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Б О Р С 1\АБ?НАМЕНТЪ:
Официа11. курсъ

ва 22 Февруари
Годишенъ 2iO

За fi мtсеци liO
За 3 мtсеци 1QQ куп. пр.

Швейцария 2290 - 2323
Ню-йоркъ 132 50 134 30
Лондонъ 569 50 578
Парижъ 542 - 565
Италия 567 - 576
Цариградъ 691- 70 40
Ромжния 71 60 73 50
Германия

_1
_ -

Прага 382 - 390 10
Виена -182 -194
Белгия 456· - ?72 00
Буца-Пещв 40 60
Югославия 164 50 ПО -
Гърция 216 00 224 -

Ц1iНА 1 левъ Холандия 4944 - 5012 --
О Канада 1?8 6011301 56

в ииформациоиеиъ ежедиевиикъ ?t? Редангоръ гошкн ДИМИТРОВЪ
Иечатняна «С111;т.rnюР - Хас110110.
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ОБЯВЛЕНИЯ:

на квад. сантимет. по

2 лева

Редакция и администра-
ция печатница

«СВ1iТЛИНА»-Хасково
ива.

КЬJВавь дУНЛЬ 2(. р о н и к апоотвценъ чвсь Цtната на
ТЮТЮНИТо
Послвдната цвна

на тютюнитв е как·
то слвдва : хасков-
ска околия варира
между 40 -- 42 лв.,
Борисовrрадска 30··
35 лв., Харманлий-
ска .... 35 •· 52 лева
и свиленградсна -·
30 .... 55 лева кило-
грама.

?мпншивт миnип1
Виденъ радикалъ

ни заяви съ поло ...

жигелность, че за·
мвстника на r. ка„
засовъ ще бжде не„
прtменно радикалъ,
Кой именно, още не
може да се посочи.
Все пакъ, това за„
виси отъ рвшението
на конгреса на ра-
дикалитв.
Аиrпийскитi шивачи
nротивъ рааотиичес-

кит, МИНИСТРИ
Въ послtдната книжка

на списан иетв на анrлий-
скитв мжжки кроячи
-Менсъ Уоръ Орrанизер»
били дадени портретитв
на нвколко членове на
кабинета Макдоналдъ съ
неблагоприятни отзиви
з начина, по който тt
се обличали'. Шивашкото
списание намирало, че
тв, като хора, които рж-
ководили сж.дбинитt на
страната, правели лошо
впечатление на цtлъ
сввгъ като не се облича·
ли добрt Въ Англия има-
ло петдесеть хиляди ши-
вачи и нито единъ отъ
тяхъ нtмало вече да да-
де гласа си за хора, ко-
ито така небрежно се
Qбличали.

?NOi

ирна
ь. ? (СпециаJ1ни твяеграви на « РоАоnсиа Звtз !\Э ») Въ градът. Палмето

(Луизиана) станалъ дуелъ
между нвкоя си г - жа
Кларкъ и бурrмистра на
града Майеръ. Дуелътъ
билъ прtдизвиканъ отъ
политически причини. Г-жа
Кларкъ, като искаяа да
покаже, че знаяла по-до-
брt отъ мхжетв да уп-
равлява, поставила своята
кандидатура за поста бур-
rмистъръ, но Майеръ
надделялъ и билъ иаёранъ.
Но недеволната госпожа
Кларкъ, забравила к.ж.Аt
LY.... ?:рдJ:!ИЦИТ'В на полити-
ческата борба и види се
да подчертае, че не й лип-
сва мхжки куражъ, рt-
шава и обявява дуелъ на
щастливия иаоранникъ.
Дуелътъ се състоялъ бли-
зо до градската гара. Го-
спожа Кларкъ стрвляла
първа. Майеръ ёилъ те-
жко раненъ, но събирай-
ки послtдни сили, хванал.
револвера е стрвлялъ въ
своята противница, като
я уоилъ намtсто. Дъще-
рята и синътъ на убита-
та, които присхтствували
на дуела, се хвърлили
надъ оугмистра и го до-
вършили съ нtколко ис-
стрела.

Въ оЬщината днесъ елна
комисия се занимава ос-
новно съ избирателния
свисъкъ.

MJ1aAeжиrt въ Одринъ
б·вrали масово, понеже,
вслtдствие реконструкци-
ята на турската армия,
прtдстояло да rи взематъ
войници.

Ученицитt от. срвдното
търговско у ч и л и щ е въ
Варна еж обявили 01 ъ ва-
вчера стачка.

В·, III углавно отввление
на Соф. окр. сждъ днесъ
започва разглежването
дtлото по откраднатитв
5 и пол. милиона лева
отъ търговската банка.

Учимъ се отъ компетен-
тно м вето че въ събрани-
ето станало на 1 О II т. r.
както е оповвстено в. бр.
27 на вtстника не е 83е-
мано никакво рtшение за
сливане или не, по лип-
са на кворумъ, а еж се
разисквали съвсtмъ АРУ-
ги въпроси.

От ъ Парламентарната
група на радикалната пар-
тия народнитt првдстави-
тели еж се ивказаяи за
сливането 2?. против. 3
и паралелно 3. Обаче има
иаглеви болшинството да
спечели тъй като програ-
мата на радикалната пар-
тия е легнала здраво въ
основитt на Дем. Сговоръ.

Въ Свuенградъ св при-
стигнали 8 сtмейства съ
11 души бtжанци отъ Гю-
мурджинско, които ще бж-
датъ настанени тия дни
въ Хасково при ёливкит-в.

Къмъ вчерашното пър-
во антрефиле отъ «Пос-
лрденъ часъ», дължимъ
слtдното допълнително
пояснение: За да се тури
край на кампанията срв-
щу r. П. Г. Петровичъ, no
молба на самия Петро-
вичъ, парламентар. група
на Дем. Сговоръ е назна-
чила една анкетна коми-
сия, която да се произне-
се no тия обвинения.

Въ вчерашния брой no-
rptwнo е схоёшено вмt-
сто 300 хил. 380 лева га-
ранция на Томовъ и АР·

ени -
(казътъ подписанъ

-Хац
София . .21. 2, Днесъ Ца-

===-ьтъ подписа указътъ за
\ [тавката на г. Казасовъ

\йто указъ му бt из-

ID Ьагенъ отъ м·ръ првд-
П?дательтъ отъ Варна Съ

иция указъ. както е из-
ктно, за врвменно уп-

lЩето IВЛЯЮЩЪ М-ВОТО на Же-
?ЗНИЦИТ'В се назначава
Янаки Молловъ, м·ръ

\ земледtлието. Пуоли-
ШРИ?ането му въ Държа·
·я1 вtс гникъ се очаква

утрв. Съ това с? ту-
в?че край на коали-

РГОВсf'Та съ ширuкитt co-
IJИ и r?1листи. - Оставката
_ _ кмета, r. Площаковъ

, t,що ще бж.де приета.
?эредици в Англия
---София, 21 2. Стачката

Алглия продължава
?рвt се разширява. При

?нъ опитъ на властьта
я потуши, еж. станали

ето Хt)tми безредt1ци, при
\Ъ «ОР1то еж да.цени жертви
фтинн)тъ двtтt страни. Пра-
не. ·елс rвото е все така
1ановшслено.

Единенъ фронтъ
София, 21 2. Новата

трудова 11артия поднесе
вчера свсят.1 открита
платформа Въ нея меж-
ду дrуrото, rя иска еди-
ненъ фронтъ съ земле-
д'в1щитt-д?,уж6аши, дра-
rиевисти и широкитt со-
циалисти. Дали ще се по-
стигне нtщо е въпросъ
на деня.

70 мил. за 13ратца
София. 21 2. Министер-

скиятъ съвtтъ въ днеш·
ното си заседание е рt-
шилъ да се отr ,уснатъ ве-
днаrlt 70 милиона лева на
пострадалитt въ Вратца.
тъй като пролtтьта наб·
лижава и строежитt и
поправкитt ще почнатъ
наскоро.

Сребърни копейr,и
София, 21 2. Бо:?шеви.

шка Русия е пуснала но-
ви сребър. и мед. копейки
съ различна стойность.

--=iъртио иаказаиие за-хвъrлЕндБоN1Бд
{DCK?I Z& ДVШИ убитъ синъ, ранена

.,м 1ика и дъщеря
На 1 о срtщу 11 февру-

ари, въ дома на жителя
отъ с. Арменитt, севли-
евско, Иванъ Тотевъ, къмъ
3 часа слtдъ полунощь,
едно неизвiстно лице е
хвърлило бомба прtзъ
прозореца на стаята, кж-
дtто спtло цtлото семtй-
ство. При експлодирането
на 6ом6ата убитъ е билъ
веднага синъ му, рж.ката
на жена му е била от-
кж.сната, а дъщеря му би-
ла тежко ранена въ кра-
ка. Karo заподозрени въ
това злодtяние, аресту-
вани еж били около 20
души. За издирване глав-
ния виновникъ се води
слtдстiие.

n РОИ ЗШЕСТВИЯ
На 17 т. м. въ влакътъ

между Търново и Горна-
Орtховица е намtренъ
мъртавъ плtвенският .жи-
тель Тодоръ Марковъ- Снощи Стоименъ Ни-
коловъ отъ с. Очуша, са-
моковско, отива при слу-
гината на стпличния лt-
каръ д-ръ Николаевъ; Ев-
.цокия Иванова. При t-1ея
той заварилъ стражаря
Иванъ Мишовски. Между
тяхъ става сборичкване,
при което Стоименъ на-
ранява стражаря.- Намtрено е вчера
сутриньта при черквата
Св. Кирилъ и Методи под-
хвърлено дtто отъ мж.ж-
ки полъ, каете е отнесе-
но въ яслитt.

nрiцсдно интересно дt110
» КЕЛЕ?а И т. м. е сложено
i80. разглеждане дtлото по

l(a СИгежа въ Карлово слtдъ
юни миналата година.

11gtoнa за амнистията за-
r.а около 50 души. Ос-

вамъ 'IЪ тtхъ като подсжди.
За en? ще има само 1 о о ду·

а В. Въ, Дtлото ще се rледа
lllllfdKapлoвo За 26 обви-

ми се иска смъртно
rt и заазание, заrдtто, като
отъ Jудители, прtдводиtе-

и рж.ководители на
нъ въ питt, еж отправили
т. м. }\Цит'h срtщу Каолово и

1на на обсадата на послtд-
Литерt еж. открили огънь
тан?У охраната му, отъ

то на 11 юни е пад-
ъ убитъ Д Марковъ и
hi раненъ Н. БояАжиееъ Четете Родопека Jвtзда
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Изо,rа?ъ rръцки Еди с о н ъ
воииикъ

На 11 т. м. прочутия
американски ученъ Еди-
сонъ, празнувалъ 7 7 го-
дишнината отъ рождени-
ето си. Едисонъ е про-
чутъ като човвкъ нл у-
порития и неприкъсванъ
трудъ. Дори въ свся ро-
жценъ день той отказалъ
да си почине. Единстве-
ната отстжпка, която
правилъ била тая, че прв-
късналъ работата си 1

часъ порано, отколкато
други п.жть, за да отго-
вори на въпроситt на
журналиститt.

Ецисонъ заявилъ, че се
чувствува така добрt и
силенъ, както е оилъ на
40 години и че се надява
да живве още 10 години.
понеже никога не пълни
своята човвшка машина
съ храни, които се из-
лишни. Едисонъ казалъ,
схшо така, че безжичния
телеrрафъ нtма никога
да замtсти обикновения
телеrрафъ и телефона.
нито въздушното движе-
ние треноветв и парахо·
дитt, нито пъкъ, че нt-
кога ще се успtе да се
влвзе въ сношение съ
планетитt.

Гръцкиятъ войникъ Ни-
кола К. Димитриадисъ, 20
rодишенъ, избъгалъ отъ
Кавала и се прtдалъ на
бълrаскитt власти въ Сви-
ленгралъ. Спорелъ него,
причината за бtrството
му била, понеже. съглас-
но обtщанието, не ги дъ-
ржали, а ги прашали,
слtдъ кратко обучение,
да пазятъ границата. Ос-
вtнъ това, въ армията
положението било непо-
носимо: храна и облекло
недостатъчни. Срtдъ цt-

голъ-лата армия имало
1\Ю негодувание противъ
днешния режимъ въ Гър-
ция. Границата се охра-
нявала много слабо, тъй
като, поради горнитв при-
чини, нвмало нужното
съревнование.

Тvтаикамеиъ
На 13 того е билъ раз

критъ гроба на фараона
Тутанкаменъ, който почи-
ва въ земяrа отъ прtди
3 200 години, Когато ка-
менния саркофаrъ билъ
разкритъ мумията на фа-
раона се намtрила цtла
непокътната, завита съ
позлатена покривка, коя-
то дълга повече отъ ;{

метра. е тоже непокхт-
иата Самата гробница на
Тутанкаменъ е била от-
крита отъ архиолога Кар-
теръ, който работеше за-
едно съ покойния лордъ
Карнарвонъ, още на 4 но-
ември 1922 г., но трво а-
ло е да се минатъ много
месеци докато разчистятъ
вхтрвшиитв стаи на гро-
бницата и камънигв, ко-
ито заграждали мумията.
Вероятно е, че мумията
на Тутанкаменъ слвдъ
като 6.жде фотографира-
на ще б.жде наново зази.
дана за винаги въ своя
rро6ъ.

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

Снвсенъ влакъ за Ппо-
вдивъ-София пристига 12.54,
тръгва 13·44, за Свиленградъ
пристига 13·43, 14'28.

- Министерството на
Марината въ Япония е
разпоредило за незабав-
ното построяване на два
10000 ТОННИ И 7500 ТОН•
ни крайцери.

Положението въ
Гърция не е СПОКОЙНО,
Републиканцитt настоя-
ватъ за обявяване динас-
тията за сваляне.

Tt се боятъ отъ аасил-
ването на монархиститt.

Страната е въ надв?
черието на важни съби·
тия.

Оставена била военна
диктатура.- Рускитв съввти шв-
ли да се помъчатъ да
разширягъ стопанскитt
си сношения само въ он-
зи случай, кхдвто щtли
да намtрятъ достатъчно
1 аранции 3-i своитв ин-
тереси.

Tt зачитали интереси·тt на вrички народи, по-
тиснати по-рано от. ре-
жима на царската ти·
рания.

-Решено е било да се Продавамъ Американски прхчки отъ Чнрn-аы(?уволнятъ отъ редоветt най-доёрокачествинни ШАСЛА и МОР ВЕДРЪ. Сор,..,..на гръцката армия всички ровани отъ разни грозда. Цtни неопрtАtлени - tоф1офицери и войници чер- спорааумвние. _,,кези, които с.ж зачислени 1-6 Справка въ дома на ПЕТРЪ ТИЛЕВЪ - Хаскол си служатъ въ редоветв
18ана тази армия, защото ш----------------------,..васе доказало че по-голв-

?:т:л?????н?:? тиtх?р??: ? Евтини АЖбови дърва Ciэхпни елементи. с:а.- Минисгерътъ на Вой· ? Въ складътъ ми находящъ се шосето Хас- АЪ

ната въ Гърция пригот- = ково - Раковски при тютюневия склааъ «Орк„ 1?не

вилъ ааконопроектъ, съ = ентаёако • ще намtрите, граждани, ефтини и пъ_
КОЙТО Се налага грижа i:5 екстра-качествени дърва За горене. .тС),

L.. б
=.. ...._ 1-\Qkза разширяване о разу- ? 3_5 Съ почить: П. Ира"ОВ'Ь?ването на офицеритt

ух . ?-отъ с· опхтната армия. 11·---
ДРОf !РИЯТD иа яико rивевъ - xacnвl?

Срtщу Земледвлския синдикатъ получи пpiiACTa• на
телството на ДИСТОЛ А, Ц13РЪ ПРОТИВЪ КЕЛЕББ*? г.

и е складиралъ rontмo количество. \ ог

9--1 о Стопани, провtрете добитъка си.! ?о:?

Малки в?пн

Б. Н. Банка к у п у в а
златни монети както слt-
два: наполеонъ 4:68, лира
английска 585 лира ту-
рска 531, 20-то марка ге-
рм. 573 20-то крона
австр, 484 Руска ру-
бла 62 щатски доларъ 121
канадски доларъ 121, сре-
бъренъ левъ 8, 1 rрамъ
чисто злато 7 9, 1 rрамъ
чисто сребро 1 91.

ЗЛОБОПНЕВКF\
Безъ тема

Неввроягно ще се види
на читателя, че днесъ з110-
бодневката ни, при тол-
кова много теми, е безте-
мна. Дали отъ врtмето,
дали за това, че Казасовъ
е вънъ отъ кабинета или
че утрt е свети м.ж.че-
никъ Харалампий?

Днесъ, напр , моята ар.
хиварка (не съмъ МИНИС·
тръ за да имамъ частна
секретарка подобно нвкой
дружбашъ), само и само

за да поведе разговоръ,
почна да ми разправя, ка.,кво значи сливаръ и ам-
тисливаръ (думата и е за ·

радикалитв, зер. и тя по-
нвкога обича да се 6..._рка
въ политиката). «Слнвар
каже, е оня, който обич
да яде много сливи, а ав
тисливаръ който ги мра
зи •. Кавахъ и че разби
рамъ, макаръ че нищо м
разбрахъ. Вие разёрахт
ли нещо, читателюз;

Съ извинение, да не re
осукваме много, до виж
дане въ утрtшния бро?

Дж, М.

rr Г-нн ннтонъ ВИКЕНТИЕВЪ съобщава,
че в внчалниятъ му обрядъ съ r•ца МИ·
Лf\HKf\ f\РГИРОВЕ\, поради иеочакваиа!'а
смърть на вуйча му, се отлага за 2 мартъ

?:· r. 5 часа сni;дъ пладне.== 1-1

Важно!
n

Важно! 88JКИО!

Jl!JC-??--?-??-?-???--?-??cвa
111 {IT,

\.-

?еквамата е пшата па nвrD11t?
а

ь емоторни или безмотоРза осЗащото, ако речат1t ?въотидатъ · безъ ло,qки. ·

жданиn, •бездруrоt щ1-
удавят. и театъра щ_•UJ.cтане празенъ. И това?
ка вечеръ. То r а в а
има ли CMИC'ltJIЪ втъ !

тра? Защо ще 1:1и :е ttt;s
дата, когато н'Ьма ?с1t;?р-ъ
да играе.ме на хuрото'аМА\'

Мtстото му е да. •. дим?

пtжиме, че не само влв) бiiJ
та трtба · Аа' вземе rp? к?

та за прisмахване на ?LJ?
тото, но че иннциатиЕ9амJ
на rражданит-Ь ще A0t .м1:
несе много повече. И е мнс
гава ще имаме н , теае rл<

и публика и мtма АЗ\ за
ме болести, което е ?

бжJ
•Какважното. пуст;

Ще 6JJ.Aeмe ли р(!з61окъ
както трtбва, за ?аазни
става нужда Аа се па' се

немъ па?<ъ? 0 дн?
, рю

Гоwка Димит1

1(ас:ково -- бnато
(или „Uървули нtма, гайд? иска")

"Дай ми корабъ да прt-
плувамъ

непрtплувани моря!"
Хр. Ясеновъ

чайната» разходка, за да
хване нtкоя и друга но-
винка. И ето ни прtдъ
окр.жжното управление-
площада на часовника.
П.жтьтъ ни бtше къмъ
мюфтийството, но какъ да
прtминемъ? Прtдъ насъ
се изпрtчи грубата алте·
рнатива: или ние да оти-
деме въ мюфтийството или
ro да дойде при насъ. Но
тъй като послtдното ста-
ва само въ приказкитt,
Н}1е благоволихме и тръг-
нахме съ думитt: «Мечка
страхъ, мене-не .... »

Не отричаме че no до-
брt щеше да б.жде, ако
имаше некоя яодка, но и

Читательтъ, четейки го-
рното заглавие, подзагла-
вие и мото, отначало ще
помисли, че имаме намt-
рение да му разправяме
нtкакъвъ философски тра-
ктатъ. Съвсtмъ не Рtчь
е за приказната каль на
града ни. Трtбваше да па-
дне единъ снtrъ, и тъкмо
когато се бtше поизсу-
шило и хората рекоха, че
пролtтьта е дошла. за да
се прtвърне Хасково въ
едно бл3.то-отличенъ сю-
жетъ за единъ истински
художникъ

Наша милость, к ,кто
всtки день, и днесъ трt-
баше да си направи « оби-

аероnланъ немаше да 6.ж.-
де злt, защото -съ авто-
мобилъ n.жтуването въ -rо-
ва блато бtше абсурдrь.
Завчера, наnр. единъ ав-
томобиJtъ съ искри на очи
е успtлъ да се измъкне
отъ това блато Не е за
чудене, ако и AOCera е бо-
ленъ отъ тая непредви-
дливость.

Съ тия разс.жж.цения,
ние не видtхме кога се
намtрихме на отвждния
брtrъ. Сtкашъ всичко бt-
ше насънt. И се чувству-
вахме каточели слtдъ из-
вършване на rолtмъ под-
виrъ. Въ мюфтийст?ото
заварихме MtiOГO • герои
на нашето врtме», които
с.жщо се оплакl:iаха отъ
това блато.... Връщането
стана както и отиването
И ето ни, живи и здрави
пакъ надвесени надъ ма-
сата. Пишейки т0ва, ние
не можемъ да не запита-
ме: какво би сторилъ нt-
кой пияница, ако случай-

но попадне 1'амъ? Ако отъ
виното не е можалъ да се
удави, то това блато не-
nрtменно ще го удави.
Henptмtнo.l* **

Полухуморист и ч н о т о
свърши. Cera да поч.н?ме
трагичното. Защото бла-
тото е свързано съ- « Цър-
вули ,н.tма, гайда иска•.
Какъ така ли? СлущаRте:

Завчера »Родопска звt-
зда• съобщи, че е прtд-
стоящо почването на новъ
театръ. Тов.а, естествено
е много хубаво. Но нtма-
ше ли да 6.ж.де по-хубаво
ако, прtди почването на
театра, се погрижехме за
прtмахване блатото въ
града ни, което е носи-
телъ на болести. особено
i<oraтo пекне nрtдпролtт-
ното слънце? Я си прtд-
ставете за миrъ, че теа·
търа е вече rотовъ. Какъ
и кой ще отиде на него,
ако, освtнъ реквизита си
той нtма нiколко ЛОАК"?


