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Съ ингенвивенъ кул- же да се ка.ке, привидно щьта, мъс r?,итt жилиш-
?ина?ренъ животъ. както и отбвлъзва извъстенъ по- ни органи пръдприеха
5 }' културни прояви. кои- цемъ. Първата пиес ,, 1<0- внезапна ревизия на хо-
>а ц> биха очертали по ра- Я"'о постави новия режи· телитв въ града ·ни. При
досtстни 11 сввтли персие сьоръ Осиповъ - -Тоэи, тая ревизия, тt се натъ-
вой(ИВИ, столицата все още който получава пнъсница • кнали на много мъсга нм
raf може да се похвали. отъ Леонипъ Андрвевъ. голЬми нередовности: во-

?4 гt,атията на нуояикатв има успвхъ и продължа- дене двойни книжа, 11е.
_ь111ъ чистото искуство, ва да се играе съ пълни чистотии и, дора. за
:!._Ji?жкиятъ житейски гнетъ сборове. За играта и 110· срамъ на града ни, на?дъ хората на искуство- становката нвма за сега двв три мtста, констати-

1

Пр?.>, държатъ въ анемия да се спирамъ, тъй като рали обитаването на же-
с:то?лтурнитt отрасли. Ни· критиката твърдt много-о още не може да съ- се изказа за нея Заслх- 1111 съ леко повеление.

· Съставени еж много ак-
3tиви. да раздвижи инте- жава оонче да се отбъ-

? . тuве на суми надъ 200 л.
21?rентния свътъ, защото лъжи. че съ erжпването Желателно е да се
101овото» се указа. н е на новия режисьоръ на правятъ по- често таки-
81ърдt пригодно за на- едно не естествено поло- ва ревизии. и още нtщо
4ата дtйствителность. То жение се тури край. А И· t желателно: да се нама-?и не можа да импул менно нсловърието къмъ лятъ поне малко твксигв
i)a аде1питt на мсдер- младит t атристи. Новия тамъ глвто има нужда,
11зъма у насъ. Наистина режисьоръ имъ дава въз-

1\11
х. защото много пхтници

io илевъ на връмето можность да се проявя гъ
I дигна малко шумъ, 110- и развиятъ. Но това пъкъ така чести на търговския

ни градъ, се оплакватъ
Ja а движи Аполоновия отъ друга страна, дава отъ скъпитв такси въ

1{втъ, жегна рутината, храна 11а иввъстната ар- нвкои хотели, които съв-
? то бt твърдъ кхсо и тистична язва „интрига».

-1
свмъ не отговаряли за

?? остави слвди. I ие все Задкулиснигв интриги по твхъ. Нека и с гопански-
14ще сме надзадъ и нека алресъ на млади 11 стэ ри ятъ съввт-ь, който засе-

е ни бжде обидно, а1<0 продължава, осо6енно
t' още наричатъ ориен- къмъ младитв. дава, се занимае съ това,
влци. Колкото и да 011- Слвдъ тази пиеса ще

за да бжде цtльта му на-

авдаваме своят а инер- бжде поставена «Виюьтз пълно оправдателна. Гра-
дътъ ни тръсва да слу-

·\

юсть съ войната, екано- па жнвота» отъ Артуръ жи за примtръ на други-ическата разруха и пр , Шницлеръ, която усилено тt.
ие все пакъ, въпреки се репетира. Самата пие- ---=--?-:l --??--.. ........_.• ........_..__?-

о сичко сме си надзадъ - са споредъ нвкои свtду-
колiхов11и нагад«. Защото у щи. била скучна.
ггъ :1.СЪ н·вма почти никакви Худо;,,1сес.твеm-tт·Ь· 113,1/(J?fC·

съiачителни прояви, ма- би еж твърдъ рвдки. Ив.
и?РЪ и куриозни или ми- Бояджиевъ, единъ отъ мо-

Иит?овенни. На западъ поне цернис гитв, иэнвс+ен ъ и

uлoi"a «дада», имаженизмъ отъ соорнипигв на -Ввз-
ста- пр. и пр. течения. кои. ни», к.ждtто се даваха не- · На 27 т. м. опасни-

о събуждатъ, разлвиж- гсви репродукции, устрои ятъ разбойникъ Хасанъ
:1<иртъ, уясняватъ и често изложба. Поел! дната на- Смаиловъ. отъ с. Аймед-

нажти създаватъ. Нека 0• ис гина с едно радостно· нинъ, кърджалийско, кой-

i:КИfче това никому да се явление въ културния жи- то тероризираше кърд-

l ra? вижда парадоксално. вотъ. Художникътъ бtлt- жалийс?<ия край, рекълъ
ч?олкото и куриозни да жи yciitxъ. Той е успtлъ да направи единъ опитъ

зва? виждатъ новитt твор- да пр·ввъзмоrне слtпото за бtгство отъ затвора,
,?ски теории, не тр·вбва и 6езмислсно подрr1.жан11е но платилъ съ главата

а. се изпуска изъ прtдъ и е съз1,алъ свой си1·уренъ си, Излъгалъ, че ималъ
ият?дъ, че тt 110дчертаватъ пжть. Въ неrовитЪ табла нужда да пnизлtзе мап-

ворческа неутоленость и нtl\1a « пр·вгаленъ « модср- ко на вънъ. Още не 11р·в.

а ,уховна интенсивность. низъмъ. крачилъ 11para, той хук-
о ние с111е все още I\IJJa- Худо:ясuuцп"··Ь· Ал. до- налъ да бъt'а, но слtдъ

rъ а нация, 6ждащето е бр11новъ и Янко Анаста- него се спуснала стража-
11енlр·ТJдъ насъ и не трtбва совъ приrотовщшатъ из- та. Вид·влъ се въ безиз-

81а се отчайваrне. ложба, 1<оято ще устроятъ ходность, той веднага с?

п а
Но сл·вдъ тая встж- пр·Ъзъ мартъ. Първия из- хвърлилъ въ Арда, слtдъ

Р ителна. щриха да хвър- лиза съ портрети карика· като билъ убитъ съ три
имъ поrледъ върху кул- тури и композиц1н1-кгри- t(уршума, Трупътъ му
урнитt съ6ития въ сто· катури, а втория с пор· билъ изва;tенъ. Води се

ицата, които макаръ и трети. интерйори и жан- слtдствие.
е голtми заслужаватъ рови работи. -----------

и& а се отб·Ьлtжатъ. Гео Милев? е започ- rолtмнт-в събития въ кул-
Наро,411,и.я meampi слtдъ налъ ново списание подъ турната область. Ще ви

ато се ощастливи най- име «Пламъкъ» Първиятъ държа въ течение и за
етнt съ режисьоръ за брой излиза, днесъ.утрt. тtзи,.които ще посл·вдватъ
рrото още нищо щ?·'\ мо· Т·Т1зи еж за сега no- в. Черновtжр.tвъ

-
,о,-
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АБОНАМЕНТЪ:
ГoJil,1 шенъ 2?0
За 6 мtсtци 15 (J

За ;{ M15Ct?l(l1 1 0(.1

О 6 Я R Л Е Н i1 Я ·

11:l 1(11?1Д ( ПIITIIMl'T. по
? лева

Ре;1,11щ11я 11 а;\11111н11стрR-

11ия ll?ЧПТНИЦП

• !:БьТЛИНА• -Хасково

Ц15НА 1 лев-ь

Нечатпица <С)ji\1•.шпа• - Хасsово.

spas: .с

БОРСА
Официа11. курсъ

За 29 Я?уаµи
куп. I np.

Швейц
.
.:?рня 2391 - 2418

1 lю-йоркъ 1381 50 140 10
Ло11донъ 585 50 592 30
Парижъ 6171 00 631 00
Италия 600 50 607 60
Цариrрадъ 71 60 72 .85
Ромжния 69; 00 70 10
Германия - -
Прага 400 50 405 80
Виена - 194 -1 20
Белгия -1 - - -
Буда-Пеща - 44 -\ 61
Югославия 1571 801 159 80
Гърция 263 -1 269; 50
Холандия 514011 - 5198 -
Канада 134 501 1361 30
Швеция 35861 - 3627, -

I I

ПОСЛt;ДЕНЪ Чf\СЪ
(Специапни те1еграми на « РоАоnска Звtзда»)

Оставката
ип r и р r и и о в ъ

София 28 1.

По оставката на д ръ
Ал. Гирrиновъ се прtд-
полаrа, че изr?ълнителни-
ятъ комитетъ на Демок-
ратическия сrоворъ ще
поиска отъ централното
управително тtло на де-
мократическата партия
да изпрати друt'Ъ прtд-
ставипль на партията
въ каl\1арата.

Зf\КУПВf\НЕТО

па IIOTIOBИib
София, 28 1.

Всичкиrt тютюневи
складове тука еж прода·
ли тютюна си, който ве-
че е изнесенъ. Поради
това, прtдстояще е за-
купването на тютюнит-t
отъ производителитt, ко-
ето ще стане най-късно
слtдъ 1 o-io дни.

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

- П арижкиятъ вtст-
никъ « Ехо Национале & ГIИ·
ше, че английския хими1<Ъ
Францисъ Пекеръ е изо-
6ретилъ сигурно срtдство
да се попрtчва на въз-
душно нападение о:rъ не-
приятелски аероплани.- Италиянската въз·
душна флота, която досе-
га броеше 1000 машини,
докрая на прол·втьта ще
брои 450U летателни ма-
шини, разпр·вд·влени на
3 дивизии по 150U аеро-
плани едната. По геогра-
фически съображения по-
вечето ще бждатъ хидра·
плани.- По силата на една
заповtдь. издадена отъ
с ьв·втското правителство,
всички частни училища
въ съвtтска Русия се уни-
щ, JЖаватъ. За нарушите-
литt на тая заповtдь би-
ли 11рtдвидени смъртни
наказания. Особе!-{о стро·
го наказание се прtдвиж-
дало на учители, които
се биха осм влш1и да ,uа-
iзатъ частни уроци по За.
конъ Божи.- Троцки, болшевишки
воененъ министръ и 1·лав-
нокомандующъ на Черве-
ната армия,билъ избранъ
за rлавень редакторъ на
съвiпската Армия.- Американскитt съе-
динени щати еж заб;:,ани·
ли износа на оржжие.
Тая мtрка е въ свръзка
съ 6унтоветt въ Мексико.

Турското правител-
ство е изискало итали·

янски офицери, които .'Hi

използува като инструк-
тори прн реор1·аниз11ра-
нето на турската Мари11а- М·вото на войната
въ Гърция е забранило
внасянето на оржжия 1:

военни 1\1атериалн от 1
Сърбия въ Гърция 11рtз1;
други пж.тища, осв1н11;
пр·взъ ж. 11. линия Солунъ-- Гевrс.:,и. Раз1юре;\е1-1с
било до всички власти з:сt
слtдене на това нареж·
дане.- Днесъ. въ свtта и1112

ПОДЪ с.,ржжие 1 МИЛИОН1
души повече OTKOJJKOTC
11рtди общоевропеискат::
война.- Извtстниятъ амери·
кански rенералъ Пъри·
шиrъ е назначенъ за ди·
ктаторъ въ борбата с1
пороцитt въ Ню-Йоркъ.- Въ Номел1о, Минис1
и Сl\1оленксъ (Съвtтск;;
Русия) еж формирани чи·
сто еврейски полкове и

дружини.- Генералъ Вранrел1:
щtлъ да напусне Юrосла
вия и ще отпжтува з;:?

Америка.

Вnаковетt»
Хасково тръгва 9·30, 17

30; Раковски тръгва 7, 14·10.
Хасково пристига 9, 16· J О;
Раковски пристига 11 ·зо, 19·30.

Конвенционалътъ за Пло·
дивъ-София пристига 2·30,
тръгва 2·44; конвенционалът 1,

за Свиленградъ пристига на
Раковски 0·11, тръгва 0·20.

См-t;сенъ влакъ за Пло·
вдивъ-София пристига 12.54,
тръгва 13'44, за Свиленградъ

Четете вtиникъ
,.Родопска Звtзда".
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Хроннна
Станция на пощенски

аероплани София-Варна
ще има въ гр. Ески-Жу-
\1ая

Министерството на вх-
rрешнитt работи съ едно
экрхжно забранява всв-
сакви тайни събрания.

СпореАЪ ааконопрое-
ста за прtхраната, кои-
го ще внесатъ широкитt
:оциалисти, се прtдвиж
ta, всtки продавачъ да
:и I оставя цtнитt на
1рtдметитв, изложени за
троданъ

Прtзъ изтеклата се-
1мица въ града еж кон-
:татирани 3 случая отъ
.карлатина, отъ които
-динъ смъртеиъ.

Утрt е неприсхт-
:твенъ день- Всички за-
зедения ще бждатъ за-
rворени.

Стопанскиятъ съввгъ
три общината цнесъ раз-
·лежда постжпилитв цt-
юразписи.

Съюзътъ на българ-
.китв писатели е решилъ
ta даде отъ свои срвдст-
.а премия на цикълъ сти-
ютворения и за най. до-
•рия разказъ, всtка една
10 1500 лв.

Г-нъ Гоwка Димитровъ
:ърдечно благодари н а
.сички, които лично, пи-
:мено или телеграфически
:ж му честитили годежа
:ъ госпожица Ояга Попо-
'а. Поради липса на врв-
ге, той не може да отго-
гори всвкиму поотдtлно.

Чяеяъгъ на жилищна-
rа комисия г. Найденъ
'еоргиевъ е уволненъ и
га негово мtt"'ro е назна-
генъ г, Велко' Стояновъ.

МОАеренъ театръ днесъ
1 утрt «Голгота», висо-
сохудожественъ филмъ въ
> части съ Пола Негри.
-lакрая « Клуба на жено-
яраацигвэ , весела коме-
\ИЯ въ 2 части. Утрt 3
гаса дневно. Свири ор-
сестръ,

Общината прtдвижда
гъ допълнителния оюд-
кетъ единъ кредитъ отъ
Ю,000 лв. за проучване
въпроситt за водоснабдя-
ването и снабдяването съ
електрическо освtтление
града, както и за съста-
вянето на поемнитt ус-
ловия, скици, .плавове и
др„ приложения. за отда-
ване на други првдприя-
тие го.

Писате,1ьтъ Добри Не-
мировъ ще прtдприеме
тия дни турне въ Плов-
дивъ, Разградъ и др. дt-
то ще държи сказки вър-
ху народнитt пtсни и
нвкои наши съврвменни
пвсни

еЮжно небе», брой 1

периодическо издание на
пловдивския цомъ на из-
куството и печата, се по-
лучи въ редакцията н11.

Между другото. съдържа
статии отъ Николай Рай-
новъ, Диана Н. Райнова,
Лука Говедаровъ. д-ръ Ал.
Пвевъ и др. Първиятъ
брой прави отлично впе-
чатление и ние горвщо
го првпоржчваме на чи-
тателигв си, пожелавайки
му успвхъ.

На 26 т. м. въ сало-
на на воения клубъ дtй-
ствующитв и запасни по-
дофицери дадоха добре
посетена танцова вечерь
съ добрt подбрана прог-
рама, Желанието е да се
даватъ по·често такива
забави, за да можатъ съ-
мействата на дъйствува-
щитt и зап. подофицери
взаимно да се опознаятъ

Едно писмо отъ Со-
фия, адресирано до н·в-
кой си Тоцоръ х. Анге-
ловъ, придружено съ lU
лв. се получ въ редакци-
ята. Нека оня, за когото
е адресувано, се яви въ
редакцията ни, за да му
го прtдадемъ.

Спухонетt за уволня-
ване или подаване остав-
ка на околийския начал-
никъ r. Тодоръ Димчевъ
еж абсолютно невврни-
-Уволненъ е архиварьтъ
на схщото, r. Радионъ
В. Бароовъ. въ интереса
на службата.

Пос„tАкиятъ срокъ за
подаване декларации по
общия доходъ е 3 t януа-
рий. Слtдъ тая дата 11и-
какви декларации нtма
да бждатъ приемани-

Общинскиятъ съввтъ
ще ревизира наскоро спи·
.съцитъ за бtднитt граж-
дани.

Анесъ слъдъ обtдъ
общинскиятъ съвътъ ще
има заседание. Сесията
ще се приключи слtдъ
свършването на дневния
редъ

Опровергава се писа-
ното въ послtдния брой
на в. »Борба с, относно
залавянето на Митю Га-
невъ ? Айданларчето.

Съгласно заповtдтьта
за нормиране цtнитt на
съестнитt продукти, въ
общината досега еж пос-
тжпили около 300 цъно-
разписи, които днdсъ -
утрt ще бждатъ првглt-
дани и опръдвлени.

Инициативата на Хас-
ковската община за оо-
ра3уването на сгепански
съввт-ь се посрtщна съ
задоволство не само отъ
Хасково но и въ София

а

отъ Висшия стопански
съвъ: ъ ПС> примЬра на
наша 1 <1 оошина, подобни
съвв f и ще бждатъ обра-
зувани и въ другигЬ об-
щини.

Общинскиятъ те атръ
ще пръдствви тази ве
черь за втори пжть » Ота-
рия 11ротсурогь«, драма въ
4 действия отъ Шюлеръ,
а въ cpf).f!.a вечерь >>Х11м..

u?'l''o на 1щ_щетатаf, драма
отъ София Бел ая.

Б. Н. Банка к у п у в а
златни монети както слв-
два: напалиоиъ 506, лира
английска 1;30 ьо лира ту-
рска 5 74, зв.го марка ге-
рм. (i19·50, 20-то крона
австр. 5·13·50 Руска ру-
6л а 6 7 щатски дол аръ 1 J 1

канадски доларъ 131 срс-
баренъ левъ 3·50, единъ
грамъ чисто злато 85 ·40
единъ грамъ чисто среб-
ро 2·03

Сnисъкъ
иа даритепитt

,
(нъмъ вчерашната статия.влвготвогитвлност-

Д-во Никотеа, Новата
Тракийска компания за
тютюнъ, Таоакусъ по
5000 лв., Тютюнбанкъ, Ге-
орги Иоанну по 3000 JI.
Д. Гршориу 5 торби бра-
шно 2400 л„ Иосифъ М.
Фархи, Иванъ и Георги
х. 11еткови по 1500 лв.,
t:iратя мантови, Хаимъ Я.
Бенбасатъ, Стойчг, Мар-
чевъ,Бохоръ Камхи и С.ие,
Коча х. Василевъ по 1000

,11в., Димитъръ Ваrщаровъ,
Т. Константиновъ, Ибра
Фумару, Ата1 асъ Пу;1евъ,
Моисъ Декало, Шапатъ
Геронъ, Моше Габай, подп.
не се чете дали по 5000 лв.
Братия Арнаудови, 400
Кочо Христодоровъ, Коту-
роrлу Халилъ Подписа не
се чете 110 250 л Х, Род-
регъ, Д. Стайковь, Хр. Ле-
сичковъ, Т. Д Петковъ,
В. Апостоловъ, В. Ж. !'ра-
ничаровъ, Хилиндаръ Хи-
линдаровъ, Мехме.дъ не се
чете Аврамъ Леви, Подпи-
са не се чете,· сжщо, д.
3. Бибовъ, по 200 л.
Георги Кусевъ 200 л. Ан-
!'елъ х Томовъ Сие, С.
Алфаевъ подписа не се
чете по 150 л. Исакъ
Данонъ, Т. Василевъ, Т.
Д ?невъ, Хакж Алиевъ
Оджиевъ, А Симеоновъ.
подписа не се чете К. Ка-
царовъ, Д. Балабановъ,
подписа не се че1 е r. Чо.
рбажиоло, подписа не се
чете, сжщо, К. А. Кос-
товъ, Петъръ Тодоровъ,
А. Т. Птковъ по 100 лв.
подписа не се чете, Ва-
силъ Колевъ, V:смаилъ
Рустеновъ, П. Янковъ,
подписа не се чете, Ив.
Дечевъ, подписа не се че-
те, Д. Стояновъ, подписа
не се •1ете, подu. не се
чете, подп. не се чете,
Бр. Ибрахимъ, по11. не се
чете, подп. не се чете.

110дп. не le чете. подп.
не се чете, Бохоръ Ова
дия, ор- ?-.:танt ви. Коста
Ив, Кордuвъ. подписа не
се чете, Мустафа А111едовъ.
Л азаровъ. Михалъ Мин-
ко?;ъ, подписа не се L1ете,
Иванъ Дуковъ, подп не
се чете i?али по 1 O\J лв.
Д·нлчо Д. Стоиловъ 80 л.
Г. Ивановъ, Яко !<нмхи,
дали по fiO лв. Диilю Иn.
СлаGовъ. Иванъ Кирякоnъ,
Чаржкчиевъ, Янко Димит-
ровъ, Георги Хр. Дран-
девъ, Мамарчевъ, Ас. Бо-
яджиевъ, Златка Вълко-
ва, Бр. Адато, М. С. Бен-

_ басатъ. Аврамъ Пеннасъ,
подписа не се чете Бµ.

магрисъ, Я Диl\1оsъ, n
не се Чi:'Те, С-ие И Ббасатъ, Ч;..уша, Ат.
риевъ, В. АпостС1лоr.ъ
Шекирови, Я. Тен'е
подп. не ме чете, по
не се чете, полп. не
чете, Неджипъ-сладк
на, Иванъ Коленц
uoдn. не се чете. Хр.
тровъ Варинакъ. А
вачевъ, Д. Ж11р1<овъ
Петровъ, )Кивк:-t Заф?
ва. В. !{. Кr1невъ, Ива
Танев, Д. Стояновъ, по
не се чете. )I{. r.лавче
Мех?1едъ Ахмедовъ, С.
Л амбревъ дали 1ю 50

(Утрt краятъ)
-====-- ---

МОДЕРЕНЪ ТЕАТРЪ
четвъртънъ

lVIия Май
?1!1 ?

въ извънредно интересната с

мейна драма въ 5 части

l<nетвата
на

Единъ м1mrь
свири орнестръ.

10 nt.x. Род. дружина •• Хаско

Обявnение
N9 239

1 о ГJ·вхотна Родопска дружина
ЛИСТЪ ДЪРВ0Д13ЛЕЦЪ при добра
(110рционни пари) и др.

Желающитt да се явятъ въ
домакинско отдtление.

Хасково, 25. 1. 1924 rод.

отъ домакииството ип дружни 1111
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Рекnамиl)айте
въ

.,Р о д о n с к а э в t. 1 д а"

е снабдена съ най·JViодерни wри
тове бъдrарски, френски и нt

ски букви.
ПРИЕМf\ Дf\ ПЕЧRТИ ВСИЧКИ ВИДОВЕ ТЪРГОВС
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