
rод. ·•· Хасково, 12 фев;?rари 19?4 rод.

То се мtни - нека ti:1?

И3В?Н?Т1> ?? • GСТар-Ьлi1?
· вече ?зра?ъ.-?ато жена

I оо .. маяка, · хубава к()кетна
ж?ни.ца. . • Сутринь сн·Ь?"t,

.къиъ обtдъ слънце, К3Ло,
· ., привечерь ввтъръ. а но-

щ·k стуJ1ъ на кутийк» д·li
? · д?. rо_викатъ„ Н? пояагатъ

ни· галоши, ни ракавици,
·

ни баяtоыи ни .иай'сетив,Ре',1!,?КЦИ? и· ацминистра . ?ечка_: Щпсливи, 61_uже би
· само въ това едничко от-
ношение, С-" жененнгв.
Само въ едничко, защо-..

н
. . . то н-е трвбва да" вабра-

- .-. · Ц't;s' А ·1 _"п?в-ъ ·

: :-._
? ·

вям е рогата Иi\-1-ъ -, ·.
_Реданторъ ·roШKf\ · ,lt,ИJV1ИTPOBЪ,•-------------,-- : ' · · Врвмето не ? ·

тако?t?1Стопанинъ ВRСИЛЪ ВЪЛ°КОВЪ Нt1?1?т1111щ1 ?Снt,1·1?-на• - Хм?.е;щ.
-? само .гука.

..
·ВЪ Хасково.. '.още по-лошо то е. 8'-Ь Со-

Видни американски и ан · к , ·

.б
· · ·

· ·

фия, дiп.о ако 0р-е•4е1.1:п,
глийскн фирми съ гол В· ра-ж а. в=ъ· _да. цiн1_ун1:шъ н·ls?_(j?,

.

на
ми суми с»: успели да -

·- улипата. ус·,. нит'Б ви ше
подкрепящъ висши чинов- Чо"•и11.. м·ахnа?

- ·. .аамоъакатъ и е1„ Дl;fй
·

1-1е
ници отъ Вашингтонско- " U11 D .

_

·

г.ю?е i е 1'и отлепи. Така.,
rр'л"ата no n11иава отъ воаговетв на коспе- то министерство на аем Снощи къмъ 9 часа. в. _ВИ<:. С re принудени да въ·а U

.

Ду рация '1 а. Опредвлено е л;}д·влието ;ia ивааватъ неизввстни крадци влtз. рвите день - ..заедно съ
'1'Тревоrата край при- възнаграждение отъ 1 uu фалшиви бюлетини, как· ли въ домътъ на . феят- избранницата си, нокаго

хил. лв. за откривателя во рекслтат а на памука фебела отъ полка Никола пекне слънце, макаръ- 11(ПВНИЩето на подпалвачитt. ·била компрометирана въ Георгиевъ - отъ който ен.. магарешко ·. ·
· • ·· .

m
Мистериознин бtг?ецъ * Америка. Благодарение на задигнали 2 чифта нови Хубаво и:iщ лошо. в,р:Ь·

Русе, 1 о 11 тия бюлетини фи'рм11тt ботуши. и др. ввши еж- метi) си лети ёевгрижно,На 5 првзъ нощьга е t х; Каз т · сцсЗавчера првди обtдъ дигнали ц нит о .на паму- що еж направили и на ва Ъ· « кхпеге ни
i:1 ивбухналъ пожаръ въ х: . врвметоэ .r. ·

·.-,истанищнитt работни· ка и В.Ъ едно -кжсо вроме сжееда му Али Смаиловъ 0"'
. ,>t сврвмеJо · ?здание то на общ.· управл. спечелили i5 милиона ан- отъ коr-ото. с „ открадн ..- злато». Бощ"D-лафъ Ако1 ...бtха раз'Гревожени въ Бургасъ, което е из- п-. .. нанс·r1? а бх.ч .r.. 6 д rлийски лири. . -ли 1 ·чифтъ · нови д.амски У,н_ о_ така, ние.

11
една стр вл а по у- горвло до основи ·

съ вси- U''.оа·._:стрtляше се отъ КУРИОЗИ обувки 1
· .ёрадва и : др. пъкъ и много като нашаIP чки месели и архивитв. тиясрвщиия 6ptrъ. На пъ- Нищо не е могло да се ввщи · 1\ ость, -до сега д-а свю

о. врt·ме тt недоумв- спаси. Причинитъ на по· l. За да пэодължи сво- : lluлицr?.ята ? въ·д-иритt станаш?/1ил11оне.рt1. Какъ
ето обр ?зr,n..зн и.. •-1· се ua крадци1··'.·. и' В"-- СК"Р"' така JI и .....но. M·ё.JfK{) ПО·К..ЪСН?)--Жltр'1 ощ-е 11? еж И3В1КТНИ. - С\ .Jv<A \.. ,r п о u ., V н

.

то .вnиватъ погледъ справи .съ разтящата скж- в_рtме се очаква. залавя- е 11ск?мъ да р?зсжж·
·А замръзналия Дунавъ nодк••пеиъ МИИИСТ"Ъ

п.uтия, студента uТЪ .уt1и- .нето имъ. давю1ъ повеч?;, ?ащотн
5ехhзватъ едно лице, У I' верситета на щата, Охио, . . .

·

&1е. е страхъ да не. к?же-
н?то съ бързи Крi:1.ЧКИ Биншия министръ на С-lнн.:рна АJ\1?рика. ДжtЙ1\1Ъ Иаnадиатъ. чифпикъ те «Ct<)f(.lltTt'HИ?pВnl?Te??-
38'-- д въ?·р.:r-ш11 .... т.)· рабо·rи u·ь -Х?белъ, продавалъ --uтъ · · '· Затова. простете, лю6?-зt,1ВИ- сремително по у- о „ о u

_
Нс:r_1адн

__

агъ е, ?ъще?ре-. ·ни ._,,?т"'те·J?ю, .-1 uo. •••ж·1 ва къ•1ъ Гюр rево J lo б х кръ!=ьта си на болницит-t .-, u „ f\ •m" , .
. ка и нета. на . ардинrъ, ме?u ч?l})JJИ?a на Г.еорrи дане въ" у грtшвия 6ро·'":1.?а щасJ1JАва слу1ай- Фалъ, далъ подъ нае111ъ Миналата година той. с? Иоану .о,:ъ въоръжени 11 ... _nм.сть то не било эасег. на (. инклеръ Ойлъ Ком подложилъ на 5. изтеrлю. лица. съ ц·вль н.а 1·ра6ежъ. NП

ft(ro отъ куршумитt и пани една петролна 06- ваниs? на кръвь. · Турчина - ратай въ сн..-
:б!

.200-30U метра отъ ласть. Територията е д ·. 2. Жителятъ на поро щия ч_ ифликъ узн?ва за,,аданъ бива · аресту - 6еното село Радейна, ца-" · дена пuдъ наемъ за една нападение.то и 11од·ь rpaA

?
отъ тамошнитt по т. f I ри6родскv, Виронъ Ста-

1

- твърд·о малка сума. ов- от? . кур_шуми, . коитG'"ЧН.'А. nост""ве 6 м нулооъ, е билъ глобенъ - ·.. ? п . v • · - ди1·а се о винение. еж-· н ? п а д а. т -е л и .т tое е това лице? оста- ду обвинителит·Ь. с? на- отъ сръбскитt власти съ стр·вляли по него и съ Пр·взъ ·

1н25 ?·од.- er:· tнt·з·агадка- llpeдno л"аrа мира и бившия колега на 1200 динара, за rдiiтo е б-вrс·т_во ?ъвбща.ва .t-ta rю· вършватъ J Ou _години от-ьче това ще е Ht!<oиv Ф накаралъ свирачитt на изо;(р·• rаването i?a жел·i.зI . ал1!. министра ·на мари- лицията, която веднага се . , v " - .. "Q
· •

_ченъ_ въvnрtстн..нления ната Арчибалдъ Рузвелтъ една сватба да му сви- явява на·· {lОМОЩЬ на на- ющ?та . .-Първата Же,JJеЗ·Jжъ, които. иска .. по Нрtдъ СеН;JТОрск?та ко- ря.rъ «Шуми Маgица»._
r1адt"(ал?т:в. ж?вущи_ въ ?и?--_ е

. ???'-? :·
пусната1и·· наLI?нъ···?.д? ,. иsбии.е -_миси?. ГlрИ'f?Жа!е'J'!? на 1le· i""

Э' ?омаръ на. ·мar?P-?_ra CAi.Щ?jll- чифJiйr<ъ, ,_. за?ърз· ·:--f:lP·?'Ь.-,_1-89_!>' 1-. в:ь .Лtt_ГJl?Я.•Следване-то,.-на ·Закони· ?rролнн ·фабрi,,1-к?й'-',l?охеt!и е·:,_·
р .

1
-'·ва се ·iip'lкri:Hil,кa· между. Щ>. този случ_?й аъ acttч-Hb· ако·' последното призналъ, че е дал_ъ . на: ·г

усе, 10
. .J ·:- . ' ..

JIO-JIИ.-1ияt-ii и . на·11а11атели. ·, ки .ку11:rур?и .С'фани ,ще• , , укъ весело се ко/\1е11- . ч .· " · I( , . - •••уста-новv. uтъ · ромънс. бившия миниtrр'Ъ ·Фалъ \ ·r-t която е траяла 6л?1зо .vJF..д.e.:-. търже?т?е,tiно от-Ш1,-Ь власти, ТОЙ ще има JOUOOO долара заемъ, /JO. '!'?Ра_нов_ия видъ_ !(ОМ_?р??.. ед?иъ ·часъ: 'слtдъ което празнувана стоrо'ди)uни-?щсъжеля?за-, че.'. не се е . нtже финансов_<Н6 му r.10. на ..ма_rарета завчера в?..0- ·
. ·-ь -, ·'· :-ь · ·.· · i :· ната· на .ДЯаолско.то tt.300о?!алъ да се пра.мъкне ложение. би_л1, разклатено рникъ, п?заре?:ь день 1-:1t-
поел оД!"fИ '. о <;е ?т re1 JIИJIH ретение.

111 мра·к, защ· о·то въ т·оя П t К крлцина селяни отъ с. к_ъмъ _пос?ка на ·.дирето .

р дседателя улиджъ е ъмъ Карджали ------------Оlчай ще бжде екстра- Го'гаяе се съб'ир?тъ
·

б'а- к
. . .

·
. . .

1я.\анъ.. . разпоредИJJЪ да се отне- ??баръ съ булкит·в си въ .. Изrr?а,?ена е cжщerJpt- Bnilкoвeтt." ме концес11ята отъ петро. · менно потеря no, дирята0 t ф 6 една кръчма и започватъ
n„мfОЛ'МИ ПОЖВ"И

лнит . а рикан rи. Ал- имъ? за· Щ>;Ьсл LДване ., иD I' 6ертъ Фалъ билъ 6011енъ да играятъ н.а карти, ка- за.J?авяне?·о имь.. ._.:

то всtки залага своетоан?рtзъ нощьта на 7 и заявилъ, че н·вма дамо. ма.rаре. За около 4 часа
ь 1щу 8 февруари избух. же да се яви прtдъ сн..да.

П Сr сt>лянина етко имовъ,
?а?Ъ пожаръ въ l'Олtма.

Една крупна афера на на КО\'ОТО щастието се
:1р1Фа6рика на тютюнева- усмихва, сr1ечелилъ · 13,!'Ьфабрика- «Асfжова кр·в- Kpaдert На Паму?а словомъ тринадесетъ· ма-
nrТЫ> въ Станимака. Фалши.н1тt 6юлет?1ни

-· какъ rарета. ·лривечерь , той
н1 тралната' сграда е у- се трупатъ миJtиони - Сенз.t· премина прtзъ главнатаrъцожена; пристройкитt . цин в-.. Америка улица тържественно , екс-•нlа6отническигв жили· кортиранъ отъ маr-ареш-

?
, еж спасени. Загубитt Букурещъ,· 10 II. ·ката' свита и· 6·в весело

и лизатъ на 4 мил. лв. Голtми разкрития . пра- зодирянъ о'fъ шегобийци.
,х1!<олкото е осигурена ви лондонския печатъ ·по
('!?1риката. тъй наречената памуч1rа

31
правлението на коо. аф_ера Вtстницигв хвър·

01ацията е уб·вцено, че лятъ ярка свtтлина вър-
ц/ара е причиненъ отъ ху за1iкулиснит-Ъ действия
?р?стор1-1ици, подставени на памучнитt тръстове.
)f&

?·ииформациоиеиъ ежедиевиик.ъ?---- _w.,-,.,.,,,, ?--

(Сnециа„ни теаеграми на « РоАОПска Звtзда»)

При св-:ьрзване вtстни.ка,
научихме се. _qe rрадс·кия
Т.t"зтръ; по желанието HR
гражцанит·в, остава з:? не. .
опрi,д-Ьлено · вр'hме.

' ·. . (УП·
I
.лр.

I,Шве?ария 2З.57f -123891 -;-
. Ню·й9рка 1351 7Q 1371 50
Ло1щон"р_ , 5831 -, 5.91!-.

50
Париж. 608 -1 62.5

·

Италия · 5891
_ -1 593 ·

Царигр-адъ 711 (20 72t 25
Ромжния 68 - 691
Германия -/ - -j -Прага 393 -

_ 3981 1
Виена -192, -·198
Белгия 541 ·-/ 562!
Буда·Пеща . - 42 -i 61
Югослав_ия _1QC>1 60t l?._ ·

· Гърция 228! 50 ·237[ -
ХолаН'дия 5073 -'514:>j ·

·

Канада · 13.t
j

эоJ?:13.31
Швеция

?? ;?i?d- - 'Четете Po1on. зв,s1а----------·-"'--------?.i,,..-

'·

АБ??АМЕНТЪ:
l'одишенъ 2GIJ

;3.а 1; J\-1iкeцl:f

··За.·:: -1111кеци

1511

· на. квt1д. с:?нт-иМет. · по

. ? лева

цня rц?чатю-ща ·.

? tB'tTilИHA • -- ·xt1.c1«i"n·o ·.

ЗЛОБОПНЕВКf\
Врtмето

ЮDи11_ея иа желеsии·
цит,

. Хаскоео тръгва 9·30, 17'.
'30; Раковскн трw.аа 7, 14•1Q;
Хасноао пристж-а 9, 16·1{)
Раковски пристига 11 ·30, 19·30.

Конвенцноналътъ за Пло·
ди?ъ.-Софи" прист.нrа 2·?
т,ръrаа 2·44; конаенционалъ1'-.
эа Свиленградъ nристит.а ка
Раков<:ки 0·11, тръгва 0:20.

Смtсенъ алак-ь за Пле>·
вдиаъ-София· пристига 12.54.,
тръгва 13·44. за Свиленгр.ад1,
пристига 13·43, 14·28.

В ь Цариградъ е 'от·
крито сръбско ·вечерно у
чилище за м:nадежитt отъ
15 го.ц. нartip-Ji,.

· ·
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ХРОНИИА
РЕдl\КЦИЯТf\ с.обща· еива велнажъ пояучавагъ•• на учреЖАе"ната. г, r иисмв. f(ур1r.10зенъ е слу-

търrовц.ttтli и пр., че ад.ми· '4аятч. съ ецинъ гвмошснъннстраторъ н• аt.стннtса ни
търговецъ. «оиго п@луе г, ил11я 8.1\СИЛЕВЪ. Ма. \

.пиме всички .-а му се до- чилъ една важна търгов-
= еt.ряватъ напъi1но. ·

ска гевеграма <Ht. 6y-r·
tton11.n. 1\1ИНИС'rръ r Р?- газь CJi,.Щ"<J сл-Ьд·1. хесет t?

· шко ·Мадж?ровъ. вчер-г, to лени Коментприи С.-"' нз·
-· т. м: ·е ёилъ въ гр Ствра лишни.·. Загора, t<ждtт-о е въо- Ст?"t?а с? обявилн· уче-

жаяъ паяигнческа p·ft?1., нvщит-Ъ етъ св?11ШН$С1<0то
· ?1,рху дщ•шното «ояоже- търговско учияише. При-
· ние. .чи1-:1иуt t:Js'11зв·k rнн
: . =,••стра на в;r.,тр. ра- ?f1ц.м11.м1t,» 1\1·•шо списа.

· · ·бот11 съ 'ещн, обширно няе зtt искусгво. култура и
окрвжно до окр уnрави· общесгяеность и3л-fiзе \)ТЪ
теяи еъ парствого е ЗА· иечатъ «и, t. Ред:.1<пч?п

-, ·л0u1i;.ta11ъ: да се cд·fiди.t1flй· ?01,ттt гъ, при 6т1зкс1т1;
строго за събиране на ра- учас гие на най днбритt

-зчи суми отъ иелегаяни н.щн? пвсатени ti 1ю? нr.
коыитети · ii оргвниэвции, ка го Ангонъ Страшt11щ,1-
врвяни за обществения оовъ. Ничоявй Райновъ,

·· редъ -и спекойствие. За Гео Ми11евъ, Христо Ясе-
,ЧИНО8НИЦН 8• тия ко- НО8ь Еtt1ануил? n Ди?и

. митет» "flOCJf'fiДHИT'В да б.f.· тровъ, Трифенъ Куневъ.
· яатъ веднвг« уволнявани, Никояай Хр·вдков·ь. 1\.1.

Аавани пояъ слдъ. и ин- Маr,човски, Чавдаръ Мута-
териирвии; като се ваве- . фовъ и др. Геяншенъ або-
яатъ и углавни дtла сттрt? t??мент-. 80 яв.; пелуго-
f!tC) нарушитедит'\ на тая яишенъ 40 JJB, Ивяаване-

·. заповi(?ь. то гврантирано. Алресъ
На 10 инуариii т. r no en. -Пяамъкъ», София.

случая и?еим деt:1ь на Н. · Хесмоемето Гуристичес
В Цар? на nод\:iесениn ·

1'\О .11 so с Аидв& на :i т. n1 •
.

· пезврави от-ъ тукашвсто има оёше rо,11ищно събра·
·· -;tо6ро1юлческо вружество ние, на което старото
· -Свявиипа» 11рtдсе,1.ате.ля наспн1теястsо се отчете

1-1а нружеетвото е · нояу- 31 своята годишна _це?чиаъ слtдующата теяег- ность и„ съгввсно устава,
t,ам? отъ царя: се избра ново аъ състввъ:

· Хасково, Прtдсед?тел?.. прt,tседатещ. д Топяжи.
дружество «Ся и в ни ц а» ровъ. nодnр-Ь.1tседатеJ.1ь. В.

·· Стовиовъ Paxy1ie1·--. соgретар1, Д.
· Съпдечно G110roдapi 1.1а Петевъ, касиерь М. Геор-славни-rt ветеоанч ва те· гиевъ. вомвк ёиёвеот. Д.
х?111т'Ь честитяаания и свв. Риаовъ, съввтнич« J,1ep.rопjжел?ния. и3nрат?ни Кусевъ н Б. в?,н?нъ.. ко11.
ми но случай рождения ,ролна коr,1исия: 11 р·tд-се-
день Ц?ря дат?л?,. Ас. Петровъ., чле·

C<;фttt ноае Щ. Гeopt·t1esъ .-, ДHeroao в?ли•Jестw Илиевъ ? увесешпелна t(6
Цвr,1. &орис'Ь ?шсt?я: пр·!щ Т, Парnу.

.
·

. Дt1есъ no случай рож- ровъ. члеНО9е: Г·Ца М.дення J1ень на Ваше Вешt- Ге.рrинова. r.ца Ол. А1-8•
, честаоt nOJ\tt?cямъ nр·Ьдъ нsсова. i· аа м. ПуJ1ека,

.
?тжnкн;1:·Ъ ?а В. Вею<1чrс· каn. Хр. 1-fикоJювъ.,:ео( 1\10?ТЬ. и на члtнове, А?нте Q..J lfCCOJtnfl,a •?

, -т_t : о=гъ A0?080Jl·i?K01'0 .. т, .nаэаммн?. Не 14' 1' m .•
, ,1.Jt::Sn (GливtJи ta• честит,.? е-ю?срочеt-?о за ра31·леж·вatiИII Ji :эя,сърд?ч?и бт1.

А&м? ?:-t·ъ т. п6зарджщн-
: rоооже.µ , кия. ва А JH'OAe· кия окр сля1> д·Ьяоте ноi:ICTBИe.·

Прtдседатель на дру· ексnяозн•та станала np-tз
'жеството в. Стояновъ Мtсецъ &нtртъ 1'1нналnта

1·0.-мыа въ маrазина на Хр.Хасвовск1т1 До6роволче· Пауновъ н с ве отъ гр.ско А·ВО «Слив.ннца• на Та:rаръ·Пазарджикъ К:\•
3 T!lro ·е кзбра-ло ново на- то обвнняеми сн.. приnне.· стоятелство. съrласно ч?,. ченн членnв@т'Ъ на Ct"t\t1ta·. 20 отъ устава му въ СА\· та фирмастаn: пр'Ьдседатель П.
·влад»l\1ировъ, инспект()ръ .

Ут•?РА8К1t t А о I< л а ;\ а
на J\·BO с Б ьл. Фе11иt{СЪ» ..

эа доставката на ед???ъ
i оМtред. Дим Ивановъ рибарски моторенъ в Ь r-f . • ' рОХОАЪ. за иуждит·h НАтърrовец1t. (екр -касиеръ държавl'tото пр,iктиче--коi. Златаное'Ь, чнмоен1о:.tкъ.. 8 . 1\

t.

Комтролна комисt-tя: Янко училище въ ари ·

Иввяовъ, чинов окр. с?.-.ъ На Гflанмцата nъ Берков·
Кмро t{а14евъ и Таню 08• ско ,,._ ?адовенн четири-
чаровъ търговци. което ма мятежни?<а, 6traщft
--насто!телство гласува и отъ Сърбия.
:nрие бюАжета си за "fe„ П,1_1с•Аа оо маtе?мтt '81.
•.кущв'fа 1924 ГОА nа,ар.-нке. На .> февру··

Жnоц отъ с. Книжов. арн 1·. r. отд·Ъ11tи.rето оть
ник-., ,?tасковско, ни te ftлouAивctttt,t аnела1ивен1.
·оплакватъ on нередовна с?ц1t, ко?те отъ 1 т. м.
!f)Ot?a: •ъ ц'ltли A?e1't. J\Hft е paзrJJt"ЖA?дQ въ Т. Ila·

IШИ в,m- Очакващъ ш?дr1нето
на Пашича, Радичъ се ro·
Т!Н1 YCNJICHO sa t10Ba дей-
ность. и рефер?нrция nъ
Юrо слави,?.- С-ьобщава·i"'ь оть Bet·
ШJ-11-!ГТО!-?Ъ, •Je !SЪ XrtH.Ц}'·
расъ избухнала ревото-
ция ср·вщу правителство·
то Гутересъ. lfийто ман-
датъ билъ изтекы?ъ.- Въ сеR·Ърна Даде?1а-
ц11я е станflлn земетрrсе-
ние 1)-11101·0 t-.:J°\Щ!1 C!f... 11!1-

1редt:н1-1. ,.шс?лен 11 ето е
о6зето urъ- пa11Hl{it .. За1'у-
6ит-Ь възлшtатъ на пове-
че от? tUO м?лнона

}а flU[ИИИ теаТJ}
3-а са.?1ото му nоы вще·

нме ни t Аума,·а. Знаеме,
че по-добро не може да с<:
1:НiМ"ВрИ, НО Hl'fl\1a Не МО·
ж? да се направи nо·д )О·
ро, което ще струва поч·
ти нищо? Ето. днеС'ь ар-
тистит·fi тръгватъ no тур-
не иэъ провинцията; не-
1<а изпsлзуваме т·i,хното
отсжтствие и направиNъ
това, което е най·необхо-
ди1r1<,. Именно още единъ на
вхо)tъ. А той може да NO

ста11е 11р1:1 rар;Цироба, t<a·
то се пробие стiната и
сrьд6ата слиза дояу, в·ь
бюфета. Това е на.11ежа.
ще, защото-особено 11ри
излизане публик?та трt·
6ва да се точи съ часоаt
.,ди да се 6}"Td. P?ixoд;.i-
тt едв.2яи ще над?1н11f.!ТЪ
? - -З хил?дн JJевн. кои-
то. ttкo не re съб?рътъ
отъ rражцан.:твото. което
сл-.що желае това. иауча·
вaf\Ht се инжи•?ерството
щ·Ьл\, да noдnori10rt:1e съ
работници.

Друго за ноето тр·Ьбsа
µ,а 06ърне!\1Ъ вииманне, }\а
?.lft..цe nазенъ ред·?. 01. €0·
мия сал-енъ. 3 а що не
ыаше ннrо едимъ раэпо·
редитечъ на 11pei11иepaia
на «Г11упак..t•. Тр·Ьбвн яи
r.y?1111t(a,:a с.ама да с11 тър ·

си м·Ъстата като съ тоа:1
АИt'а Wyldit,

Засеrа то.ик:ова. Над:Ь·
ва?t<И се, *'!е ще се нaripa·
ви:. НУЖдНОТО 3 • едИНСТ•
вення ни театръ, ние не
мо>кемъ да не съжилявя„
ме за uрtmенното макаръ
отсжтствие на аптнститt
И;1м. L\ЮЖе 6н, една тоrав;t
тt ще бн..датъ оц·&неня
както се слtл.ва? Г. Д.

зарджнкъ първ но д·hло
('!(:) кon,yt,ИCTИtfeCKl>!'f'5 IЩI
tсжн отъ 22 <:en·re?113p11f1
l\t r е nроfiзнес:ю reao·
ЛIОЦИЯ. СЪ КОЯТО \Э(,У,Ж It'!:
Борисъ ИR. Василевъ отъ
с. Вiпренъ, на 12 rоди11и
? (r· 1иtсеци СТрО!'Ъ ТЪI\IНИ·
l1et1ъ эатворъ и Тодоръ
Поnо·въ 011. с Вi3тренъ.
на -1() 1·од строг.. ,.-ъl\1ни.
ченъ затворъ, а друrи1t
обвин,tе5\и седемъ ду111н
наnълно 0nраед11в? кnto
allНiИCTHf)'il1H1.

Дроrерията иа яико rииевъ - -
Хаска

Срiнцу Зе1ш1е;(елс1<и.й сщ1д?ж·1т1. по11у·1и H{)J.l
теж:таото 1ш ДИСТОЛ А. Ц13РЪ f1po·1 ИВЪ l<E.!E

?1 е складирилъ 1·ол·вмо :кoл11t.Jtcrвo.

Ст(!nани п роверете доби1 ·ы<а си!
l - !l

SUf8Ш8&ШШIВIIUIBB811-·I
8с?!!?.?- .??!?!б??!?. сн8.?!??.1I примi;стихъ и уредихъ спецнилно wапкарскн, сн ·,

rиэинъ срi.щу окоnинсното управление, sъ които
е?гантния дамски свi;тъ ще намi;ри за сезона най-фн

и no посл13,!(ма дума на модата ДF\МСНИ ШI\ПКИ. мrазина ми р-азnолаrа съ roл1.f!a, изборъ матери?111
гарнитури и гарнмровки, фина парфюмерия и ?т?венно Юl\драви ис::куствени НОСИ ФРИЗЕТЮ1 (фо
эа и nо.цъ шаJТна. Уредикъ с,r;,щевремено отд1нтна
бот-илница специално за np liфасонирванl-fе fiaжкн и дамскп шапки с-.. май·модернн евро
ски калъпи. Работа чиста и безуt<оризнен-а nли•1мото р1'1,!<080ДСТ80 на в. Сотировъ. Дамскитt щ
ки ще се приемат.. и rарнирватъ в·ь магазина Nи.
ботилницата се. помещава до Т. П. Станци,?.

Съ почитание: ФИЛF\МЕНА ВJ\СНЛЕ

Щабъ на 8-й ll'hx. Бtломорсни По

Обявnение
1i!Я ДН1

№ 756 wa еди

Понеже ripИ s?:эдениТ'Ь прtгов&ри за Аост iH, Вч

храниrелни и фуражни припаси П() о<,яале JedKKI

21н 1:1а :tG·й яыуарий т. 1·. спазар,11н111ето кче?

tt се&рашиото, захарыа. Ечмика и
ro и

не се постшна поради постжпил11 за11uлt11ия
fPJ?мам1в„ш? тr.2 обяв.яаа.. се 8 ..МIМ8ере.су.IО

се, че пр·hrоворитt за гори ит1; арти artrt

че продъл*аватъ на 16-й февруари ?щнн

до 5 часа сл·tдъ пладн'h, само въ
и.пощ

конското финанС\JВО управление, t
1<0А1'о часъ не се приематъ tнн<акви
аления за намаление.

rp. Х?С1(01Ю, Н фе„р·11арии· 192:t Гt))(,

от·ь ЩАБА НА по-·!'
Внимание Техници и Шефьор?1

HIСnециаленъ магазин. за моторни и афтомоб
части и принадлежностн, БЕНЗННЪ ГРЕСЪ М/1\С 11!\\)IИ

и др. афтомобилни и sелосопе,цни ГУМИ, 611\Нд/1\ aЛ•ttвсични разм1эри. Електрt1ч?с:ки l"tarepи,iли ИРУ
ЛF\МПИ. 1\БАЖУРИ и пр. &Та 1\11

np11 Б?чваровъ Сотиров С·ие - Хаскоао. fЛЧеВ\
Маvазина до т. п. станцю1. 2

IIIIВ!IRll'll!Ф ,вчер,

офнц?=====ti...
Ъ·л?

конr?е,

-на
ведно ti

nпат?о

rt н
?rr

ms

j печатвица ,,свотпинА
HOBOПP'l:>M'l:>CTEHI\TI\'

до демокр. кпуб ь. срtщу новоетрояutвt
ее здание до общината

е снабдена съ най·1Аодерни шр
тове 6ъ11rарски, френски и н

ски букви.
ПРИЕМЕ\ Дl\ ПЕЧ.F\ТИ ВСИЧКИ ВИДОВЕ ТЪРГО
l<НИЖ.F\, ВИЗ. 1<.F\РТИ, НЕКРОЛОЗИ. 1\ФИШИ И- - - на най•иэноснн цt.нн, - -

Посl»тете

Рекпамираите въ „Ро?оnска


