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)?иицртнриването на конгреса. - Манифес га-
нцИi! цията. - Костурковъ анламиранъ. -

Противъ сливането!
?ние1 (0 гъ .,нашия специаленъ пратеникъ)

София, 24. (. Въ схоо- почна отъ театръ «Оде-
в, 5 часа СЛ'БАЪ пладнt, онъ- и продължи до па-
И(:ШИЯ партиенъ съвъгъ метника -Василъ Левски»

1а радикалната партия Тя броеше повече отъ 5
риключи разискванията хиляди. При паметника

f

противъ сливането. държа рвчь r Кючуковъ,
.ие O

тъ 61 члена на съввта бурно акламиранъ. Снtдъ
ОТ'Ь

парламентарната гру- това, манифестантитt се

гкъ sa, 35 еж противъ слива- аапжтиха къмъ клуба на
се'1ето. партията, отъ балкона на

?"""""'?1есъ сутриньта въ са- който говориха г. r. Ки-
ние она на театръ -Одеонъ- селовъ и Денчевъ. Настро-

23е откри конгреса. За ението е противъ слива-
·.тъ'р-вдседатель бt избранъ нето. Злсоата на деня
rтt Коста Сидеровъ. Сек- тука е конrресътъ нара-
<онаетаря на партията, r. дикалната партия, кой го
ржн{· Ко?т?рковъ, даде ат- се слвди отъ всвкиго съ
исжтfТЪ. 1 ои биде посрещ- трепетъ. Разискванията и

?нисlтъ съ бурни аклама- рвшенията му се очак
ии. Числото на лелега- ватъ съ rолtмо нетър-
итt, заедно съ гоститв, пение,
около 3 хиляди. Ще ви държа въ те-

АЛЕlВъ
11 часа сутриньта чение.устроена грандиозна

Ьl.\'t. нифестация, която за-

куп.
Швейцария 2291
Ню-йорнъ 132
Лондонъ 570
Парижъ 563
Италия 570
Цариградъ 68
Ронжния 69
Германия
Прага 3821· 201 391 60
Виена - 181 - 194
Белгия 492 - 509 00
Буца-Пеша -, 18 -1 60
Югославия 163 50 1 "/01 -
Гърция 2211 00 2281 _

ЦьНА 1 левъ Холандия 4945! - 50261 _
ШС , .. 'О Канада 1,Щ 60 130, 50•ия иифоnмациоиеиъ ежедиевиикъ Ь[_'. 'п=:
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??fi ,?яикалнт? иншш [r овора rri::ьнг??,??:{ ?{??:
ro твоето влияние не се
чувс. вува? Въ нашата око-
лия напримвръ въ много
отъ селата социалисти.
ческата партия партия
при дружбашкия героръ
е получавала до 1 оо и
надъ 1 UO гласа; напр. с.
Пр Ьславъ, кхдето е има-
ло 8 души блокари. Днесъ
тия 1:5 души управляватъ
селото Така и въ с opt
rово и навредъ кждtто
ние rме водили опозици-
онната борба, насъ 1-1и

очистиха отъ тричленитt
комисии». Спомена и за
единствения социалистъ 1

окол началникъ 13Ъ Кърд-
жали. който въпрвки про-
теститв на населението е
у11олненъ и з·1мtстенъ отъ
другъ, който се жени
тамъ по единъ скандално
ориенталски начинъ и прt
доизвика всеобшоте въз-
мущение на населението

Кр. Сивриевъ изсипа
ужасенъ барабаненъ оrънь
срtщу дружбаши и кому-
нисти. nТой доказа, че ак- &:---·------------------&та на :i юни е едно кон-

Е бтрареволюционо лъло. За- ro ВfИНИ Д°Ж 0ВИ дърва mщьто р е R о л IO ц и я т а '1) о:,
б ·в х а я извършили по ? ?рано доужёашигв, които &:::( Въ скиадъгъ ми находя.щъ се шосето Хнс- ::n
погазиха конституцион. :s: кова - Раковски при тютюневия складъ «Ори· :s:.

нит-в свободи и правдини :с ентасако- ще намtрите, граждани, ефтини и?
на населението. Авторигв '? екстра-качествени дърва за горене. ?? ?на 9 юни дойдоха да БЪЗ w 5-5 Съ почить: п. Ивановъ ш
тановяrъ тия свобо?и и
правдини и за това той
бt една историческа не-
ооходимость. Защото бt-
ха заприщени всички пж.
тиша на легал. двйствие
и борба. На г. Кр. Сиври-
евъ се удаде да направи
единъ хубавъ паралелъ
на двtтt методи за бор-
ба - тая на социалисти- В Штt и на комуниститв. Пър

?!??.???:l;?0c:;?:???:; Рекламата е ЯJШаrа на rьрrовияrа
тивната дtйствителность.
Съ много силни думи той
порица болшевишкия бун-
тарски методъ, който стру-
валъ много кърви и за-
почвалъ етъ революция,
минавалъ првзъ людоед·
ство и свършвалъ съ ка-
питализмъ както било въ
Русия, Западниятъ социа-

Стефанъ

?ащо напуснахме впасга
?черашниr'h рвчи на Дамянов и Сивриев
Вчера 10 часа сутринь

а социалистическата пар-
rия има публично събра-
1ие въ Народния 1 омъ, на

• Зtоето говориха нар. првд
:, qе:тавитель Вл Дамяновъ и

I.Р?воката Кр. Сивриевъ на

б
ма: -Зашо напуснахме

) яастьта».
во Първиятъ ораторъ съ

tB
цитати отъ партийнитв
в'\стници, направи првг-

1нdледъ на отношенията на
1 О1Различнитt партии къмъ
И?тоя въпросъ. Отъ тия ци-
' гаги и отъ коментариитt

съ които ги п?·вдшеству-
ма ваше ораторътъ, изтъкна

?е отъ напущане го влас-
:rа ()ТЪ социалиститt най

rlilc-t доволни нац -оналъ ли-
lбералитt и така нарече-

итt обединисти - на
одняци и цанковисти. 06-

iB атно на това, и демок-
ЗМ

рати, и. радикали чрtзъ
своитt вtстници, nъкъ и

сам&Ая «Дем. сrоворъ», на-
миратъ сътруднвчеството
на социалиститt за по-
лезно и необходимо и из·
казватъ своитt съжале-
ния отъ оставката на l(а-
засовъ Що се отнася д'-'
тая оставка, ораторътъ
ycr ,t .ца докаже , че тя е
плодъ на скандалното от-
ношение на Сговора къмъ
социалистическата партия
До ю1.то д;? се събере кон.
rpeca на партията, въ· срt-
дата на централния ко-
митетъ на п арламентар-
н а т а r р у п а все
се намираха още подръж-
ници на коалицнята но
кога ro делеrатитt на кон-
греса започнаха единъ
[1рtзъ друrъ да изнасятъ
факти отъ мtстата отъ
кж.1\.tто тt идатъ, изчез-
на всtка 11омисъль за за-
д1.ржането на коалициятс:1.
с Има JJИ смисъль J\a сто-

·za ?ат

БОРСАдБr?IАМЕНТЪ:

Годишенъ 2GU
За (j мtсеци 150
За 3 мtсеци 100

ОБЯВЛЕНИЯ:

Официа11. курсъ
за 25 Февруари

I

пр.1
-23281 -
50, 134 30
70 5791 70- 584; -

532, -
70/ 40

80 72 50

на квад. сантимет. по

2 лева

Редакция и администра-
ция печатница

«?ВыЛИНА» -Хасково

··-••1• ••••
1 Парцель уреrули?авь [е пвояава I

9 Праздио ЖГJIОВо мtето съ южно и и?точ- I
11 ill

но издожвнив отъ 220 к в. м., крарталъ
11№ 104, учаетъкъ „Подянсю:".

9I ?по3разумение: Михаnъ Томовъ
v G (чаршията)•••••••

·

Важио! за оездомиици важио!
Искате ли да си строите жилище, купет? си

Дворно мtсто
каквото продаваме ние t 14: кв. 1\1? въ Новия
кварталъ до лазарета, до новата кж,ща на

попъ Тодора.
Споразумение: Д. Сталевъ с-в .А.. fеорrиевъ,

въ дюкяна на Бр. Динкови чаршията2-3
?'?-=====:1=====??====3======?====

• •
Дроrерията иа яико rииевъ -- Хасково

С.:рtщу Земледtлския синдикатъ получи прtдстави-
телството на ДИСТОЛА, Ц'ВРЪ ПРОТИВЪ КЕЛЕБЕКА

10-10

и е складиралъ rолtмо количество.
Пазете се отъ имит 1ция !

лизмъ - каза оратор:ьтъ,- на r<ойто живъ при-
мtръ е анrлийската Лей-
бъръ Парти, на кuйто е
послtдователь българския
социализмъ, слtдва неот-
стжпно методитt на ле-
галното дtйствие, стжп-
ка no стжпка върви бав?

но но сигурно къмъ зав-
ладяване на властьта.

Ораторитt бtха бурно
аплодирс1ни. Нtк:олко ко-
мунисти и дружбаши се
опитаха да провокиратъ
обаче бидоха изгонени отъ
събранието:



Стр. 11. ,,-PO!Ll:OflекА 3В1э3ДА"

fЛПО ОИРЖIПО
(Проъължение и?край)

«България приживя дни
на вхтрвшни смутове,
слtдъ което вниманието
бt отвлечено на всички
въ ааконодателнигв из-
бори и като така, орга-
низационната работа на
демократическия сговоръ
закъсне и околийскоru
бюро 6ърза да изпълни
своя дългъ и Ви дава слвд-
нитв нареждания:

1) Ще свикате органи-
зационно събрание на де-
мократическия сговоръ са-
мо отъ бившитt блокови
партийни членове, числя-
ш И С е ДО ? . ti . 1 9 ? 3 I'. ВЪ
съставенитв партии, а
именнно: о6иденисти, де-
мократи, радикали и на-
родния сговоръ ако е има-
ло въселото образуванъ
ДО 1Н 8. 1923 ГОД

2) Въ първото 1 .ргвни-
зационно събрание, при
избора на бюрото нtма
да бждатъ поканени ония
лица, които на ново слвдъ
9, G 19.23 год. еж. првми-
нали къмъ която и да би-
ло политическа групиров-
ка, съставляюша часть
отъ демократическия сго-
воръ - съ други думи
казано на организацион-
ното съорание, nu избо-
ра на бюро, ше бж.датъ
канени и ще иматъ пра-
-но да гласуватъ само ония
лица, кои го до 9. 6. еж.
били; обединисти, демо-
крати, радикали или пъкъ
най-късно до 1 О. 8. еж.
формирали народенъ сго-
воръ и по тоя начинъ, чле
новетt на народенъ сго-
воръ, ако има у васъ та-
къвъ. ще бж.датъ допуст
нати.

3) Ще изберете бюро
на демократически сrо-
воръ, при съставъ ? дУ·
ши. Гласуването ще ста-
не тайно и ще имате
пръдъ видъ, че ще трео-
ва да се се избератъ зма
членове отъ бившата 06е-
динена партия, 2-ма отъ
бившата демократическа,
2-ма отъ бившата ради-
кална и z ма отъ бившия
народенъ сговоръ, ако
иматъформиранъ такъвъ
ДО 1 О. 8·.

4) Ако въ селото Ви не
схщестаува нtкоя отъ
указанитt горв групиро-
вки, то ще замtните кан-
дидатигв съ почетни чес.
тни ваши селяни

5) Протокола на събра-
нието и за избора ще
направите въ 2 екземпля-
ра придодписани отъ вси-
чки приеж.тствующи и ще
изпратите на првцседате-
ля на околийското бюро
на демократически его·
воръ въ Хасково за от-
върждение.

6) Къмъ тая първа ор-
ганизационна работа, мо-
же да приетхпите и пръ-
ди пристигането на на-
шитв делегати, ако въ

Вампиръ",,
Драма въ 5дtйствия
отъ Ант. Страши-

мировъ
Слава Бoryl Найсети в,

нашиятъ театръ разноо-
брази п р о г рамата си.
Слвдъ тежкитt чужди пи-
еси, той ни поднесе една
битова идилия, съ която
опрtсни и осввжи парфю-
мната си сцена. Тукъ съ-
всвмъ неволно се изпръч.
ва въпргсътъ: защо досе-
га управата на театра не
бt поставила българска
пиеса? Тя колкото и да
не е съдържателна. ще се
види по-мила, по хубава
на публиката.

Пиесата на А н тон ъ
Страшимировъ е силна,
много силна по съдържа-
ние. Тя рисува по ецинъ
естественъ начинъ любо·
вьта на нвког гшното бъл-
гарско село. И колко.мно-
го простота срвдъ всичко!
Далече отъ кокетството
на голъмигв градове въ
селото се развива една
трагедия, която покъртва
и най-твърдото сърдце.** *

Постановката на пие-
сата правеше добро впе-
чатление. Рхката на ре-
жисьора тукъ е много вни-
мат елна. Просто, но ху-
баво, задушевно. А раз-
п рtделението на ролитt
бt много сполучливо.** *

Централнитt роли-Вгза
г-жа Паспалева, и ЖеАю-
1·. Иванъ Димовъ, бtха из-
несени съвсtмъ естестве-
но, ако не смtтаме шар-
жа, който тукъ-т„ме се
явяв? ше. [1остепенно, той
ще бж.де пръмахнагъ. З?.·
щото, както и други пхт
повчъртахме, госпожа Па.
спалева, схщ» и новиятъ
дебютантъ. г. Ив. Димовъ
макаръ че за първи пж.тъ
излиза на нашата сцена,
еж. артисти що годt съ
твлантъ. Вела и Желю,
собствено любовьта меж-
ду Ве 11а и Желю, покър-
тиха цtлата публика и
разплакаха много очи ..•
Защото тукъ г-жа Паспа-
лева 6t въ своя апогей.
И въ лицето на г. Димовъ
тя намври истинския пар-
тньоръ. Едва ли r. Алек-
сиевъ би билъ такъвъ,
какъвто бt г. Димовъ. Ме·
киятъ му гласъ звучеше
така приятно свкашъ га-
леше. Ние молиме и нас-

селотс Ви е иаключено
какво10 и да бил? недо-
разумение и споръ, въ
противенъ случай, ще ча-
каме нашитt делегати.

7) По свикването и ор-
rанизирването на тто Ви
събрание, ще раарвшите
въпроса съвмtстно съ
првдседателигв на бив
шитt блокови партvи и
народния сговоръ, ако
имате такъвъ».

тояваме г. Дю,10в·1, дя ос-
тане, ако не вавинаги, то
поне аацълго на иашата
сцена, за да го вилиме и
въ други роли.** *

МаАама-г-жа Мила Са-
вова, б·в великолепна. Тя
ни пръдаде и с т и н с ки
типъ на селенка-злобна
и клюкарка. Нейното об-
лекло наподобяваше тък-
мо това на една кръчмар-
кя. (Гжа Петкова, обаче,
и нъ ролята на селенка
не забрави да ни подне-
се деколтето си .)

Дtдu Марко I Кметътъ
двдо Марко! Кой можеше
да каже, че подъ тия rру-
6и дрtхи се криеше г
Минковъ, всвкога типи-
ченъ и ори: • иаленъ? Нв-
ма да првувеличиме, ако
кажеме че той е единъ
отъ първос?епеннитt ар-
тисти на нашата сцена

Гнъ Петровъ - Динко
тука ни задоволи. Особе-
но въ сцената, когато ис-
каше да убие Вела, дtто
прЬдаце истински разя-
ренъ отъ ревность мхжъ
И нему една забtлtжка:
да првмахне навика на
ди rане веждигв. Защото
това прави лошо впечат-
ление.

Съ една рвчь 'Х Вампиръ»
има неочакванъ успtхъ.
Вврваме, че тя ще се
задържи по дълго на сце-
ната- ** *

Още една забtлtжка:
да се въдвори редъ въ
салона, сголовегв да не
бж.дать толкова гхсто по-
ставен и и да се забрани
воденето на малки дtца,
които еж. просто нетър-
пими. Аланъ.

Малки вtпн- Русия нвмала да се
съгласи съ отнемането на
Фиуме отъ славянитъ, за
което Чичеринъ искал да
се ревизира договора ме-
жду Югославия и Италия.- Сърбитt усилено rо-
аорят? за кървава про-
лtтъ въ Македония.

Законопроекта скоро
щtлъ да 6ж.де внесенъ
въ бюрото на камарата
за разглеждане и гласу-
ване.-- Щаба при министер·
ството на Марината въ
Гърция решилъ да нама-
ли срока на воената те-
гоба за мврината съ три
м-всеца още.- По заповtдъ на м-ра
на войната . въ Гърция.
втория r1ризивъ отъ на-
бора 1?i1 r. щ·влъ д.:1.бж-
де уволнинъ въ за11асъ
на армията на 7. lll т. r.

Единъ американски тър-
говецъ на тютюни отъ
нtколко дни пrtбивава въ
града ни и е 11рtrледалъ
тютюни rt на н·вколко фир-
ми. Има 1·олtми издледи
за сключване сдtлка.

rF
-

,Ш!
ГЕОРГ:1

?: !:????::;?_rовъ ,
f\ДВ0Кf\ТЪ

съ писаАище подъ телефонната станция
Приема да завежда и защитава дi;ла прi;дъ всички

сждилища въ царството.

?1======?======?======================:Е-

?роника
Изработва се договора за

водоснабдяване ro на гра-
да, който ще се изпрати
на фирмата «Хермесъ» въ
София, за д? се произне-
се по него.

Довечера въ общината
се свиква на засtдание
врtмt::нниятъ комитетъ за
постrойката на новия те-
атръ, за изработването
програма за дdването на
конкурсъ съставянето на
плановетt за сградата.

Утрt слtдъ оо·вдъ общ.
съвt rъ щ? има заседание,
11ри дневе11ъ редъ': удоо-
рtние парцелацията на
н·вкои квартали, ,.приема-
не новия избирателенъ
списакъ и опрtдtляне
мвста за увеличенитt
секции.

?юrюнева международна
изложба се устройва отъ
? до is май т. r. Ще уча-
ствуватъ изJюжители отъ
ц·влия св·втъ, прtдставящи
различнит-в държани аъ
кvито има тютюнево про-
изводство.

Настоятелството на Доб-
роволческото дружество
«СJlИННИЦА» - Хаскоски
клонъ, изказва своята
олаrоrарность на на тю rю-
невитt фабрики и банки
въ града, а именно съеди-
ненt::нит-в -гю гюневи фс:1б-
рики, Никотеа, Ориентта-
оако, ново-Тракийска ко·
мпания, Тютюнопроизво-
дителната банка, Георги
Ивановъ, братия Мантови
Иосифъ Фаµхи, Хорцоrъ,
Фумаро, ор. Фернандесъ
и Международната банка
които съ да.цената отъ
тtхъ лепта значително
подкре,пиха патриотично-
то му дtло.

flрtдсtАвтеля на Хасков-
ската .. младежка група
при Радикалната партия,
адвоката Георги П. Вла-
димировъ на 23 за?ина
за С0фия като делегатъ
?а да вземе участие въ
конгреса н 1 еж.щата пар-
тия.

десетъ километра
таиrо и шими

Политиката вече започ-
на да досажда на хората
и днесъ политицитt не
еж. вече тъй интересни
3а в·встникаря. Наредъ съ
изявленията на видни дър-
жавници и политици че--
тени въ чуждитt вtстни·
ци все по-често има и ин.:

тервюта на представит
ли на ра3ни други пр
фес11и. Единъ виенски вi
стникъ постояно заним
ва читателитt си съ и?итt на единъ моденъ крjтикъ, а единъ френсN
журналистъ е ималъ щстливата идея да взе'i ИIинтервю отъ единъ паР,...;
жки танцмайстеръ.

Азъ съмъ, казалъ

?
?танцмайстеръ отъ двt ?дини у нощнитt лок

И като си помисля за м ,

налото, когато пр вка
вахъ днитt си въ канчасларията на единъ а,ц?катъ за 400 франка мtс
ЧНО, И М а М Ъ ОСНОВ?Нlф
днесъ да съмъ доволе1 и

отъ сж.дбата си. ни?
ow

Обществото обикновеrип
сжди погрешно за нашрав
та работа. Мисли- се, ча
ние nечелимъ пари бе!Ме:
трудъ и че нtма nо-лес11 т
занаятие отъ нашето. Зет
бравя се, че не е малliт
нtщо да се танцува дtрс
ВНО ДО 10 ?Jtea, О'f'Ьо:.?
8 вечеръ и отъ 1 U до Hj
nрtзъ нощьта. Азъ та че
цувамъ 9 и пол. часа ца
денонощие, а има ·и тюно
цувачи отъ по-тежъкъ ..?

r

либръ. И едва ли обикнцю
вениятъ работникъ е rедъ
изморенъ когато се вргt ;

ща вечерь въ кж.щи, <

колкото професионалнКРI
танцмайстеръ когато рия
затварятъ локалитt. ? 1

щото деветъ и полови1
1

часа танцъ прави крж.1·, ct
10 к;1м. Ще попитате ю:11. Вс
мига да смtтна тоаа? Вdи 1

ки or1a насъ носи в. д?ян?
ба си единъ подометъ1
{крачкомtръ), нtщо кaiOJ
тексиметъра на автомоб

1

J1итt, който отбtлязва t
минатия пж.ть. ВиждаiJия,
че нашия занаятъ незл<
·тъй лесенъ, както 1\Н и
JIИТ'Б. IЯ

от·
Печеля срtдно 5-6 )(.тt

ляди франка t-Ja мtceit;a
Напослtдъкъ въ ПарЮ\т,
има излишъкъ ;профео

рнални танцмайстори. К?я
куриратъ ни много чу

и ?.денци, особено руски enrиp
rранти, много отъ коио>ю
отъ това си изкарва·rой
хл·вба. Азъ познавамъ нат
руски князе и много д?. к
ги благородници - ме>«:ич?тtхъ и генерали?- кои
тя1щуватъ въ ?нощницсс
локали за да има ка?
да ядатъ. ия,========?:rн?
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