
rод. 1. Хасково, 5 фев?,а и 1924 rод.

коифпиктъ между

Фвапция и ?ОМЪIИЯ
.

(Спец. кореспонденция на
,.Родопска Звi:.зда")
Ромъния се ориенти-

ра къмъ Италия - отка-
зване на 100 милионния
заемъ.

Букурещъ 3 II.
Отказа на Ромъния

да получи 100 милионния
заемъ отпуснатъ отъ
Франция се коментира

·- съ желанието на Ро мъ-
ния да излtзе отъ води-
тt на Франция слtдъ
сключения договоръ . на
Полша съ Русия. Мотива
на отказа на заема да-
денъ въ военни материа-
ли, какво матер и а л и т t
не били годни. се смвга
като прозраченъ дипло-
матически претекстъ. Из-
тъква се още, че Ромъ-
ния цtли едно тtсно
сближение съ Италия и
съдвйствието на Югосла-
вия, още повече, че ще
сключи заемъ от ь Италия
която вече е отговорила,
че е съrлаена,

В. ЧерновtЖАОВЪ,

Ромъиски
1? р ев о ·r·и

Jlовата йнгпийене ПОJIИ„

тика и Бесарабия
(Спец. кореспонденция на

,,Родопска Зввзда"
Букурещъ 1 11.

Ромънскитt официа·
лни крхгове еж силно

· загрижени отъ факта, че
: въ Лондонъ подъ .првдсе.
дателството на токушо
назначения английския
гтълномошенъ министръ
въ Москва о' rрадиството
важни съввщания на ан-

. глийскитъ мри на външ-
нитt работи, търговията
и финансиитt, които въ
своитв съвtщания разг-
леждали и въпроса на по
нататашното владение на
Бесарабия отъ Ромъния.

Ромънскитt поли ги-
чески крхгове се спася-
ватъ твърде много, че

? НЕЗА:ВИСИМ'""I:,, II ииформациоиеиъ ежедиевиик) ;
0 1 иаnадиото село отъ

rпqткица вълци

Бесарабия ще 6/1,дс
нета отъ Ром ьния

Повдигането на тоя
въпросъ се отдава на
дейностьта на съввтския
търговски представите пь
въ Лондонъ на д-ръ Ра-
ковски.

В Чяри овtж довъ

Сражение еъ
ДО&РУДЖА

Букурещъ 3 1.

Послtднити ромън
ски вtстници съобщаватъ
че една чета е влвзла
въ кърваво сражение Ch
ромънскага жандарме-
рия при с Дуванъ-Юва-
сж-Коворненско. Убитъ
билъ ст. стражара Мир.
чо Петровъ Въ връзка
съ това арестуванъ билъ
отъ властитt жителя Г.
Янаковъ. слуга. при тур-
чина Вели Али. Аресту-
вания се обвинявалъ да. е
билъ сподвижникъ на·
четницитt.

конrРЕСА
на wирокит?

София, 3. 11. Днесъ
сутриньта въ театръ « Ре-
несансъ се откри конгре-
сътъ на социалдемократи-
ческата партия. За отов-
лtзване е. че таэгодиш-
ния конгресъ не е като
другигв: много отъ деле-
гатитв отсв.тстаувагъ, по.
ради което дебатитt еж
иеоживъни и липсва всв-
какъвъ енгусиаэмъ.

Мобилиuаuия
На Американската

ФЛОТА
Букорещъ. 3 II.

(Спец. телеграма)
Флотата на С. А

Щати t мобилизирана.
Мобилизацията е предиз-
викана отъ проакта за
rол·вмитt флотски военни
маневри въ които ще у-
частвуватъ 6 :1 торпел 1

разрушители: 100 хидро-
илони 15 дрецнаути, мно-
го крайцери и пр.

унищ:нкени стаА-1 - разкж-
сани дtца

Въ о блас гьт.а Дичо
Санъ Мартенъ (Ромъния)
една многочислена глут-
ница вълци е нападнала
нвколко села като е у-
нищожила цЬли стада ов-
це и разкъсала двt дtца.
dдаrане секвестора
надъ бьлгарскигв
имоти въ Ромъния
нови 500 миn.

Споредъ ромънския
официозъ и Виторуль
ёългарската делегация въ
смвссната ромъно-бъягар
ска комисия е получила
преяложение отъ ромън-
ската. България на плати
сума г а ьво милиона леи
въ замвиа на което Ро-
мъния ше вдигне секвес-
тора надъ 6ългарскитt
имоти въ нейната терно-
гория.

Очаква се подписва-
не го на тая спогодба въ
София.

Ния които имаме бъл-
гарския пълномощенъ м11-
нистръ въ Букурещъ г.
Фичевъ е иввиканъ въ
София въ връзка съ уре-
ждане на тоя въ. росъ.

Ромъния
. с, В'ЪОРЖJКава

Прtдъ нова война?
Букурещъ 2. 11,

I lравятъ голвмо впе-
чатление трескавитt при-
готовления на Ромхния
110 отношение на армия-
та. Респективнитt военни
влас ги сн.. взели рtшение
голвмитв бивши унгарски
фабрики «Решица» и « Ас-
тра» да бждатъ основно
ремонтирани и пригодени
за муниционни фабрики.
Освtнъ туй въ ?омъния
се строя гъ вече аеропла-
ни и се фабрикуватъ за-
душливи газове.

Изглежда, че нашата
севврна съседка замисля
нъкоя нова военна аван-
тюра.

АБ?НАМЕНТЪ;
Голишенъ
За fi мвсепи

260
1511

За :-1 1\1·всеци 100

ОБЯВЛЕНИЯ:
на кввп сантимет. по

'l левс1

Pe}(rlKllИЯ 11 алминистра
пия нсч атнип я

« ?ВьТЛИНА •--Хасково

ЦьНА 1 яевъ

Печатнвца <('11·1;тJtH3, - Хасково.

7-ца Кичка }7{. Господияоба

) ){ (
7-нъ 7ригоръ Господинобь

въичани 3 11. 1924 г.
Хасково.

Ревизията иа мирии·
Т\ ДОГОВОРИ

Инициативата на МаидонаJ1Аа ..
-Омиротворението на свtта

Русе, 2 11. Споредъ
една телеграма отъ Лон-
донъ до ромънскигв въсг-
ници новия президентъ на·
английското правителство
Маклоналдъ е взели ини-
циативата за свикваното
ВЪ близко връме една 06·
щоевропеиска конферен-
ция. Въ нея Макдоналдъ
ще повцигне въпроса за
ревизията ка мирнитt до-
говори и 1це искатъ да
налсжатъ редъ мtрки, ко-
ито биха допринесли за
ооц.ото омиротворение на
свъта.

Кървави,, оорnи въ

македоия
Сръбско дружес,·во на бор-

ба съ четигв
Букурещъ, 2. II, Спо-

редъ сръбския офи циозъ
«Врtме» въ Сърбия било

· образувано дружJство за
·борба съ комититt,което
вече успtло да орrанизи?
ра .мно1·0 села около Брt-
rалница- Четит-в които и-
ма:1и концентроционн11я
си ла1·еръ около Брtгал-
ница се прtмtстили къмъ
Плачковица отдtто н?па-
дали орrанизиранитt се-
ляни въ контра - чети-
тt 01<оло Брt1·алница.

царя и заn. офицери
Дружеството на Запасни·

тi; офицери оrъ Хасково, по
случай рождения день на Не·
гово Величество Царя, Бо-
рисъ 111, му е отправило слt·
дующата телеграма;

София
Негово Величество Борисъ 111.

Ваше величество, приеме·
те благопожеланията, по слу·
чай рождения Ви день, на 120
организирани запасни офиl!!.е·
ри отъ гр. Хасково. Ние ви-
дi:;хме Вашата голtма любоа?.
K'ltMTO род1-tнат1 •• KJ'HTl11./e??

БОРС
Официа11.

За 4 февруари

\
куп. 1 np.

Швейцария 2378 - 2413
Ню-йоркъ 1361 80 138
Лондонъ 592 401 601
Парижъ 638 -1 652
Италия 5961 , б
Цариградъ 72 20 73
Ром;у;.ния 69 80 7
Германия '

Прага
Виена
Белг11я
Буда-Пеш,а
Югославия
Гърция
Холандия
Канада
Швеция

42
159 60 162
236 -, 245

5139 - 5215
132 50 134

3590 -3644
I I

7-ца j)oнka }1. Хазаkо4

7-н> )fиml;. ?арагьо i?
венчани въ неделя на

3 11. 1924 год.=?=?.:;..,;,..,-=-. . .ltlA

ки момеетъ на бойнитi;
ля. Ний знаеме, че Ba!JI !?\
сърце живi;е съ радости.I U

страданията на народа. J
здравето на милия нашъ LJi ?

извикваме мощно евйниш,&шура!
Пр-1:;дседатель на д,а3Ъ

зап. капитанъ: Г. М. Мин?1Въ отговоръ е пол
отъ Н. Величество Царя:

Хасково, зап. напи
Минчевъ, прiщседатель (

запаснитi; офицери,
JAВамъ и другарш$за 1

офиц-е-ри и;=iказвамъ м ?кренна благодарность за
бавитi; благопожелания,
то изпращате по случай
дения ми день. Цf\ n------

Концерта н n?

г-жа ГоФманъ

въ салона на чит. ,,
се състоя концерта
r жа Гvфманъ, изпъ
телка н.1 руски рома

}l(анра на ромз
особно тоя на. лиганс
романсъ. е еднъ изку
много трудно и MHOl'O
циално: той изисквя,
вtнъ обикновенитt re 1

сови и артистични да Ptu

още и една широка д см1

едно поривисто чувс
едно 1·орtщо и· любве
лно сърце. Г-жа Гофм
безподобно леко и с-ы

лt1110 чувство на м

1

разрtщи тая проблем
Лицето и. 'което

дно израз?,телно, сия
непрtкжснато. озаря
отъ богатия спектръ
на човtшкитt скжр
радости, а лекитt в

на неиния великоле
контрактъ разказвах
уморно к р а с и в и
приказки за лю61>вьт
смъртьта, съ която
rата руската земя.
6ена сила на екс11рrс
тя достигна въ роман
« Гори, гори, моя звt
и «Замtло те6я cat
Россия» най вече въ
лtдния Публиката з
жено я акламира и
rурно съ нетърпение
чака да я виде и чу
н••о. 6. f,foJII



,,РОДОПСКf\ зввздв-,
въ?желанието си да дава
всt.ки день бърза и върна
?нформация и з ъ цвпия
сввгъ. освънъ кореспон-
га си въ София, отъ днесъ
е ангажирала танъвъ и отъ
Букурещъ. При това, тя по·
пага усилия, за да може
ца излиза навръме и ре-
цовно. Четете всички „Ро·
цопска звъзда. Рекпамирай-
re сжщо чрвзъ нея.

Бчера :су1 ринъта въ те-
агръ „ Ренесансъ" се откри
кенгресъгъ на Социалдемо-
кратическата партия.

Поканваме г. Шумковъ
ца се яви въ редакцията, за
па се изяснимъ по нвкои въ-
проси.

За насгоятелитв ни.
Умоляваме г. г. насгоягелигв
на вестника ни да уредятъ
смtткит1; си съ администра-
цията и съобщагъ по колко
броя да имъ пращаме за на-
првдъ. Въ противенъ случай
изпращането ще бжце спрвно.

Отъ нвкопко дни села-
нсира слухъ, какво првдседа-
гепя на тукашната жилищна
?омисия г. Желю х. f\нrеповъ
no подаване оставка, ше бж-
Ае уволненъ. Като неговъ за-
ивсгникъ упорито се сочи г.
ц-ръ Ив. Тодоровъ.

?
Въ гр, Фердинандъ е

валовенъ комунистическия
суриеръ Б. Тосковъ.

'( .

L Кмет ьгъ на града ни, г.
айдаровь, който бt отишелъ

l?a конференцията на градски-
Тdэ- общини, сеэавърва въ сж-
tf!'Ьта 'l!ъ- )t;,-с:1<0во.
е Къмъ сръдата на този
itсецъ ще бждагъ пустнати

\? обрхщение нови партиди
ощенски марки.

I t Министерството на тър-
ОТовията е започнало генерал-
1>С?а ревизия по приложение на
мрудовитt закони.

Върховния ветеринарен
;у;,в-втъ е рвшипъ да забра-

? 1И вноса на кози отъ Турция
1р тръцка Тракия, тъй като по
,.,ия мвста върлувала чума по

ОЗИТ'Б.
,е,

Вчера еж' пристигнали
св:,.ящи_,_отъ Свиленградъ 12
дрfШИ комунисти, из 61; r а л и
,а{взъ мвсецъ септември м.

въ Цариrрадъ.
А На 9 т, м. нузиканския

сr1р·ь на 10-а родопска дру-
И riнa устройва въ салона на

гения клубъ танцувална ве-
·авd'Ъ съ благотворителна цел.
гел Начало 8 часа вечерьта.
?не На 10 т, м. въ 3 ч. сл.

офицеритв отъ Хасков-
СКЗ.fя гарнизонъ, устройватъ
l'ра.нцертъ-чай. Входъ съ no·

;\И.

Вчера се извърши вен-
,аЗИ1ниятъ обрядъ между г-нъ
Пиirtropъ Госпопиновъ, п. кметъ
<О г-ца Кичка Т. Господинова

Хашитi:; честитки.
Онржжниягъ управи·

[Ь съ една зеповвдь се о·
И?ща къмъ гражданигв на

tждfково и околията да слв-
ЗJIО,ъ за залавянето на раз-
?

n{шка Митьо Ганевъ, като
зшаъа награда ономува.
lто го залови или съобщи
цо за него.

аду• Коt1Ференцията на окр,
швни началници въ

??- фня се закри завчера.i • връщането 1-1а гукаш.

&?20
ния лкц. началиикь. 1·

Генr, 1 !• Георгиев 1,. с? 1.1

чакнв 1\fH:ГL.:
3чеtР, :./. 1/'J ч. гл. 1и1.

?1(И111, авт омооинъ. АЪр-
вейки по г.тавната увипа
се ) ,1,1р;,11Jъ нъ електри-
1Jt·ск:1?1 L гълбъ. ксго I о
поь р·[, чилъ Вслвдст вис на
Т(1Ра, r•r(н;t жени. намира-
и.а с, бл:•зо до стълби..

6?1л,1 «онтузена.
М •{lеµе»ъ Тватръ 110

р;1л11 иоиравка на 1110 r1J·

рит+. от h шесъ Bi"[j:'-1tЧ·f?
но 11 ti{,уст ано вя па п p·Im
с1 ;н? J ! , 11 , 5! г а Щ ,.: CL,о cj ·

щ11,,11, .'I• 11 ,, 11111 гели о

- Съоошаватъ о п.,
Атина· Л1<11 оставката н,1
De низ е J; осъ, който
зпривосл овни гюичьни И

ска тчви. 6жд? приета.
6л,J\(:'ЩvЯ гъ кчбине гъ ще
б"'де със гавенъ от ь r. l<a
фа: ДИЛИСЪ,-- Пp'liДCt'/\<'!Tt'.'lbTЪ на
м.? ке тонс юп·!> братсг-
ва е изпратилъ ·11.:леrра-
фически позцрааления ;10
новия английски 11рсм11-
еръ 1·. Маклоналъ и мини-
стрит t г. г. Томсонъ и
Бъ?-.:с ,·онъ- Кr16и11ета н? Па.
шича бинъ OTIIOBO ЗRСГ-
р:,111е1-1ъ отъ опозициоr111я
6J1<11:ъ et;\нu съ Ради'1i1.
Оча1<r?атъ се и11тересни
сж6111ш1.

Редовната сесия
закрitта.

[}1., сж6от<1 слtдъ о?
6tдъ се закри рrлсвш1тtt
сесн? на мiкгш1я·1 ъ 1·р,)Д-
ски о6щннски съв·t·1·ъ. Въ
това послtдно заседание
съв·l.па гласу!За Jtопълни-
1 елн11.я бю;1жетъ за аъвс·
ждане новиятъ щатъ на
служашит-в и 80,000 лв
креди·rъ за 11роучване на
въпроса ?за водосн::бдява-
нето и освtтлението н,
града.

Накр?й, комуныстич.ес•
китt съвtтнм,?ц декларир,а·
ха. че за? anpt•ъ nаl)тинrа
имъ се nрt:4менува TPYA{tia
парТИR.

&iсното куче
Завчера къi'i!Ъ Н сутрин.

та до -1ерквата «св t,. р-
хан1'r.лъ • 6-всно кv·•? и:1я-
що отъ къмъ уч.- «Царь
Освободитель», е ухапало
8 души, ОТЪ КОИТО /161)
дr.ца на ?ъзрасть отъ 9
до 1 'l 1·.. два Mt1 дървари
110 Н,1 40--!-J ГОДИНI-!, <.'д·

на жена и три r.10мичсr-1?
ца по 11:1 10 1·одини. Ку-
четn с избегнало 110 по-
сока къ:-.:ъ шосето за ба-
н итt. 1 lодгоне,ю е- било
отъ хора, не успf>ЛИ /\а
ro у61-1ятъ. Дъшъ се на·
J1ага н ;1, респективната
nласть да вземе съ вр·вме
мtрки.

Нfснлаr?11ето въ ТРУАО?
&ата nаnтия. Те'lение срtщу
ад?1Jкатитt·JI"д1?ри. 1\еЙ;НJСТ-

1а на з;иаитч??,t Тоатргх.
на дt•i,;ость.

(Специална кореспонденция
на „ Родопска Зв133да)

Ру..:е, 3 ii

по

'l\1,;ъ 1,,11?·10 l'fl r.111:,1·,,

1\1 hCTil [1'1, llj.Oi\111 Ц!'Я r;1 ,·е
<·бр..?зув, r111,( т11<1 ор1·,нн1..

?Jация н.-1 тp:,Jti ·ва r?: nap-
·1 ия Ин'1,:ц11атrрит-!5 еж 611.
вшн В()Щt'IИ H,i 1,(l'J\1унис-
1 ическ;1тс1 /J·:г, 1 ия кои1'о
се i1 стр?.н?тъ Jta 1101:'r.1,пъ
уr1р;нзнен1н?·1 о н. Това п
6aL,e е щ')·!iд11зв1•кало не.
лов •JJCTt;() ВЪ ра6 JТНИЧС·
Cl(?• 1 'h крж1·ове. които се
о6яв,;?ватъ рl>ш1пс·лно про-
тинъ а.1во«;;;лп·Ъ m1дf.p11.
Завч?рi1 въ с:1но събрание
е пр·t;?и:н.11111«н10 разривъ
Мt'ЖДУ p;it)O I НИЦVIТ··в И Вu-
д;1ЧИТ'R ;;;:1вокап1.

Мноiо <нъ р<1бот11и-
ц1-11 f; при T(IBJ п ложсние
се въздърж:нъ да влts·•тъ
въ flOB<IT<i П<iрТИЯ Изrле-
жда, обаче. че тt.хнот()
течение ще надлtлtе и
ини:?иа гивата we 11рtми-
не кarzтr.1 въ София nъ
работници, ·t.- з?наятчийствu·го
тукъ. ка1по ниr<н,д·в дру-
1·11дъ Б'h 11роnи1щюпа е

('ДИННО 11 не ЖtJlriC да цt-
JIИ свп?1 съюзъ., Тук1, то
въ избори,·/; за данъчш1-
тi, К(1J\Н1СИ11 ОТЪ ?!)(i l'ilr\,
ta вз? H?I и iн?·1ел11 4- r.1·5.

ста въ комисинт·1'. Тоя у-
сп·Ъю, е изr.ткалъ ro11tr.1ъ
ентусиаз111ъ въ Зt1наяг1иИ·
скитt ср·вди. Въ 11рtнсто-
Я!11ит·в избори за търго&-
ско-и1-1дустриалн? ra кама.
p;:t то излиза 11,1къ съ en·
мостоя1 елна листа.- Русе 1\1оже да се по-
хвали съ своя добъръ те-
а'Гръ, К<.\йто стон не само
ПО· l'ОР'В отъ всички ОСТА·
нали про1з:-?нциалнw теат.
ри. нd и съ11ерни•т на
Народния те?тръ. М?ж-
ду артиститt личаiъ: l<p.
СарафоRъ, К. Сто?новъ.
Шахатун•i. Т. Стпnчеuа и
л. ЭолО1"0Вlf'П. п I{. ст,1й·
чевъ r:1стр(lл?1ои ,,·в1<ол·
ко п ж т и въ nиеситt
,Jli>,CЪ>> И «Глуm.1!(3' Вt-
роятнп то? ще 11r)СТ,'-.ПИ
аъ трупата.

Въ репертуflра с;;;. и
СЛ13ДНИТ'В XVJ\P)l{<;CTIH'H Ii
ПИt"СИ: ·)Кивиятъ rруп,,».
• Мъртnсш ки т,нщ1, ». • lfя·
нплътъ». ,Сирано ле Бер-
жерrt1<ъ• и ltP-

TPaтpa зq се ;.i има
петь предст?nл·::н,?я сед-
мично и e;tH() ,цнеf:1-1-11) (;ict?
ки петъкъ1 зtt уч?щи се.
Пръдстt1в11еният.R вин?ги
даватъ пъленъ сборъ. !<ой.
1 о въз,н1за на ?.f-1110 лв.

Рvсенски новини
Иаэ.-,сов, Bu Pyt.e - Pc<1зXik

юt пu Ау?-ннн1.

Зав?rсра 6ii въ. 1·р?да
ни министра 11а желt:зни-
цнт'Ъ r. l{"э.1сов·i,. Той се
npи;tr,yЖ41tЧl!.LJ,· отъ мно,·о
ВИСШИ ЧШiОВЮЩl-1 ОТЪ М-
ВОТ11, l\1бl<Jty l<ОИТО Н I', 1'·

ьо1!1юJв1, tЮi1днре1<Тор1, на
:жt , ! зшщит'h i1 М. (;11зопъ
дирt!('l оръ 1и? 11ощ11·1 ·i,,

/'v\инис1 ра рев11з?1р?
1:снч?,;и I o.tl·t?;,C•NCTB<·1111 му
учрсж 1е?н1я.-- l'уристическо ru д вu
<(Присrа>> уреJкда оъµв:на
си р·,зходt<а 110 за111ръз?;q.
лия Дунавъ Hie\ J февру.-t-
ри. Разход1<<1тr1 обiннав'{
дс1 бл..де тнърд·в интерес-
на и забавна.

ТукJшната (')6шr.
CT!31:'II f бc?:iO!Jtl(l-f(JC I I., е\'('-
11·в11а )(а З:1ЛОIЗН П;_)(•tl•i??И-
OIIRJIH:·:51 J\1nLIH?l-ll{KЪ

.
андо

Миц,·,?,.ъ Еф·, и1110въ р ,д< 1t11?

отъ к<1?1анн - Мшн:::н.н;1я
1\·1,1, той се оо.:низав?л-ъ
1,·: 'f? i,Ъ,,l'u L?p'Вl\1t;: И t' \'С-
11·5:1ъ ;н изеърши маса· О·
бир?1 н изну,?нання. Е;\но
I\IOIJlt'IН1'H"(TiJ(), ко? t О той
;?оста 11ра:,·r11кувr1л,. е из·
дн ? tt Ht' ,·о?:на сjр1л 1шш·н р tJ з
IIИСКИ за СМ1ПIО на 13ИJ\-
IH1 611рсош::к1: КХ,Щ11. ICПI)
6рt1тя Джуро1н1, I' Кон
сг,-н, f 111-i(}ldЪ ii ЛР·

1\lоше11нка с 11<цъ с:1·Ьд.
СП'?IС. К1•е1·0 Ht' I:' ра::?кри
на в<:11 ·1 кнтt i\l у 11 ;У{)с гл:.11.

JICHIOI·
·- В·11 Руи· щ,: бн-.'iе

tH)(Tp 1t.·11a ,,ощенска на·

·-
лата. 0611:·,11:.от 1 ?.. r ,, в?'l.?"-
11,1лп :с: J\ I .,t,. ,1 l"i..::: 11i? ,,.
но J\1'f;c I(), Й I\IHH?( Гt<р1 J·:?,я
п· rз·втъ t·:1н,1 cy,'\J I о, ·1.. 1 -?

J\ШJJIIOH:J Jll"Ba.
Эet,1J1e1?·f;лci.?a rн 1\1 k·r·

на ор1·;н1из:1ц?1я э 1, 1>•1tнt
тукъ се;\11ш,1?·н1., t1·f,c! 11иr·ь
«Авр1„ра».- Съю? i H't 1·ц-·:·i,t1·
скит-}1 11ж·1 щщ:1, 1,<·i1то ts·
1,1а ссна,1нще1\, tИ тук·it
JtJe ?а11оч11е да 11з11А11;1
(&ОЙ ('{' t\ ,111 · 1е t·J Ъ О р1·;-1 Н1,.

··-·- 06111?1:J(t<ия теа rri1.t П(}CTRHll,'11, дв·J; !НН!\1 rti·t·
to1: ,,Ан·? 1 l{ар.:юн1а1? CJP·
pt: !Ъ р? ю н1:1 ш1 Л<·въ "\'('i\,
( гой, и f Дн1,? нашсН жttл·
ю1 • оп. Л еоыцъ Aндp?eR'rJ
rJvc:1·11111ат;-1 з<1· 11ър1н! ;,,'fl..1'1?
ще се ?11·рпе 6tнсф.исъ н.t
режисьор,1 , ..юрисъ E.cnc.

Хас1<оао тр?.гаа 9·30, 1'7.
30; Рuковски тръrаа 7 14•10·' . .
Хасково пристига 9, 16'1 О
Раковски пристига 11 ·зо, 19•30.

Конаенционалъп. за ПлО'-
.цивъ·-София пристига 2·эо.
тръгва 2"44; и.она.енциокал?.тъ
за Свиленград„ npиcrиra на
Раковсни 0·11, rp„rвa 0·20.

Смi;сенъ влак. эа Пяо•
вдивъ-Софш1 nрнстиr.а 12.5.t,
тр?.гва 13"44, за Свиленrр-?.--..

за всички
МОДЕРНИ

ТАНЦИ
Т?нцувал.енъ курсъ с?

открива,въ салона 1-46 еоен_1D111
клубъ за ?1·оститi. .на с:·ьбра·
нието имащи 11окани.

Желающи,-,1:1 да с? 'отие·
сатъ до nодп. Несторо.s'ъ за
записване. Щеlсвири вос11?11
орt<естръ. Прiщодава оф?,-
церъ дваf nк,ти седм,1•1!ю -
месечно„150 лв..

?о· nsx. Род. дрvжииа •• Хасково

Обявление
N9 239

I() I li:JXOTIUI Род1111Ска ;mужина . J(Иpil er IЕЦНА-
л истъ ДЪРВОДЪЛЕЦЪ прн д1.;6ра :Ht:l:1i11";i, хрsн,Н.\
{11срщ"онш1 пари) и др.

ж?лающитt да се яш1т1) въ щабr.t ?\а J\ружин;нд
?\ОМRК.ИНСКО ОТ}\'5Ленис.

X.a.ci,OUo. ?:) 1. J \}Н l'Oi.\.

отъ домакинството на др,vuи1т1

? ?;BOПP15M15CTEH:f\Tf\ =?
Пеgат1ца ,,свDт1:1иttАи

1

до демокр. клубъ. срtщу новоетроящето
ее здание до община ra

е снабдена съ най-модерни шриф·
тове б·ь11гарс1<и, френски и нiсt.м.·

ски букви.
ПРИЕМА. )1.f\ ПЕЧАТИ ВСИЧКИ ВИДОВЕ ТЪРГОВСJШ
КНИЖА, ВИЗ. Кf\РТИ, НЕКРОЛОЗИ, RФИШИ И ПР.- - на НаЙ•ИЗНОСНИ Ц'БНИ. - - -

Пос-tтете за да се увi.рит?. [
,::а::=

Рек1амирайте въ „Родопска эв,з11''


