията
и
между
nос·rига1"ь
uельта си
муниститt.
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n??цата "оитD нередовно ,.,..
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Хасt<ово-Кърцжали
Влак ъ № 4101 тръгва
Ь1инъ 70 rодишенъ отъ Кърджали сутринь
пасторъ отъ Чикаго за· 5 часа. Пристига Хасковършилъ една поема, коя· !ЗО 7 58 часа. Тръгва отъ
то трtбва д11 стане новъ Хасково 8·40 ч. пристисв-втовенъ рекордъ. Той га въ Раковски 9·40 чаЗ8ПОЧН?/1Ъ да Я пише. носа, има връзка съ Вflакъ
гата билъ 20 го11ишен1-, № 8 за Свиленградъ и
и се трудилъ надъ нея Новп-Заrора и влакъ
№
ноловинъ вtкъ. Поема- 5 за Пповдивъ-София.
та има 40,000 стиха. съ
Втори влакъ следъ обtдъ
25,000 повече отъ „ БоТръгва отъ Кърдн<али
жествен?,;та комедин".
13·45 часа. пристига въ
Чикагскиятъ п?сторъ Хасково 16·44 часа. Тръгнадминалъ велиния 111а- ва оть Хасково 17·41 ч.
пиянски псетъ и въ дру пристига Раковски 18•41
го отношение. Докато часа. Връзна съ влакъ
№
Данте разказва само за 6 за Свипенградъ .. и Но:.
едно посещr11не 1:1ъ ада, ва-Загора и вл. № 7 за
ввrорътъ :?а амери1<ан- Пновдивъ и София.
ската поемR „слизалъ" въ
Оrь Раковс,ш за Кърджали
ада три nжп1.
тръгва отъ Раковски въ
ВЪ ЧИКF\ГО

I

[Ii\ черни?
тече1-1ие на вt.·

?ащо uеrрито

Презъ

новетt cлDFщero е съз·
?.,дело, подъ

кожата

на не-

rритt, особенп мазна боя
отъ тъменъ тонъ, въ
пречупватъ ул·
трачервенитt лжчи на
тропическото слънце. И
бtлитt хора еж подло·
жени на слънчасване,
тъй като въ тtхъ нtма
защ:пителн?. мtрка. Не
е умtстно американцитt,
и европейцит-l; да натрапватъ на не.грнтt въ f\фр?1ка текс1 илни произведения, тъй като последнитt иматъ то 111<ова нужда отъ тtхъ, калното слоноветt или крокодилитt
отъ разни завивки.
която

1

се

10·50 часа, пристига въ
Хас1сово въ 11 ·5в часа.
тръгва qтъ_ ){,_асково
12 36 ча<!а, при с ти ,;.ъа
Кърджали въ 15.зз"ч.
втори влакъ
тръгва отъ Раковски въ
20 часо, пристига Хасково въ 21 ·06 ч., тръгва отъ
Хесково въ 21 ·25 ч., прие·
тига въ Кърджали 0·21 ч.

Нови1 i. банкноти
отъ по 200, 250, 500, и
I 000 и 5000 лв. еж прнстигНflЛИ въ Б Н Б, нкD,
но ще бждатъ пуснати
по късно.

Рекnаммтti, ааде·
ИИ В"Ь В, .. УТDИННВ
nоща" nостиrатъ

цеnьта

eta.
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студъ и ледъ, зъзне обезумtлъ, търсящъ иэходъ ... Той
Cl} лута изъ леденитt жи
тейски полета, гори и морета и търси ттлодна пролtтьl.
И. виrде топълъ югъl Робство,. звtрство, безумие! ..
Черни бичове се оввватъ

Кървавъ зал'hзъ
Декемврий оловно тежъкъ

лушва за плячка ...
f\ снtгътъ тъче недотъчения rуберъ, стеляйки непрерояци снежинки се сиnятъ и кжснато бtли звездици ...
-тъчатъ млtчно-бhла зимна
Отр)'дени човl;wки сжщепокривка. Смраз?ни с?па и ства се оrъватъ отъ многото
градове эъэнатъ подъ бtлия у алчнитt и нищото у бедкилимь. Приюrени въ пазви- нитt, оrъ свободата и робтs на ледения декември, тi; ството, отъ всесилието и неедва дишат,,. Огньоветt еж мощностыа, носейки тежк1-1я
уrасн11ли. Куминитt не ди• животъ върху уморенитt си
wатъ. Tt мълчаливо стър- плещи ...
ч11тъ •.•
Човtш11иятъ животъ е замСемената на мт1достыа ръзнвлъ, сякашъ снtжно·бt·
скрити въ черната утроба на лиятъ декември, трупвщъ немайката земя и rолит h дър- пренжсн11то леденъ сн-l;гъ ...
вес11, обвити съ бtпия и пух
... Отдавна б-l;ше то. Зрt·
кавъ nокривъ, спатъ эименъ ха плодоветt .•. Преэъ есеньсънь •••
та гладни хищници ги обруДивечътъ с:nотаенъ nодъ лих11I f\лчно-влчно ги изяхрасти и въ хралупи, дълбо- доха! •.•
ко уrриженъ за своя жиЖадни изсмукаха жививотъ, г л е д в вторачено съ телнитt со1<ове на зрtлия
с:трахъ и печаль... П р е д ъ животъ...
дебн11щитi1 му очи еж сnустИ увi;хна той смразенъ
нати э11аеси отъ сиви rри
заспа мъртвешк? ' зиме н ?
жи•••
сънь...
Човtкътъ съ настръхнали
Иsострилъ уwи въ уплаха
и неиsвеs:тность той се ус
коси, беэъ звпвси, есрtдъ
\

е надви?наnъ надъ м11йката
земя. Деньтъ е сивъ. Бtли

·

по охлуэrанитt

твлеса

на

изс1радалия •ювtкъl Остри
мечоее, куршуми и стоr,,ане
ни парчета 1<111сатъ месата и
трошатъ :<оститt му, раэливейки невинната му кръвь.

f\ палачитt тънатъ
лада!.

въ

нас-

Отр:.,вни r в з о в е подтиска rъ човtwк1<я живоrъ, сtейки у)l(асъ 11 смъртьl„

I

ща гробница, кждето

човtшки мжчителиl .••
човtш-1 нитt
...

киятъ жиео1ъ е погребэнъ
въ своето историческо пред-

вtрие...

... Елита на човtшкия умъ
събира въ разкоwни за
ли, предъвква за ми?и?ъ
се

дъвчани нелеnици ... а
ка извежда човtчеството ,>тъ
адс?юто дъно! Но, уви! Тоя
етнъ на човtшиия умъ се
прави на по глупавъ отъ
11.,:.ти

11ай-r11упдвото човtш1<0 еж·

ществоl..
. .. Гладни

и !!lадни еж ве

неситнитtl Tt непрестанно
търсятъ меса, кръвь, злато
и властьl

f\ко биха разрешили омаСмъртьта тъче леденъ са гьосенитt въпроси въ свt,·ванъ отъ эамрьзнани човtш- линвта на правда, истиве, чоки трупове! .•
вtшка обичь, то наредения
I
отъ тtхъ животъ, неравно
П редисловнето на човtш
съ тtхъ щtше да отлети въ
1<ото битие е написано върснtи1но-леденат11
завивка
nропвстьта на забвението, заху
на майк11та земя съ изстрада- туй, че тt нtмаwе да иматъ
лв човtwка кръаь, разлива- храна и гледни и жадни би·
ха иэмрtли, беэъ ничие съ
на жадно отъ неговитt чо
!!IВ11е11ие, скръбь и сълза ...
вi;ко11одобни братя! ...
Майквтв земя тръпне вь
Земя, роби, бичъ и кърви
леденъ ужвсъ и смърть. Сж еж необходими на эаслtпе-

кушен11е замислятъ изроде·
I
Огромно е н1итейс1што нитt сатрапи върху майката
лепено поле. Дъnго скитали земя и нейнитt беззащитни
rлодни, тt нахлуветъ 1:11то I об11татели: растения, животбtсни вълци В,редъ заспа- ни и човtшки твари! ..
лото селище и мъртеятъ неОгромнв смърть ще nонондс?·тно н роткит
домашни
си земния ЖliВtнъ!.. Майка?кив?тн? . ·
те з?мя ще замръзне като
.. Чувашъ проповtди:
ледена топка. Безжизнена ще
Мор а л ъl Хуманностьl се лута въ небесното пра·
Правддl Истинеl ... - И. смtхъ странство. Отклоняввй11и се
истериченъ раздира де1<ем· съ своя мъртвешки хо.цъ, ще
арийския сивожъJпъ небос- връхлети върху о r Ром но
кпонъ, затуй, че еж н11тоев- слънце. Въ не, овигt огнени
?)ени съ житейсl{итt мърсо- пазви ще се разтопи и ще
тии, звtрщинв, подлость и изгори еъ плвмъцитt му ...
лъжа ..•
Снtгътъ престана своя таr лухо нецъ. На западъ преэъ разРазорж!!lения
проw?пнатъ комnетtнтни умо кжсания оловно тежъкъ неве. Отново ис1ериченъ смtхъ боснnонъ, залtзв11щ1:то слън·
разлюдява май1<ата земя и це пърза11я кървави лжчи по
тежкия зи?1енъ небосклонъ.,. леденитt ширини на мсй1<а·
f\ обезумtлъ ч о в н ъ т ъ те земя. То секашъ разлива
гледа въ ужасъ все по-нови кръвьта на житейскитt мжи п?-усьвършенствувани смър ченицн, написвайки на снi;га;
тоносни машини; все по-отДо нова житейска провратителни отровни raзoi,e, лtтьl ...
н1пьnкани еъ грамадни коВоt"Ь
личества бомби•. Та противъ
..
кого пt rотllятъ?I
Страшно, смъртоносно no-
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