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ПОСЛ"БДЕНЪ чвсъ ПвеrовОвиП[ ?J[ИИ
(Сnециа,1ни те•еграми на «РоАоnсна ЗвtзАа») Ромъния се готви

:мърть иа Прудкииъ Ромъиската крппиц а
.и стефаиовъ въ Италия

София, 13 2. Дtлото
10 убийството на журна
иста Петковъ, редакторъ
1а в. «Българска Звtзда -.
,,. което като убийци се
16виняватъ бившиятъ дРУ·
кёашки градоначалникъ
1ъ София Антонъ Пруд-
tинъ и Сгоилъ Стефановъ.
щренъ отъ првврата
:ат-о Аиректоръ на тру
свата повиность, се раз-
пежда въ Соф окр. схдъ
1 е почти на привърш
ане. Прокурорътъ е по·
ккалъ смъртно наказа
1ие на оёвиняемит Ь.

?Dитъ при о?rство
?ой е убиеца

Карноба rъ 12 Il
Првди извtстно врвме

тъ бургаския затворъt избtгалъ затворника
ванъ Кръстевъ, отъ с.
аАЖИ Балаёанлий, око.
ията ни. Убежище той
амtрилъ въ собст?еното
If :село. Завчера обаче,
ёщинскал а власть наду-
тила, че той е въ селото
влиза въ диригв му.

lри прtследването му;той
нва убитъ въ собствена.
а му кхша. кк,дtто е и-
салъ да се укрие.

Полигичеекаи и мисия
Букурещъ 12 11. Ръмън-

ската кралица вчера съ
експреса отпхтува за
Италия. Политическитt
кржгове тукъ отдаватъ
голъмо значение на това
пхтуване, понеже ромън-
ската кралица не веднажъ
е играла роля въ външ-
ната политика на Ромъ-
ния.

в. Черновъжпъ,

Сърnия и Русия
София, 13 ?- Признава-

нето на съввгска Русия
отъ всичкигв европейски
държави продължава.
Слвдъ Италия, Норвегия
и Холандия, днесъ и Сър-
бия е за това признаване.
Наскоро липломатически.тt връзки ще бждатъ
подкачени.

Оrраиичеиията за
учитепит,

Какво имъ се забра „
нява

София, 1.2 II, Въ своето
у вложение което е далъ
Висшия Учеёенъ съввгъ

I
по ивмЬнениего на зако-

1ОВН rРЪЦКИ ИИТРИrИ на за народната просввта
между другото иска чл. чл.
81 и 82 да се сяъятъ, Ос
ввнъ туй, намира че е
умtстно?а се направятъ

Букурещъ 12 II, Въ пое- слtднитt ограничения за
tдния брой .Диминяца« учителигв: забранява имъ
убликува елна частна се да търгуватъ, да упра-
еяеграма отъ Атина, жняватъ занаятия несъв-
пореяъ която на гръцката ?:tстю,1и съ званието имъ
раница се концентрира. Забранява имъ да заета-
и български войски. То ватъ начело на тълпи, да
а съобщение се придру- отричатъ религията и цър-
.ава отъ въстника съ квата, да участвуватъ въ
\лtжка, че ще 6жде управителни тела на пар-
провергано, като не от- # тиит Ь и да проповtдватъ
>варящо на действител- теории противъ схщест-
еетьга. ., ??LQЩи? строй.

трупване на бъnrарски-
зойски

Букурещъ 12 11 Въ мини-
стерство, о :на външнитt
работи се правятъ нуж-
нит·в приготовления за
пръговоригв между Русия
и Ромъния, които ще се
водя гъ въ Виена Првго-
воритt ще почнатъ не
по-рано отъ м. мартъ

В. Черновъждовъ.

11 ду ш и поа,сияпи
QСофия, 13, 2. Вчера въ

Севл иево едпс бвсно ку ·

че е ухапало единадесеть
души. Веднага всичкитв,
мхже, жени и двца били
откарани въ София, въ
бактериологическия инс-
титутъ за даване първа
медицинска помошь. По-
ложението имъ за сега е
неизввстно, но голвма
опасность ги грози.

rърция nр,дъ иовъ
цържввенъ првврагъ
Букурещъ 12 11. Псслвд

нигв сведвния, които еж
получени тукъ, рисуватъ
положението В'Ь Гърция,
като твърдв натегнато.
Забелtзвало се едно осо-
бно раздвижване на при-
върженицитt на династи.
ята. Отъ друга страна
властигв въ Гърция се
добили до положителни
сведвния, какво въ Гър ..
ция понастоящемъ свще-
ствували нвколко нелега-
лни организации, които
готвели новъ държавенъ
прввратъ. Въ връзка съ
това еж направени много
арести.

иамапеио мито
София, 1 ? 11. Закон о·

проектътъ за намаление·
Т() на вносното мито на
захарьта е публикуванъ
въ вчерашния брой на
Държавенъ ввстникъ. То-
зи фактъ е внесълъ голв-
мо безпокойство на бъ,я-
гарскитв фабриканти, ко-
ито отказ?ха на искания-
та на министер. Сьввтъ.

Едиа страшна мис-
терия

Трупътъ въ рвкага
Ямболъ 12 11. Завчера

въ ръката която гече ме-
жду селата Арнаутъ
Кьой и Дерменъ Кьой,
проходящи селени еж от-
крили ецинъ мжжки..трупъ..,затру11анъ съ ка.
wъни.

Отъ с1tдствието и из-
дирванията, които се на·
правиха owe не е уст1:1-
1-1овено, кой е убития.
Предпола1·а се. обаче, че
той е Димитръ Василев1.
01 ?ь село Арнаутъ Кьой.
Очаква се слtдственитt
власти да разбу1rятъ ми-
стерията около този
трупъ. Н. П

почииапъ внезапно
Хас?::нъ Кодоровъ. отъ

с. Тепеджикъ, кърджалий-
ско. който, съ1·ласно на·
режданието на тамошния
мировъ сж.дия, 6илъ за·
държанъ на 11 т. м въ
полицейскиs? участ ькъ.
слtдъ освобождаването
му не се върнапъ въ се.
лото си, а останалъ, не-
извtстно защо, въ Кърд-
жали. въ хана на Сали
Исмаиловъ. Къмъ 2 и по-
ловина часа сл. полунощъ
билъ намtренъ хладния
му трупъ, който е запа.
зенъ. Улики за прtстжп-
ления нtма. Смжртьта
му е последвала момен·
тално, навtрно слtдствие
на нtкоя болtсть Води
се с.лtдствие.

2(роника
Търноаосейменс1са1 а око-

лия ще бжде открита. за
щото 1) дв·втt' еж.седни
околии Харманлийска и
Старозагорска иматъ l\1нo-
ru се11а, които трtбва да
бн-датъ отцtпени, 2.1 че
самъ по себе си rрадътъ
е важенъ пунктъ, като
възел1. на съобщения е
L1ентръ отъ значение и 3)
учрежденията l\ly еж при-
·сЛ'щи на единъ околийски
центръ.

ПоАицейскитt власти еж,
заловили нtколко комуни-
сти. които тайно еж раз.
насяли разни 1юзиви и вt.
стници съ забранено съ.
държание. Всички с"' аре.
стуван11. Води се сл·вд-
стнис.

Въnрtки нееднократни rt
нrtпnr,1нюван11я, шофы:рr,1-
т h продължав.тъ да 1<а-

ратъ съ гол·вма бързина
авто111·()6илит-Ъ, съ което
безпокоятъ 111инvвачитt и
въ !(,?лно врtме· ги дори
с·пръ·. ква·, ъ Това сtкашъ
имъ доставя удоволствие.
Ето защо. окр управи-
тель съ една запоitдь за
бранява зансi11рtдъ деи.
жеш1ето Rъ града по бЛ'р
зо отъ 5 клм. въ часъ, а
?ечеръ изъ главн?та ули-
ца ОТЪ 5 И ПОЛ. ДО 'i\ Ч.
движението се абсолютно
забранява. За тая ц-Ьл1.,
еж наставени 110ст0ве.
Умоляватъ се гражданитt
,1.а слtдятъ и донасятъ за
нарушенията въ околийс.
управление, ,цtто на про-
виненит-в за пжрви пжт?..
ще 6ждатъ съставени ак-
тове. а за втори-ще имъ
бжде отнето прав )ТО То-
ва е една ум·встна мtрка,
сти1·а да бжде приложена
както трtбва.

Отъ фimAa работничrс·
кн осигуровки прtзъ 1\1,

.януарий т. г. тукашната
инспекция на труда е из-
платила 539S5 лв. като
хонораръ на лtкаритi,
за медикаменти, взети
отъ аптеки и пари?ни
помощи на болни работ-
ници.

Очаква се утр·в да прис-
тигне прtдседателq нtt.
камарата, г. проф. Кулеа.
за да направи 11tколко
политически събрания
изъ селата.r·

? Дава ее?д?иа?ъ?в?nио за тю-

?

тюневъ складъ здание, еъ х.изба, два
етажа и таванъ поетрой({а 220 кв. м. на·
ходяща се въ rp. Хасково, участъкъ Стари,

? свободно отъ първи мартъ. Споразумtние

?
при Тодоръ ?он?тантинов-ь, ?-«J"(т?ки щ>и не-·

\, рие" Хаскоьефтиния.
?......i!!!!··ЗEiiiE:E:==3="-===============::::::c.eтe и ще се уве·

1·-1
Рек1амираите въ „Р?
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(вооопва rриОува
-о-

0 r. r. хасковскитt
rрадждаии

Четохме бр. 16 и 1 !I на в.
>одос1:а Зввзца» Въ пър-
гя г. Георги М. Минчевъ
гше за нвкой си друж-
шгь, Радушевъ, а въ 19
юй, този Радушевъ пи-
е хиляди лъжи и мръ-
ггии по адресъ на r. r.
инчевъ.
Ние, подписанитt бив-
и войници отъ бойнага
па на храбрия рсдоп-
.и офицеръ, съобщаваме
напомняме за знание

'i всички слtднитt исти-
1 които показватъ ка-
??ъ човвкъ е Минчевъ :

э. 27 януари 1 !) 1 :{ год.
1 източния секторъ на
дринъ, при атаката, ко-
?о турцитt на разсъм-
\не првдприеха, нашата
1ра рота заемаше редутъ
? .24-. Въ редута б·Ъха и
?иuеритв отъ първа ро·
l, Духовниковъ (сега сек-
етарь на Търговската
змара въ Гlловдивъ). и
имчо Ванчевъ отъ село
.ълти Брвгъ, тогава фелд
ебелъ на първа ро га.
ъ двt дружини турцитв
гградиха редута и раз-
иха на ножъ трета и
етвърга рота. които 6t-
::i отл·вво. Въ тоя бой
Э.1\Ю отъ трета рота има.
1е намушени на ножове
коло 80 войника. На раз
ьмване ротния ни ко
андиръ r. М. Минчевъ
ь револверъ въ ржка
ръвъ излtзе отъ окопа
ви поведе на бой съ

ожъ, тогава гурцитв
вариха на бtrъ. Този
знь Минчевъ б·в раненъ.
оя пръвъ въ полка е
вграленъ съ кръстъ за
эасрость. Войн и ц и т t
5ича we като свои дtца
когато при rp. Щипъ

эчна холерата, той оти-
гше при холеристил-в да
1 насърдчава.
На 13 мартъ 19 J 4 год.,

)0 души селяни и граж-

дани. "оито бtха служи-
ли въ ротата н J Минчевъ,
се съораха въ Хасково
да празднуватъ падането
на Опринъ и на ржцt съ
ура носиха ротния си ко
мандиръ, Минчевъ изъ
цtлия градъ въ знакъ на
признагслнос гь и обичь.
Схшата година првзъ
лвтото сечянигв ОТЪ С.
Кириловецъ , Хасковско,
които 6txa служили въ
втора рота, поканиха рот-
ния си командиръ и фелд-
фебела на ротата Ангелъ
Пилевъ на I ости На по
ляната кпай селото се
събраха всички селяни и
викаха ура въ честь на
Минчева, а Мt)митt и мо-
мцитt заводиха хоро съ
11tсеньта съчинена отъ
тъхъ за втора рота, въ
която се възхваляваше
обичания отъ твхъ ро
тенъ команлиръ Минчевъ

Че кой е този Раду.
шевъ и отъ кждt дойле
сега да учи Хасковци, ка ·

къвъ 6илъ Г. М. Минчевъ>
Дtлата на нашия ротенъ
команлиръ, првди и слвдъ
9 юни, се знаятъ отъ
онвзи, които обичатъ ис-
тината. Само отъ Хасков-
ски окрхгъ отъ цtла
България не се проля
братска кръвь првзъ 111.

септемврий м г., а кой
6twe тогава окрхженъ
управитель?

Лъжитв на нtкой си
Радушевъ и срамнитв при-
казки по адресъ на Геор-
ги М Минчевъ, показватъ
само грвшната и злобна
;1уша на Радушева..

За всички войници отъ
втора рота на 1 о пвх
род. полкъ. подписваме
ние: Илия А. Ковнчевъ,
Ат. Ив Куковъ, Димитръ
Вълчевъ, Гочо Петровъ,
Иванъ Марчевъ, Павлю
Колевъ, Въччю Тодевъ,
Райчо Панаиотовъ. Каню
Димитровъ, Тоню Геневъ,
Андонъ Митевъ, Марко
Димитровъ, Гавраилъ Ива.
новъ, К. Райчевъ, Н ).{.
Милковъ, Атанасъ Стоевъ,
Ат. Г. Кайлиевъ, Т. Дими.
тровъ.

ПАПАТАВЪ
Москва

София, 1 :1 2. Паната из-
пратилъ апостолски деле-
гагъ въ болшевишка Мо-
сква. Покрай дипломати-
ческитв сношения, 110 тоя
начинъ и ерьзкигв меж
ду духове нството ще бж-
датъ заздравени.

Б. Н. Банка к у п у в а
златни монети както слt-
два: наполеонъ 500, лира
анrлийска 1; 25 лира ту.
река 567, 20-то марка ге-
рм 612 20-то крона
австр. 5 1 7 Руска ру-
бла 65 щатски доларъ 129
канадски доларъ 129 сре-
ёъренъ левъ ·

8 50, единъ
грамъ чисто злато 84 40
ецинъ грамъ чисто среб-
ро 2 о?

Вnаковет°'
Хасково тръгва 9·30, 17.

30; Раковски тръгва 7, 14·10;
Хасково пристига 9, 16· 1 О
Раковски пристига 11 '30, 19·30.

Конвенционалътъ за Пло·
дивъ-София пристига 2·30,
тръгва 2'44; конвенционалътъ
за Свиленградъ пристига на
Раковски 0·11, тръгва 0·20.

См1;сенъ влакъ за Пло·
вдивъ-София пристига 12.54,
тръгва 13·44, за Свиленградъ
пристига 13·43, 14·28.

БОРСI\
Официа11. курс._

за 14 Февруари

I
куп.I

I
пр.

IШвейцария 23341 -12369 -
Ню-йоркъ 134/1 70 1361 50
Лондонъ 577 - 5861 50
Парижъ . 6011 - 6201 50
Италия 5631 - 594 8S
Цариградъ 70 20 72! 25
Ромжния 68· - 69 20
Германия -1 - -/ -
Прага 3901 - 396/ 10
Виена -192 -198
Белгия 536; -j 551 О
Буда-Пеща -1 46 -1 61
Югославия 160 8011631 50
Гърция 2251 50 235i -
Холандия 50,20, -115093, -
Канада 130 50 132 50
Швеция 35231 _/35711 -

I I 1

-
Съ разбити отъ скръбъ сърце и душа, съ( бщ ?-ваме на роднини, приятели и познати, че мноrоо6и-

чното дtте и внукъ

tлек[авпвь Пеrрь Шевевь
(Саu1ко)

на 10 1 од. възрасть уч. 1V отдtление
слtдъ десетдневно мжчително боледуване отъ мини-нrитъ, нощесъ въ 23 часа почина, като ни остави
въ дълбока печаль.

Миръ на прахътъ ти малки незабравими Сашо!
ОПЕЧАЛЕНИ: Баща Петръ, майка Анка, братчеБориславчо, баба Тота, чичовци J<ирилъ, Иванъ иЯню, семейства: Сарафови и Арнаудови.

Хасково, 14 2. 1924 rод.
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!i&SВВ81!181ВШНII ВАЖИО ! ЗА СЕЗОИА ВАЖИО!fa Съобщавамъ на многобройната си клиентела, че• прим1;стихъ и уредихъ специялно шапкарския си ма-11 гизинъ ср1;щу околийското управление, въ които еле-
11 гантния дамски св1;тъ ще намtри за сезона най-фини
В! и по послiщна дума на модата Дf\МСКИ ШJ\ПКИ. Ma-l газина ми разполага съ гол1;мъ изборъ материяли,гарнитури и гарнировки, фина парфюмерия и естест·I венно кждрави искуствени КОСИ ФРИЗЕТКИ (форсе)за и подъ шапка. Уредихъ сжщевремено отд-влна ра-ботилница специално за прhфасонирвание на мж.·
IJ жки и дамски шапки съ най-модерни европей·
IJ. ски калъпи. Работа чиста и безукоризнена подъличното ржководство на В. Сотировъ. Дамскитt wan·ки ще се приематъ и гарнирватъ въ магазина ми. Ра-ботилницата се помещава до Т. П. Станция.

3-3

····?····ф···········?. ? .I Нои еж най· доб· ? Кои еж н.ай • доб.11
l1 рит h гуми и ry· ? ритi; гуми и ry· I! мени пронзве· ? мени пронзве· I• дення? дення ?• ? 1,I Гумени токове подметки, фуrбо11ни топки,
ti ппондери. Всички номера на едро и дребно.
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ОТВОРЕНО ПИСМО
) бай ЮрАана, ВJ1адtтеJ1ь и собственмкъ на ммени?то
«Т?хия Кжть» въ nptArpa,qиeтo на столицата «Патла-

жанъ Махла». (По 1мучай праздника « Зарtэанъ • ).

Драrий бай Юрдане. rазъ с·вкашъ е станалъ
?умна ми на умъ н·вщо много мраченъ. Доли за-
рекохъ да ти се обадя, щото тази година не мо·
'РЪ отъ много вр·вме не жа да отиде на ловъ, по
1е се виждали... Но за причина на »слабия снtгъ«
>ra, и riptзъ умъ да ти или пъкь е нtщо много
: мине. че азъ · съ това докаченъ отъ Моню? И

писмо ще искамъ нt- едвото и другото си е
.ква конпенсация? О, не негова работа. Казватъ,
tосто тъй, отъ чисто че броеницата му 6тъ
•:????с?ъ?о-6?р:а?ж?е?ния, дългото и употреблениеl(ИII,

11 друr и O щес с!?0 е намалила отъ тежасть-
ститути. като на бай та си 50 грама. До колко
сър;ще приеl\1е neJiero е вtрно това, не зная
от 1, износа, която itди но все ми се ще да вtр-въ бездъннит·в д?.вtмъ че е так-а.на спекуланти и е J

•

тиnnи ла бж.nе полtле

Колкото за бай Василъ
Дончевъ. съ него често
се. срtщаме; здравъ е ка·
то стомана. по-рано ма-
лко нtщо се бtше побо-
лtлъ, но му мина като
на . . . казватъ, че бt-
лия nелинъ на )Чирпанъ«
му билъ повлиялъ нtкак-
си като животворенъ
слексиръ а свинскитt
луканчета, допълнили
празнотата на :вратнитt
му жили, съ една дума
казано онъ си е много
добрt сега.

Научихъ се, че си rот-
вилъ rолtми реформи въ
имението 1'и; щtлъ си
да :прокопавашъ каналъ
за отводнение на мочор-
ливитt мtста и че изби-
тt-, въ които си съхраня-
валъ черното «Сонrул .. "

виноi лоставено по слу·
чай натрониятъ празникъ
на владението ти 23 т.
м «св Хс1раланпи» щtлъ
си да ги циментирашъ.
Ето една хубава реформа
и срtдство за по-лесно
·?упене на глави, а каль-
та, кuято те обкръжава-
ла въ изобилие щ hлъ си
да струпашъ на купища
и на пролеть да я пода·
ришъ Jна «чулмекчиитъ»
за ибрици ... Много ху-
баво! Ти си ц·влъ гений
щомъ като си намислилъ
това. Само двtтt нtща
не ти харесвамъ, а тt еж
именно, че не си като
друrитt кръчмари, да и-
машъ адетъ да лtку-
вашъ виното си съ чиста
Акбунарска вода, ами
ИМ'\J ro поднасящъ ·чисто

и послt се сърдишъ. че
Itти рисували по имението,

и друго. че когато ти е tiименъ день измъквашъ
се подъ «строго» «инкон-
rнито« но «вънка) само
и само да не влизашъ
въ ) борчъ« и карашъ го-

маститt си съ наведени,rла-
8JIви да си отиватъ обрат-
Cl

НО, мачкайки ДВОЙНО ГО·
01лtмата и мочорлива каль ?окръжаваща имението ти
и«Тихия кжть « Попра- 8.вишъ ли си тtзи rрtшки

?збти съ право мож?шъ до-?
стойно за другата година

0да си прtдложишъ каи·
дидатурата за « почтенъ «

прtдседател1;, на вжздър·
жателното д-во въ ьъл·
?·ария.


