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катоьели не rи боли ... Но
срвшатъ се и такива, 1<0-
ито само викатъ ... ,,като
ми дрънкацгь, Пенке ле,
кой ли ми те слуша?» А
пъкъ неможешъ имъ ааб-
рани я, - нека си дрън-
катъ каквото щатъ.

Че сливането ще стане,
това е ясно като 6tлъ
день. кэй каквото лце и
да ми каже Антислива-
ритt, които сл капка въ

. море., като видятъ, че отъ
лая имъ неще (е уплаши
ВЪЛКЪТЪ, ще СИ СВИЯТЪ
опашките и ще се прибе-
ратъ въ стадото си, кое-
то еж напуснали, мислей-
ки отначалото, че ще имъ
постеля-rъ меки дюшеци ...

Ворвжонъ

Четете Родопска Звtзда
ди

ДИМИТРОВЪ

6.ОР<;:1\
Официа11. курсъ

за 23 Февруарм

АБСНАft1ЕНТЪ:
Годишенъ 260
За {; мвсеци 15(1

За 3 мtсеци 1 (1 (1

ОБЯВЛЕНИЯ:
куп.I np.,Швейцария 2292 - 2328 :-Ню-йоркъ 132!1 50 134 30

Лондонъ 570 50 579 -
Парижъ 5471 - 566 -
Италия 567f - 573
Цариграаъ 681

- 70 4
Роижния 70 80 721 50
Германия -1 - - -
Прага 3841-, 392 10
Виена -182 -19
Белгия 456 - 472 00
Буца-Пеша -1 40 -j 60
Югославия 164 50 по1 -
Гърция 2lбj 00 224 -
Холандия 4944 - 50281 -
Канада 1.281 60 130 50
Швеция 34761 -135271 -

на квад, сантимет. r10

2 лева

Редакция и администра-
ция печатница

« СВ'&ТЛИНА» -Хасково
Ц1iНА 1 яевъ

Нечатвява (еквI•.1ия1Р - Х11с1нню.

Норма?ниятъ часовникъна· метеорологическата
станция въ София е на-
задъ 2 секунди отъ фран-
цуския и напрвдъ 2 секу-
нди отъ германския.

г. Пр()ф, Кулезъ и Сли-
венския 0ыар. првдстави-
гель г. проф. Мишайковъ
днесъ заминаватъ отъ Со.1
фия за Сливенъ дtто ут-
рt ще лържатъ пуояичн«
политически рtчи.

Засиленъ е строежа на
ж. п. линия Пловдивъ -
Карлово. Напролвть ще
бждатъ поставени на ра-
бота и редовни трудоваци.

Софийскиятъ Нароценъ
Театръ довечера ще прв-
дстави премиерата «Ви-
кътъ на живота» отъ Ар-
туръ Шницлеръ, съ уча-
стието на първостепенитв
артисти. Режисирана отъ
г. Осиповичъ, тя с? очак-
ва съ нетърпение.

каквото продавам е ние 414 кв. м. въ Новия
кварталъ /\О лазарета, до новата кжша на

попъ Топора.

Споразумение: д. Ста11ввъ G·в А. Георгиевъ,

:i Евтини джбови дърва g,? ?' Въ складътъ ми находящъ се шосето Хас- ?
ково - Раковски при тютюневия складъ «Ори- =-

;:S1 .

:с ентаоако- ще намtрите, граждани, ефтини и?;: екстра-качествени дърва за горене. ?? фщ (-5 Съ почить: П. Ивановъ ?

В••ио! Важно! Важно!·

? 0!??Qf???·?0•???)b ?.? .?Н?ро?и?д?. ?с!а??!?'да ? ?!р3!???ии??ще,8?уж?широкитв социалисти ус-
??-ит, разц,аеви Jраrиевъ въ София :????а:·:р. ?;?f:;аив?те?: дв о р Н о IV\tсто I

и - София, 22 11. Отъ вчера София. 22 2. Пристига- r. Вл. Дзмяновъ и Кр. Сив-
tpitltъ яаотвяга на широ- нето на г. Драгиева тукъ риевъ ще говорятъ на те-

Ха!:kИт'Ь социалисти се за6t- се очаква въ началото на ма: ,,Защо напуснахме
1\зва чувствително раз- м. мартъ, когато ще по- вяастьгаг» В ъ понедвл-

:;:::.аижване. Това сi.ИАН сг, чввтъ и првговорагв за нишния брон ние ще прв-
се дъяжи на иаянаането обща работа между двt- дадеме въ резюме ръчи-Вrа r. Кавасова отъ каёи- тt ?мледtлски крИЛ(1, тt и мъ.
tета. И днесъ ние е-ме

Закпючеиа rро'uица. ч.
На 24 Т. м., недtля, tO 1-3 въ дюкяна на Бр Динкови, чаршията.рfi.цъ еАНО малко разцt· UП сутриньта, въ една огъ ? J) 'Ьние: двt крила, едно- д училищнигв стаи, учите-аt София, с. д рхеолоrа,

1 ,отъ което е за, друго- литt отъ 11-ра см. прогимrtНИJе претивъ Кр. Пастухо- Картеръ, който вече t r?????-???,11• "ок;,.дi ще отияе то- прикяючилъ разколкигв навия свикватъ родител- 9' ????3 <>
· ????-?О---,-:;е- може да се првд- ??м???6?и??:?юнчаил?ут?: ???-{;?:оте;св??чс?иt??д?=? I nа11цnпь у11nrупи11авь [П ПJJO/l2вa IДИ.

гробница. ли, КОИТО. ияагъ ученици n ? ? ? U v=11Kllliftlleи,. ,lеиvтат!.11. ВЪ То.ЗИ прогимназия. да
CJf? IIIV--;1 11 Я ·u n,,к,а,,еиа с,а,кв присхтствуватъ.

? Праздно ЖГ/IОВО мtсто съ южно И и?точ- .-9Соф.мя, 22 'l. Прtслав- Общ?нокмя театръ ще
I

но ИЗJJ.ОЖение отъ 220 кв. м., крарталъ

I'
София, с, д. Стачката

I
)'iА?И народенъ прtдстави-

на пристг.нищн,пt работ- г.?рtдстави довечера 8 ч. ·

№ 104, уч.аетЪКЪ „fIOJJ.ЯHCKИ" .'EJl?lt r. Геровъ е иэклю- ници въ Англия, която Зd· за пръвъ пжть (Вамтsръ»
М Т-"kun. ОIГ'Ь земледtлския С.А\- драма въ 5 дtйствия отъ Споразумение: ихаnъ омовъ Iстрашаваш? ра6отни•1ес- I•

)Зъ, за противосжюзна кото правителство е npt- А1-1 Страшимировъ. Роля- 1-j (чаршия га) 9.е&\ьАностs. Сн.щиятъ се 06- та на Желю ю·рае Иаа?tъ ?? ?__?инива като замtсенъ въ кратена вече.
Димовъ, артистъ отъ На ·--··-j?? -??вата метилява афера. Революциоиерит, .родния театръ. Въ недtJIЯ ? ж2 ч. сл 06. АН08НО „ГЛУ- ? ?mtl91DHЪ УКВ3Ъ разаипи ПАКЪтъ ,. комед. въ 5 д·
отъ Л. Фулда. Ролята наСофи• ?. д, Въ днешния София с- .q. Правител- Юстъ ще се играе отъ ra-?oM м:t Държавенъ вtст- ственитt войски sъ Мек- строльора Ив. Димовъ.

·икъ е nубликуванъ ука-
змоt1 за оставката на r. Ка- сико еж разбити отъ ре-
?ча'асбвъ. ВОЛЮЦИОНИТ'В войски.
OA?------?!l!!!!!l!l!!!!!!!!l!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?l!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!IJ!!!!!l!!!!!l!!!!!IJ!!!!lll!l!!!J!!!IJ"!!!!!!!!!11!8

yro, .Jьра:,ещо 'За антисли„
1 10' в,\nитtг ав ?r
' O'r. М ,

1 Jf.T&;s се.. измлти се:ни (' л?въ си отиде, мжти
?м?I эамлти се: отиде си и
X!JrJd Димо ... остаt1а редъ. ?
? да ?а бtхме пр\дви.цливци,:1мо? кааа.11и 24 часа по-
еме?чко какво ще се из?
iHe tiтн И ОТ1, тая ЩО Се е
щиаttк IЗамJJ.тнла. Но тpt6-

щefl .u мw?чимъ, зеръ нt-
1аме много пари да пла-

?ече·ааме rлоби по новия за-
и "ОН1, за държавата. Близ-

tмаtото ба.?аще ще ни по·
,ето !if<? какво ще излtзе от.

ая пуста мжтеница Свtт
J1Ирокъ - разни хора

1И ? разни идеали, но cpt-
зaka'fiJ! се н такива, ко11то

а c1tikтo днешнитii антисли-
,

4$)И, ритат. н? босо и

ПродаваJ\1ъ Американски пржчки отъ "Чирпанско,
най-добро.к.ач?ст?инни Ш l\СЛА и МОР ВЕДРЪ. Сорти-
ровани отъ разни rррзда. Цtни неопр-tдtлени - по
споразумtние.
4-6 Справка въ дома на ПЕТРЪ ТИЛЕВЪ - Хасково• •

Снощи е закрита конфе-
ренцията по скотовъдст-
в, ,то. която заседаваше въ
м-вото на земле,{\-tлието.

Вчера въ София еж за-
седавали парламентарни-тt комисии по J\t вото на
земледtлието и по про·
вtрка на из6оритt.

Вnаковет?
Хасково тръгва 9·30, .17.

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

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

Смtсенъ влакъ за Пло-
вдивъ-София пристига 12.54,
тръгва 13·44, за Свиленrрад1а
пр11,тнrа 13'43. 14'28,

Печатница „ Сьi;т„
лина „ дири ученикъ
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f110 OKPIIBO
Хасковското околийско

бюро на Дем. Сrоворъ е
ивдаяо окрхжно № 1 до
прtдсе.,.ателнтt на бив-
wитt блокови партии и
Народния сговоръ въ се-
лата, което гласи:

«Съгласно ръшението
на демократическия сго
воръ въ rp. Хасково, се-
лото ви ще бжде песвте-
но отъ отъ двама деле-
гати на околийското бю-
ро, съ цель Аа органиви-
ратъ и стеrнатъ ревове-
тt на формираната нова
единна партия на демокра-
тическия сrоворъ, като
ти я делегати уредятъ
евентуалнитв спорове ако
такива има въ селото Ви.

Нtмаме за цель да Ви
припомняме миналото, но
за уяснение пояитико-оё-
щественната необходи-
мость етъ сговорчивостъ,
дъягъ ни се налага да
обърнемъ вниманието Ви
на по-важнитв политичес-
ки моменти, за да се ус-
танови по еяинъ беапо-
ренъ начинъ, че многото
политически групировки
в. насъ еж спъвали 06·
щественния ни животъ.
При раапсквсаностьга на
много партии, липсата на
сnлотеность, давало се въ
насъ въаможность на пра-
вителства користни да се
налаrатъ съ управление
покварено въ нсtко едно
отношение.

Близкото минало ни .ца-
ва два крупни случаи отъ
капитална важность.

1) Нашата намtса въ
свtтовната воина не би
била на страната юt цен-
тралнигв сили, ако има-
ше сговорчивость. спло-
теность за действие на-
еАНО нtколко партии въ
законодателнитt избори
на кабинета на Радосла-
вовъ. Резултатитt ота
тия избори, съ 7 Гюмюр-
АЖински депутата бол-
шинство, Ви еж извt.
стни.

Отъ раапоквсаностьта
на политически групиров-
ки изникна камара, коя-
то повлече сждбинитt на
България къмъ катастро-
фата.

2) Второто нетърпимо
насилническо управление
на дружбашитt, съ всич.
китt му беззакония н про-
яви на корнсть, Ви е из-
1tстно,

· Като се имаше прtдъ
вияъ всички етапи, мина-
ти въ политическитв бор-
би на България, яви се
неизбежната неоёходи.
мость отъ СПАОТенос1 ь,
сговорчиввстъ и се съз-
даде:

Партията на Демокра-
тически сrоворъ, въ ре-
Аоветt на която алtзоха
блоковитt партии и без-
партийната · rру11ировка
«Народенъ сгсворъь.

(Сл'ЪА&а)

ПАЗЕТЕ СЕ!
Печалнитв случки съ

трихинозно свинско месо
въ Перущипа и София
трt6ва да вменятъ въ
домъ на всички ни да се
пазимъ отъ ааравеносви-
нско месо.

За прtдпазването отъ
трихиноза се првпорхчва ·

г) Всвки гражданинъ.
кога коли прасе, даже и
за собствено употрtбле-
ние, да прибвгва за прв-
глед. и иасяъдвание на
месото къмъ градскигв
ветернарни органи, кои-
то извършвагъ иасявдва-
нието своеврtмено и без·
платно.

2) Всвки гражданинъ,
кога копова свинско па и
друго месо, защото има
дтуrн rлисти и паразити,
които с? принасятъ въ
человвка етъ подобни за·
разени меса, да rледатъ
дали месото е било прt-
гледано и дали носи пе-
чата отъ првгледа на
градския ветернаренъ ле-
карь.

а) Наредено е градски-тt ветернарни лекари.,са-
нитаренъ персон аяъ и
комисарство да сявдятъ
да се не продаватъ въ
града непреглеяани и не-
изслtдвани меса.

жестоко vаииство.
0AYW8HO и XB1ap.t8HO новоро-

А?О А'&Те В'Ь KJOJeтa

. Въ село Острица, русен-
ско живве вдовицата Пе-
нa Василева съ заварения
си синъ Гавраилъ Петру-
новъ. Въ края на мина-
лия м-цъ януари Пена до-
била двте: но вдовицата
замислюва пъкленъ планъ.
тя, заедно съ бащата на
.аtтето одушватъ съ оби-
кновена връвь новороде-
ното и го хвърлятъ въ
училищния клоаетъ,

На 16 февруари, обаче,
пр встжnлението бива раз-
крито. [-ия русенски слв-
доватеяь ведно съ лвкарь
отидоха въ Острица, тру-
па на дiтето 6илъ изва-
денъ, а у6нйцитt призна.
ли пръстжпление го.

П. Василева и Г. Петру-
новъ еж арестувани.

и,стафа кемапъ въ

Тракия
Агенцията Анаюли съ-

общава, че Му,тафа Ке-
малъ наскоро щtлъ Аа по-
сети Цариградъ, а оттам.
щtлъ да отиде въ Тракия
и Ояринъ. Както въ Ца-
риградъ така и в. Тракия
и Одринъ Мустафа Ке-
малъ щtлъ да бжде пос-
рвщнатъ съ rолtми по.
чести отъ страна на ор-
rанитt на властьта и мt.
стното население.

РЕКЛАМИТЪ ДАДЕНИ ВЪ
«РОДОПСКА 3В1>3ДА)>
ПОСТИГАТЪ Ц'DЛЬТА

БьЛоЖКИ
За вчерашниятъ ни

фейлеговъ
Много ни е мжчно за-

дtто сме разбрани криво
и заАtто нвкои отъ чита
телитв еж отишли толко·
ва далече no поводъ ,?ей-
летона ни ;Хасково?
ояато».

Като писахме това, ние
съвсtмъ не искахме да ка-
жемъ, че града ни нtма
нужаа отъ добъръ театръ
и че инициативата за по-
стройката му не е •тли-
чна. Напротивъ. Ние сме
за едно поощрение на по·
добни инициативи и ние
сме първи, К(Н1Т11 ще rи
подкрвпимъ -гака или ина-
че. Но не сме ли въ пра-
вотu, когато искаме по-
правянето на улицитt по-

. не отчасти? К а к в о би
струвало насипването съ
пвсъкъ на часть отъ ули-
цитt, както вчера, наnр.,
в и д t х м е край окр.
управление?

Самия фейлетоненъ ма-
ниеръ не даваше поне та-
ка криво тълкувание на
писанието ни.

Прочее, нека съrрадимъ
храма на lvteлnoмewa, но
нека не з а б р а в я м е-и
власть, и граждани - и
друrитt нужди на града
ни.-

ЗЛОБОПНЕВКf\
Стачкит'h

тt еж. на мова сега не
само у насъ, но и навсв-
кждt.

Още не свършила ста-
чката на ученицитt въ
Бургазъ, прtди нвколко
дни е избухнала такава и
въ Варненската търговска
гимназия. И какво всхщ-
ность искатъ сгачницитв
за какво стачкуватъ? Не
искамъ да раёотишъ? Из-
rлежда. Защото живtемъ
ва такава епоха.

Ученицитii отъ Свищов-
ската гимназия и с к а л и
уволнението на нtкои
учители. Навtрно на тия
които не отвикнат. да
пишатъ в м -а с т о двойки
шесть. и на ония, които
ги изпитват прtзъ день-
два... Слава Боrу, че хас- ·

ковскитt ученици не еж
дораснали до тамъ. Ако
стачкуват?., тt могатъ да
обосноватъ това с а м о
върху кальта и за това,
ч? вечерь имъ забраня-
ватъ д? се разхождатъ
изъ 1·лавната улица, така
нареченото «стъргало».

И така, наша милость е
въ зодията на стачкитt,
така да се каже. Затова
прtкж?ва до тукъ сказа-
нията си, защото се стра-
хува читател?.т. да не
обяви стачка.

Аж м.

Малки вtпи-Петата година на фа·
шизма въ Италия е от·
празнуванъ днесъ много
таржествено Мусолини е
билъ акламираыъ отъ цt·
лото rважданство.- Изобилнитt снtrове
въ Полша еж спрtли на-
послt.цъкъ почти всички·тt ж- п. линии.- Въ Турция е влt·
залъ въ сила законътъ
за седмичната почивка.
Гласуванъ е законътъ за
амнистията.- Правителството въ
Унгария проектирало по·
слtАния неделенъ .цень
на май всtка година да
се опрtдели за паметенъ
на заrиналитt, като на·
роденъ трауренъ день- До сега французки?тt власти еж арестували
около 60 души въ Пир-
мозенъ. Арестуванитt се

обвиняватъ, че с:н... взели
активно участие при из·
пъждането на сеnаратис-
титt оrъ общин·ския съ·

1вtтъ.- Сnоре.цъ сведенията
отъ компетентенъ британ- ?ски източникъ, положе-
нието на Б а в а р с к и

къмъ подобрение.- Моряцитt отъ гръ-
цкия воененъ параходъ
«КЪЛКЪЧЪ)> се разбунту-
вали и арестували офи-
церитt си,- Вtстникъ • Ноrюсти»
се научава, че rръцкитt
офицери рtшили Аа из-
гонятъ Венизелоса.- Р е п у б л и к анскитi
кржrоее въ Гърция сл И
възбу,l\ени отъ циркули-.-
ращитt слухове че роя-листитt готвели nреаратъ:111По тоя случай Атинскот?
правителство е концен
трирало въ столицат?р.
силни войскови части п?
викани от. провинци?та,!И!

Хасковско Градско Общ. Управление
)ф\1

5 ч
шия
ра,

IЛЮ
. пр<

61Хасковското Градско Общинско управление о6яарлвява на интересующитt се, че на 11-ия день отъ п?JБ6ликуване настоящето въ Държавен. в·встникъ, Blканцеларията на общинското упраален? е се 11м·.
1изведе търrъ с. явна ко?чкуренl.fия за дv?тав?аtТа "'

н::50 кубически ме rpa дж.6ови ,1;ърва за ?топлен?е о?откщинскитt служби. Приблизителна стоиность 23,_oohce?дева. Залоrъ 1 о на сто отъ тая сума. Търr.?ъ щJост,се произведе отъ 15 - 17 часа. Конкурентит
щ..арясе съобразятъ с. чл. чл. 125 до 12'7 отъ закона з?Косбюджета отчетностьта и прtдприятието. Тържнитiъ Т

' t nрисжтст ·книжа моrатъ ,1;а се разrлеждатъ вс ки
„ свенъ день въ общ. канцелария, отдtлъ ·администра

Чи

Обявnение
No 2562

тивенъ.
rp. Хасково. 22

з, 3i
февруари 1924 год, оло

п vметъ · С ПАСКАЛЕВЪ\ 11
· " · ·

устр
п. Секретарь: Б. Д. ВЪЧЕВ?фес

хасковски окржжеиъ затворъ aur
.

Обявnение
iepa
оциа
има
В'Ь fДирекцията на Хасковския окр. за10 ro

воръ обявява на. интересующит"h се, че:тел
1 мартъ 1924 rод. на свинския пазаръ. ?а?зграда ни от. 10-12 часа пр"hди об?дiтьта
ще се произведе търrъ по доброuолн\рви:
спазаряване за продажба на една двtr:,;;ц1-дишна свиня приблизителна сrойнос.

1 на2000 лева и ( 16) u1еснадесеть малки ПР.?ични
сета по на 38 даи за вс"hко едно приблuв?п?
зителна стойность 300 лева.

<оитоЗалоrь за правоучастие се взема I
е ор,

на C'fO отъ приблиз. стойность. тъ н
Станалит"h разноски еж за см"hтка

??:0?прi»дприемача. 1питt
Гр. Хасков<i, 20 февруари 19.24: rод. ь 06«

Директоръ: т. иовко?,яци „
8,о наКас.-счетовод?тел?: В. КУЗМО

, и.
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