
• (Сii?аАнм те18rрами на «РОАОnска ЗвtзА_а») СаАовското двло по бо-
мбения атентатъ отъ

иие'ътъ . Цаи"'въ J_I?ЦИЯТа била 'прииудена -

вчера е почнало да С?I\U ; .да вземе крути мtрки на разглежда въ с. Садо-
враП1НИАТЪ .ВОТЪ което анврхистигв отго- вецъ, за t<:ждtто е зами-

ворили съ свщото. Поч- нало едно отдвление отъ
нала се прtстрtлка, коя- Плtвенския око. свдъ въ
то лека-полека се прввър- · съставъ: Н. Икономовъ, и
нвла въ rолtмо сражение членове Т. Банковъ и с.
Ожесточението било го- к. В. Попетевъ и проку-
лtмо. Въ резултатъ. отъ роръ Денчевъ. По дtлС1то
страна на анархиститt еж призовани пов;че отъ
6илъ убитъ единъ, 17 ду- 60 души свидвтени.
ши ранени и останалитt За убийството съ цtль
арестувани. граёежъ за което првци

призиаваие съв?тска нвколко дни дадохме no-
D лроонос ги с лчало до с.

Ру?ия Торосъ вчера схдъгъ се

СЛ'БдЪ признаване е произнесъл като осх-
дилъ убиецътъ ТодоръСъввтска Русия отъ Ст. Тотевъ 25 гол. на

Англия, което раз- доживотенъ строгъ тъм
ДВИЖИ чуждитв по... ниченъ затворъ за уоий.

ство на Нино Иотовъ, 60
ЛИТИЧеСКИ нржrове, год. отъ село Брусарци и
тия дни Норвегия и rра6ежъ на 1950 лв.

Швеция ще подно- Въ Търново н& 7, 8 и \J

априлъ т. г. ще бждевятъ дипломатичес- свиканъ конгресътъ на
кит-в си сношения съ нац .яиёералната партия
нея. Съ това, Съвв- у,,.1чната търговия. Сто-
тека Русия ще бж- личното градоначалство

въ най скоро врtме ще
де призната и отъ издаде наредба, съ която
твхъ, отъ 1 априлъ се забра-

rоп?МИ 'еЗ"едИЦИ
няса всtкаква търговия

D U l' по тротоаритt, вънъ отъ
маrазинитt и саракитв.Отъ з 1вчера ,въ Нъма алв, да бжде ако и

Харковската губер- г. 01<:р. упрвитель вземе
?

С ИО" ния еж почнали го- теркъ отъ това
?СТРаnка 'Ь а r· лвми безредици. По При вчерашната си реви-
)ЗЯ н ХИСТИТ' лицияга била безси- зия г. Сотиръ Паскалевъ

Д'i, б
не е кончгатиралъ нитои DMO сражение - у и- лна да спре възсга- едно нарушение на сто-JИЧИ

?тиЯс ТИ ВН8рХИСТИ наЛОТО rраждансrво панския съввгъ. Все пакъ
эфия 8 11. Въпрtки о- Ако върви все така гражданството се подка-

ня да слtди за изпълне-
ави жното на министер- кървавата rpa tКДаН- ние ro на нарецёигЬ.
трtТО на Вътрtшнитt ска вой на не ще б 11'.• Необяеними дtла. Въп

.
ча(>ти, съ което изрич- tтесн·е заёранявагъ всвка. де избвгната. роса е зад гския данъкъ

й 6 който учителигв цъли 2
, пета ни съ рания, зав-

Итаnо-р••ски Д0f0В0"Ъ его-? въ Ко?ривщица съв- у l' години така р вностно

ис ...ef' случаино влас rитt б
събиратъ за ) Народенъ

"' Снощи илъ под- театръ« въ София. Въп-
?

спfатъкнали на едно ro- .1

ъ о;, тайно анархо-кому- писанъ договора ме- реки, че миналата година
· • 6 11 тоя данъкъ бt съоранъическо съ рание. ри жду Италия и Русия)вtдьта на полицията наложително отъ всички
SОКР4жде веднага разтуре- За ЗаПОЧВаНе ДИПЛО„ Д ВЦа, И ВС'ВКИ родител Ь

ТИЯt ВСИЧКИ ирисхтству. МаТИЧеСНИ гв СНUШе• СЪ 3-4: дiща, 6t оор Ьме-
tдНИИ арестувани, послtд- НИЯ между ДВ'БТ'Б нснъ съ 50-80 лв., тая

k се възпротивили, година пъкъ двцата трв-
Вj\СТвие на KQ?TO по , страни, ова да плачатъ на бащи-

•

Gофи·я. 8. 2.
ер днешното слfщобtд-
итi•асеАание на камарата,
а lq-o вчера съобщихме,
)дН1tистр1.-прtдседательт1,.
rt л. Цанковъ, слtдъ при-
икв,чване разискванията
Б змзл-0жениато 11а мини-
ftТ\1 на външнитt рабо-

лн?r. Капфовъ, досежно
1ко ?у.народно.т!l.. .повоже-

на страната, отъ име-
й?:-.?а правителството ОТ·

р?ри на изнесенитt отъ
зкн-1итt оратори критики

л t д ъ това поис-
>1фиrотъ н а р о д н о 1' о
вораставителсгво вотъ на
:t да•рие. за да подчертае
праението на подложе

Ь за гласуване конве-
? Зlt и на свърванитв съ
рирь правителствени изя-
В'Ь •?я, както и да се да-

анкция на ц t л а т а
?дноuна политика на ка-
о1о!та. При доста rолtмо
fiИЯ ?ление, АОвtрието 6иАе
а Та,вако. Въпроса съ
сияr,rлянето на широкитt
ашн, и а л и с т и стои
1pilд откритъ. Днесъ утре
tас'ПIСТерскиятъ съвtтъ
ьмъсе занимае и съ него.
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Научаваме се, че. спо-
редъ посJ1tднитt напра-
вени изслtдвиння на по-
върхностьта на тая мина
е дадено слtдния резул-
татъ: на единъ ?<у6ически
метъръ нtсъкъ е добитои rрама злато, а на дъл-
бочина 2 ? 3 метра отъ
кубически метръ пtсъкъ
Е' получено 8 и пол. гра-
ма злато. Експлоатацията
на тази мина ще започне
прtзъ настоящата про-
леть.

тt си да имъ дадътъ па·
ри, за да си платятъ дс1-
нъка. Амбицирани роди-
тели отказватъ да дадатъ
тая нищ1Jжна сума и дt-
цата имъ биватъ изхвър-
лени отъ училището. Ние
не можемъ да разберемъ
едно обстоятелство: изк-
лючватъ се дiщата за та-
кива дребни работи. кога-
то прогимназиалното об-
разование е задължител-
но.

Драматичната т р у п а
)Ш1ркъ« въ неделя 2 ч,
сл, об·вдъ, въ салона на
Модеренъ театръ ще да·
де като 6енефисъ на ре-
жисьора Г. Шяхинянъ
» 11огубилъ се отъ комаръ«
»Пиеро Гlиеретъ«, ,,Чаша
чай«, • Тримата въ едно
леrло» - комедии, игра-
ни на турски езикъ,

Официа11. курсъ
за 9 февруари

I куп.,
I

пр.1
Швейцария12370 - 2402 -
Ню-йоркъ 136 701 137 50
Лондонъ 587/ - 59б 50
Парижъ 629I - 6411 50
Италия 594 - 605 8?
Цариградъ 721 20 731 25
Ромжния 69 -

701
20

Германия - -
Прага 395 - 480110
Виена -192 -198
Белгия 561 -1 572 00
Буда·Пеща 42

-,
61

Югославия 160 80 163 50
Гърция 245 so1 248 -
Холандия 5107 -151811 -
Канада 132 50/ 1331

50
Швеция 3578 -,3627 -

ЗЛОБОllНЕВКf\
Кf\ЛЬТf\

Тъкмu с? нйю,111,хNt:: д,
11иL11еме за нея и тя с,
прtмахна. свк?1шъ r1рt11-
чувствува хн?дность·r? 11"
п?рото ни. rlu спо111енът L,

за Н( я е пр·tсенъ 11 II Ht'
11акъ 1\\ОЖеl\JЪ )la СИ ПИШС-
r11е товti. i<:С'ето тр·J,6<1.

Прtди всичко, киквn
н·tщо е кальrа? Не е ли
тя пърuобит11ето н;:? ,тtд,J
1-111 Адамr1? З ,това, виJ1,1
се, Н'Вl<ОИ се К.lЛЯТЪ, ОС·
оtнъ отвънъ. и отъ въ·т-
рt. Каль - дуi\1а о·!·ъ че-
тири букви по стариятъ
И най новиятъ ПР3БОП11СЪ:
а по тоя на Ом2rчеРски- съ три букви.

Нiн<:011 я мразятъ-и съ
r1раво, разбир;:? се. Н1> съ
сжщото право я пrt;1по-
читатъ п11яницит-f,: а1.::о
не е тя, веl1ерь 1<оr·ато
си отиватъ в 1<'1'ЩИ, тt би
рискувапи Jta си сl1упятъ
гляв;;;та или нtкои чс:сти
на 11jiJOTII \ така TTi
падатъ на леко ... Пос-
л·t, rнпате ли обущарнтt?
Бюнl словена е 1<альта зrt
тtхъ. особено за прrфе-
сьор? Пачаджиянъ, ве-
ликъ човtкъ на още по
велика България, ;който
се бt изпл? шилъ отъ су-
хото вptI11e, зеръ галоши-
тt му щtха да се омири-
шатъ

1{,,захъ галоши. та се
сетихъ за 1\lОЯ, ко1·ото
завчера изrубихъ не
зна1v1ъ дt: който го намt-
ри, 1\1оля, да ro донесе въ
редакцията. за да му
дамъ . . . и дру1·ия.

Общината ни, тая не-
щастна жена, се оплаква
винаги отъ сироС11ашия.
Вмtсто да разсжждава
отъ дt мож? да се нам·в-
ри пари за нуждит-Ъ и,
ние и пр·впоръчваме сигур-
но cpt/\CTBO за за6оrа тя
ване: да изнася и прода-
ва кг.льта. Наистинr1, пия·
ницитt ще възне1·одуватъ
но ... да живtе общи-
ната!

И така. 6ждетt кални
отъ вънъ, но чисти отъ
вътрt! Външната каль
лесно се чисти, но в.к,т-
решната?

Дж. М.

Вnаковет?
Хасково тръгва 9·30, 17.

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

Конвенционалътъ за Пло-
дивъ-София пристига 2·зо,
тръгва 2'44; конвенционалътъ
за Свиленградъ пристига на
Раковски 0·11, тръгва 0·20.

См'hсенъ влакъ за Пло·
вдивъ-София пр11стига 12.54,
тръгва 13·44, за Свиленградъ
пристига 13·43, 14"28.

- !'ръцкото правите·
лство съ указъ нnрежда
да се изпращатъ въ стра-
нство 110 5 ;,уши висши
санитарни ()фицери еже-
годно по специализация
на рJЗНИ болести, вълну·
ващи прtдимно въ ар?шята
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?!!щ??а!ъ н??но?!??!?. си??!!!? чеI примвстихъ и уредихъ специялно шапкарския си ма-
{1 гизинъ срвщу околийското управление, въ които епе-
11 гантния дамски сввтъ ще намври за сезона н?й-фи

I и по послвдна дума на модата дамски шапки, м„
газина ми разполага съ гопвиъ изборъ матери11.n
гарнитури и гврнировки, фина парфюмерия и естесъ

I
венно кжцрави искуствени КОСИ ФРИЗЕТКИ (форсе
за и подъ шапка. Уредихъ сжшевренено отдiлна рботилница специално за првфвсонирвание на ""'жни и дамски шапки съ най-модерни европе

I ски калъпи. Работа чиста и безукоризнена под
личното ржковоцство на В. Сотировъ. Дамскитt шап-
ки ще се приематъ и гарнирватъ въ магазина ми. Ре-
ботилницата се помещава до Т. П. Станция.

11-3 Съ почитание : ФИЛf\МЕНf\ ввсилввя,--··--------пt??SШi-illiiilllliФ
I Сn??:.?::ъи:.,::н:?И?Имоторни и афтонобилн О(

I
части и принадлежности, вннзинъ гввсъ мвсл
и др. афтомобипни и велосопедни ГУМИ, Бf\НДF\ЖИ ??
всички реэмври. Електрически материяли КРУШКИ,
Лf\МИ, f\Бf\ЖУРИ и пр.

.

К

§В при Бжчваровъ Сотиров С·ие - Хаснове, U

sS Магазина до т. п. станция. 1-a§??fl--ф

/({\ се 1111111?- 'ТЯ е 11 СИ

ост?u? rпна tс·rес1нена
иаивкн. Лошо впечатле-
ние и.лтрнви, че и тя, как-
тu г-жа 1 [еткова, често се
заразява 01ъ смъха на
публиката

Гръсва да vтбtл·вжи111ъ
че г. Др. В. Алексиевъ,
Юстъ Хеёърлинъ, бt ка-
то никога по умъренъ.
Той ни првдствви 1 типъ,
колкото нсженъ, толкова
и дооъръ. Вврваме, че и
за напрЕцъ той ще съу-
111·1е дq бх-де по въздар-
жанъ.

Г. г Юрцаиъ Минковъ- Вели бал д ъ Бе к ъ,
и П Кючуковъ - Гер-
хардъ 6 ек ъ б -в ха
неподражаеми. Tt ни да.
доха тази вечеръ мно.
ro и непринуденъ смtхъ

Останалитt артисти
Ел Костова. Б. Петровъ,
Л. Паспалевъ. Г. Костовъ
и Ив. Ивановъ, макаръ и
въ нецентрални роли, бt.
ха доста добри.

Вънръки манкигъ де·
фекти, които, надвваме
се. впослъдствие ще бж.·
датъ пръмахнати. пиеса-
та се изнесе много цоорв.
По лицата на публиката
личеше доволството.

-Нека на края ни бж.де
позволено да оохрнеме
вниманието на суфльора
да бж.де по тихъ, за да
могатъ артиститв да пра-
вятъ онова впечатление
кое го тръба. Защото той
убива ефектътъ на pen.
лики r·в на аргиститв. 11..,.

слъ, костюмировката на
артиститt да бж.де по
разнообразна.
[Gi-.-i?J}$=-;;:--;.д;--??

..?:'7"----?

fЛАПИИ ! т"? 4зZк?с?:
при шкембеджийницата на
ввкгилъ ПОЛИТОВЪ с-ие
до сладкарница Папечевъ,
пвто ще ви наrостятъ съ

8НУСНА ШНЕМБЕ ЧОРБА!?E':::§Xct::-"'-?
които р е к п ами р а

тои печели

Гnупакътъ - ТеJ1егр;1фиратъ отъ
1 [рага, че 11tлото цо уби-
йс гвого на Райко Даска-
ловъ щtло да почне да
се разглежда къмъ края
н:l феврущт въ гр. Бръ-
но.- Ецна английска фи·
рма с прЬлложил а на ан-
глийското правителство
да ьзвали потuпенитt 6?
параходи при Скапа ф поу.- Съобщаватъ от ь Бе-
рлинъ, че първиятъ екс-
п идит. 1<0111 итетъ првдс-
тавилъ за удобрение на
управителя на Райхсбанкъ
г Шохитъ елинъ НС'!ВЪ

нланъ за основаването
на една хуманска емиси-
она банка.

-- Понеже редътъ спо·
койствието и сигурность-
та на Гърция се намира-
ли въ плачевно положе-
ние, проучвалъ се въпро-
са да се засили жандар-
мерията въ страната, ка-
то придадътъ на разно-
ложение на дирекцията
на жандармерията още
шесть хиляди души пвхот-
ници и се засили криза-
та по бюджета.- По докладъ на на-
чалника на военото учи-
лище въ Атина, минис·
терството на войната у.
добрило да се ивучва за.
дължително въ всички
клонове на всеното учи.
лище турския езикъ. Наз·
начени били много специ-
ални учители по турски
езикъ Изучването на ту-
рския езикъ отъ гръцко-
то офицерство било сче-
тено за неоохооимо.- Младежта отъ набо-
ра на 1924: r. въ Гърция
щели да бждатъ повика-
ни првзъ м. мартъ т. г.
на обучение, защото зим-
но врtме не могло да
става никакво военно о-
бучение.

Завчера грачския гъ теа-
търъ пръдстави зз пръвъ
пхть изввстната коме-
дия « Глупакътъ» отъ Луд.
вигъ Фулда, която дълго
врtме се дава въ Софий ·

ския народенъ те?тръ За
самата пиеса, поради 11t;.JJJ-

кого м·hсто. съ което р?.3·
11ола:·аме, нtма да се за-
ни111аваме. Тука на кж.со
ние 1-,ска111е JIR изтъ1<нr/11ъ
1-1rr?·, а са1110 на .:iртис·
титt,

Въпрtки •1е 11иесата се
игра въ делниченъ нень.-
може би опитъ, за да се
n1,1дi1 интереса на rраж·
данството, с алона 6twe
буквално прtпълненъ То-
зи фактъ иде да подчер·
тае, че не ще 6ж.де злt,
ако и зана11рtдъ теат-
рътъ понtко1·а играе и
въ дtлнични дни.·

Не можемъ да не от-
бtлtжимъ и вtщото ре.
жисьорство на r, Петко
Атанасовъ. чиято p..v..юt
ясно проличава. «Стари.
ятъ прокуроръ и «Глупа-
кътъ» еж. една крачка
на11рtдъ. Вбждаще ние се
надяваме, че г. Атанасовъ
ще ни даде още нtщо
1-юво, за което ще има
сърдечната блаrодарность
на всички ни.

Г·t1а Дорисъ Биrандъ
чини ни се, би била по·
добра. ако избегне тия
широки ;1еколтета и ако,
когато сяда пра1Зи това
по·прилично. Посл·t. по·
нtкогt1., ю>rато нtкой отъ
артис rитt въ горната ко ·

мtдия, напр.. причини
смtхъ на публиката, не
трtба и тя да се заразя-
ва отъ i.e1 о защото рис-
кува да изгуби присжт-
стоието си.

r-жа Ширмж.тъ - г-жа
Мила Савова- ка1<то вина·
ги и сега бt въ ролята си.
r-жtl llс1спалева, въ роля-
та на Л1-1збетъ Gt много
мила. За не}! н·Ъ111а какво

nан

Дроrерията иа яико rииевъ - Хасков?::э
Срtщу Земледелс?ия синдикатъ получи п13iдст?;з
телството на ДИСТОЛА, Ц1:»РЪ ПРОТИВЪ КЕЛЕБ&?,,щf

и е складиралъ голtм.о количество.. ?а

Стопани проверете добитъка. си!
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остане. Излtаохъ сн
Ь· а

облекчение на душа;i?нов
не ни с11олетя неща1ЗС1
но ясно прочетохъ ?,яв

срtдния напре?енъ е да

кaivro се бt ве-че o.r,, за

прояденъ отъ х?пяди??ервеи, оная злоба на
м"'щение, катачели uwe да 1\1И каже: ,.Не n

се, и това ще стане
н

не днесъ, то утр-Ъ не
Фе

се размине . . . рано щ·
късно не изnрtварят ta
да ме смtнятъ азъ щ
откажа да служа nов
и тогазъ тежко на
които се намиратъ в
Усtтихъ че студени
пки полазиха по тt
ми отъ тия мисли и
сtтно, като уловихъ
ката си, хукнахъ
изходната врата за
6адя на черковното
тоятелство t1ещас
което грози с черкв
та• и не?ни1t боrомв

ВоражоН

Jжа[nото пв?вrпа1авне
въпрtки че послtдния бt
за6равилъ да ме покани
Влtзохме въ двора на са
мата ч рква, който при.
личаше по право на мона.
стирски дворъ. отъ кол
кото на чер1<овенъ, . 06·
стоятелство, което ясно и
«красноречиво» rоворtше
за rолtмия 6езпорядъкъ и
нехайство отъ страна то-
ва черковно настоятелст-
во ако разбира се, съще.
ствуваше такова отъ 185 i
r. и до днесъ. Свалихъ
шапка и влtзохъ ьъ чер·
квата. но като прtдвари·
телно съ очи изпитахъ
здравината на покрива до
колко той можеш? да у-
държи тежестьта на сил-
но топящия ,се де6елъ
снtrъ. Зеръ всичко е вж-
зможно прэсъ .. трасъ .J.
и стой нещастие - ката.
строфа ...

Още отъ външната вра-
та ни посрtщна Арезrавия

rласъ на отчето !{рачов-
ски съ ду111итt обичайте
се тъй както е казалъ ...

Гледайки изъ подъ вt-
жди една насрешу стоя-
ща «бабичка», която въ
този моментъ дрем?ше ·.
И мж.чейки се да даде на
гласа си звучность. тоИ се
мръщеше едно за неспо-
луката си, но не му вър·
веше, зеръ той ли 6t ви
новенъ з това? Не. ви·
новна 6 Б самата черковна
сграда, коя го нахлупена,
изгубила всtкакъвъ видъ
на четирижrълна кутия,
рискуваше всt1<И моментъ
да се струпсли върху 1·ла
витt на отчето и тълпа-
та богомолци, които нер-
вно се притискаха, над-
прtварвайки се кой по-
рано да види ка'<ъ млада-
та невtста пиеше виното
което отчето съ треперя-
ща ржка и поднасяше, ми-
слейки че за него не ще

Бога 111и, право да Ви,
кажа до день днешенъ не
знаехъ че въ града ни и-
мнло черква «Св. Георги•
построена оше въ 1852 г.
и наклонена да се срути
въ 1924 г. и то въ края
на зимата, когато започ-
натъ да се топятъ cнtro.
ветt тъй както трtбва,
но ще речете какъ тъй?
и кому е нуждно срутва-
нето и? Ей тъй на, отъ
само себе си, понеже е
обречена на срутване ..
Вtрвамъ и съмъ увtренъ
че има още нtкои които
не энаятъ, че тукъ въ rр?-
да ни има «малка» чер-
квица наречена още въ
L85 r. «Св. Георги» по.
{:Троена на единъ хълмъ
въ така назования квар·
талъ , Чобанъ махла•.

По постройката си до.
сушъ не отговаря на чер
ква и който замине 110-
край нея не ще му дой.r\е
на ума, че това е черква
прtди да чуе прtсип11а-
лия гласъ на отчето Вра-
човски досущъ побtлслъ
старецъ, по чието чело се
ч?те прtкаран.и тежки
мж.ки и терзания Нар()ч.
но секашъ изпратенъ (?)
тукъ за изкупление на
свtтскитt си rptxoвe

Единъ прtкрасенъ д?нь
когато снt1'ътъ б·в пост-
лалъ земята азъ пристж.-
пихъ прага на тая •1ерк·
вица съ моя приятелъ Ве-
лко-едно весело и палаво
още момче, кждtто трt6-
ва ше да 11рисж.тствуваме
на венчалния обрядъ на
е,цинъ нашъ приятелъ,


