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БОРСААБОНАМЕНТЪ:
Курсоветв за цнесъ 4

януари еж:
Анверсъ G16.5U 621
Будапеща 71 7[)
Виt:на 1'J5
Прага 403.10
Лондонъ 596'50
Парижъ 695
Гърция 278
Италия 5%
Швеция 31?64 369:1
Ромъния 11J·911 72
Сърбия Н15 1 :')7

Турция 73·?10 74 60
Швейц ?41 :; 2441
Холан.г :"J?бн 5307
Ню·Йорк139 140
Канала 134'60 1з6·20

260
150

100

Гоцишенъ
За 6„J\1tсеци
За 3 мtсец11 202

406
601ОБЯВЛЕНИЯ:
'i ео
288
600":'10

на квад. сантимет. по

2 лева

Редакция, и администра-
11ия псчатницн

«tВ1'iТЛИНА, =-Хасково '

ЦtiHA 1 .3е8Ъ

послввенъ чвсъСВАТБАТА
На Ча?жбаwиевъ

Ние съобщихме завче-
ра, че, поради зачеркване
имена въ изоирателнигв
бюлетини, кхржалийски-
ятъ окоп. началникъ Чалв-
ёашиевъ оияъ своеврв-
менн.. уволненъ.

Вввки хасковецъ зна-
е за неговата сватба,
станала недавна, чисто
по царски

На нея той, така или
иначе, е получилъ пода-
ръци. кое въ натура - ка-
то волове, килими и пр.,
кое въ пари, за около
500,0()0 лева.

Научаваме се, че е
била назначена комисия,
която да ан:(етира всич ·

кит-в му дtла првзъ връ-
мето, когато е ёилъ око-
лийски началникъ.

Говори се даже, че
той швлъ да върне всич-
ки подаръци.

Нне ще държимъ въ
течение читателитt си
по тоя въпросъ,

?tсътъ на шовиниститt Пловдивската гара
.

ВЪ ПЛАМЪЦИ.
Пновдивъ, ,. 1. Вчера

сутриньта, неивввстио
какъ, на пловдивската га-
ра избухна стихиенъ по-
жаръ. Паниката 6tше го-
лtA1a. Съ помощьта на по-
жарната команда, късно
пожарътъ потушенъ. Част
отъ гарата е иагорвл а за-
rубитt еж rолtми. Жер-
твитв засега еж. неиввв-
стни. Подробности допъл-
нително.

искуствата с е откр?ва
първия учредитеяенъ кон-
rресъ' на съюза на про-
винциаднигв ввстници.
Нашата редакция ще пра-
ти като делегатъ единъ
отъ редакторитt си да
присхтствува на тоя отъ
значение и за града ни
конгресъ.

врвжда интереситв на нt-
кого, а най-малко на ед-
нокръвнитt братя сър-
6ит·Ь.

Обаче миаернитв дър-
жавници на тоя народъ
при първия опитъ за на-
шето обединение отпра.
виха своитв отровни стрв-
ли. Tt прибъгнаха до най-
мерзки срвдства, съюзиха
се съ иннородни народи,
само и само да попрвчатъ
на това 06tдинение1

И пъкленитt замис-
ли и яамврения т-Ъ пос-
тигнаха+България пова-
лена на земята, нейниятъ
идеал. унишоженъ. бъи-
rарското племе, разпо-
кхсано, е наново въ вери-
ги. слабо, немощно и въ
невъвможность да с е
6ори ...

При наличность на
едно подобно положение,
ВС'6КИ и най-отвтьстител-
ниятъ тиран и н ъ, би
спрвлъ вече с. своитt
првслвдвания, обаче на-
шитt 6рача не 'пръста-
ватъ д? ни дебнатъ и да
конспириратъ нашата по-
литическа самостойность!

Септемврийскигв съби-
тия и участието въ твхъ
на Сърбия най-нагледно
покааватъ.че желанието
на западната ни съсtдка
е нашето окончателно по-
губване.

Сърбия дири и най-ма-
лъкъ поводъ за да ни првд-
извика, Инцидентътъ съ
сръбския воененъ аташе
въ София, едва изравненъ,
сега, съrлаено тел. съоб-
щение отъ София, сърё.
скиятъ првдставитель на-
ново напуща столицата
на пв.тъ за Бвлградъ:
Значи, на ново првдлогъ
за дразнене и тормозене!

Нtл1а ли единъ день
да се сложатъ така 06-
состоягелствата, че тоя
до лудость шовинистиченъ
народъ да плати за свое-
то коварства и подлости?

Единствена държава"
.вtстна no своя шови-
1амъ, е нашата западна
dдка. Всвки, който е
,ослtднлъ отъ близко
тимния ЖИАОТЪ на сър-
на, ще е иввввкалъ
ечатяенвето, че шови-
1змътъ у него взема ра-
1\ритt на истинска 60-
сть, която никой не е въ
?тоянне ва иаявкува.
1 Бвагодарение на тоя
'съ, мие днесъ виждаме
1я яържава, която мина-
1, аа европейска, че е
?дnрнела походъ про-
?'Ь всички населяващи
,а-роди съ цtль да ги
r11ационализира. .

11 Оърёия вмtсти въ своя
нвситенъ търбухъ, като
!ония на. съврвмененъ
ралъ и справе,цливость
якова много чужди на-
4и, че днесъ се вижда
и1:1удена да при6trва до
?коновски мtрки за да
??дтисне тия народи.

Еnичнитt борби на
,?рватит'Ь и тия на ма.
цонцит'Ь не дава гъ ни.

? за яовентъ спокойст-
1t на бtдната и гузна
-вица на сърбина. И ето,
re го виждаме да равма-
.} заканително юмруци

всички страни.
о Эа единствена нейна
ь?тивница тя смвга Бъл-
оня. България, още мал-
,?княжество, бtше трънъ
01 очитt на орачата.
о Коварството, кеето тя
гърши прввъ 1885 го-

11i1a, както и тия прtзъ
/3 И 1918 ГОДИНИ CR\ е.
зствени no своята ве-

D?ина. Tt нъматъ равни
1.t)Ce6e си. И защо тоя
.tодъ, защо тая злоба
гьсть>

Българско, о племе,
?Уаикано да заживъе сво-
6\енъ политически жи-
нгъ, въ името на човъ-
? ата правда пожела да
,лрбедини, оезъ да см'Ъ-
1/•е това обединение у-

Ривера ,.изолиран-ь
София, 3. 1. Поради

своята дtсничарска поли-
тика, Ривера 6илъ изоли-
ранъ.Дунавът замръзнал

f1араХОАИтt срtд-ъ него.

Русе, ,. I. Отъ нtко-
лко дни Дунаiътъ е зам,
ръзналъ. Движението на
параходитt е невъзможно.
Бл':1rодарение внезапното
замръзване, много пара-
ходи, които nж.тували, би-
ли принудени да спуснатъ
котва и чакат,ъ окрж.жени
отъ ледове, срtдъ Дунава.

Гръцкото правител.-
ство въ оставка?

София, 3. r. Четири-
ма rенералсъвtтници, чле-
нове на гръцкото прави-
телство, еж се оттеглили
поради несъгласие срtдъ
самото правителство. Из-
6орътъ на прtдседатель
ще стане в сжбота.

С?РБИТ-2:i
ОПРОВЕРГАВАТЪ
София, 3 L С?рбитt

категорично опроверrа-
ватъ кандидатирането на
nрtстолонаслtдника Па-
велъ Караrеорrиев?чъ 9а
гръцкия прtстолъ.
Сnоредъ тяхъ е абсолют-
но невъзможно той да
стане гръцки краль.

Замръзналото д$те
София, 31. Днесъ сут-

риныа на улицата бt на-
мtрено ед-но четиригодиш-
но дtте замръзнало отъ
студ1t, Веднага бt занесе-
но въ болницата, за Пv·
мощь. Участьта му е не-
извtстна.

ЧУДОТО
ВЪ БАJIБУНАРЪ

Рогатъ мжж1,. - Как-ъв е
екаемпляра.

Чужди вtстници на·
скоро съобщиха, че въ
лtкарс?ия конrресъ със-
тоялъ се на 5 XI. т. r. въ
Виена билъ прtдставенъ
единъ ро1·ъ, изрtзанъ отъ
rлавата 11а единъ 6 7 rод.
австриецъ.

По този поводъ учас-
тъковия лtкарь въ Бал- •---------------------··
бунаръ, русенско, донася
какво въ не1 овата око-
лийска ам6ул '3-Тория с е
съхранява въ едно шише
съ спиртъ роrъ, изрtзанъ
отъ 35 l'ОДИШНИЯ Георги
Язовъ, родомъ отъ rp.
Троянъ. ,..Pora отрtзанъ
отъ главата на Г. Язовъ
билъ ,цълъrъ 9 см. и из-
витъ като на овенъ.

Конгреса на
прооинциа,1иитt журнаАисти

София, 3. I. На 6 т.
м. въ София въ дома на Четете в. ., Род. Звtзда"

Вf\ЖНОВf\ЖНО
Нека е известно на господа хасковскитt

граждани. че от 1 януарий отворихме маrазиНD на

ПЛАIОВЕ, КИЛИМИ и OДEAJIA въ ноао - построенитt

дюкяни на От. Rаддар?.tЮВ'о до пощата.

клдtто ще намtритв на най износни

I
I

цtни на rорнитt артику11и.
РЕви. 111

IA
БРАТЯ АОБ?Рекламирайте въ в.

,,Род•. ЗВ'ВЗДА"
из

i OllEPEHЪ ТЕF\ТРЪ
1)HflCKOPO Марин Антоонвта ВЪ ПВо СЕРИИ



<?РОДОПСКА эвiздА»-
2( р о н и н 1\

Агенти за събиране о·

бяви и абонаменти срtщу
эаn.tат.а и,1и процентъ АИРИ
реАакци1tта ни. Справка ре-
даtсцията етъ 9-12 ч ·су.
тринь.

Авижението по твсно-
линейката Раковски · Хас-
ково е възстановено

Вечернмтt . соф .. ввст-
ници опровергаватъ съо-
бщението на· утриннитв
че столичниятъ кметъ г.
Ив. Плошаковъ е оилъ у-
волненъ.

авпечнаяъ е да иали-
за въ София наново сед-
вичния яитератур. листъ
«Раавигоръ», подъ редак-
цията на r. nрофесоръ А.
?ала6ановъ.

, .. ·.

те„ефон1,ть Хасково-
Пяовдивъ . София.. п0вече
отъ мtсецъ вече е пев-
р:вденъ и r никой се не сt-
ща да го полрави. А той
най-напрвдъ е н у. ж е н ъ·

навъ. Нtма ли най сетнв
тоя телефонъ да пръста.
не да служи само за У·
крашение на rрада?

Научаваме се, че тур-
скитв власти иматъ на-
реждане, щото · на всвка
цtна да арвдиввикатъ е-
вропейска конференция
за поправка на неестес-
таената граница между
трктt· държави.Бъягария,
Гърция и Турция. Нашето
правителство, заето съ
своит-в дрязги, стои на-
страна nо;един-ъ·така жи-
зненъ за иняереснтв на·
страната въпросъ. В JI а.
зъ ни!

За коледнитв праадни-
ци ще се възо6новятъ
,,Химн:ьтъ.Нищетата" отъ
София Беляая и „Наймич-
ка„ отъ Шевченко,

Ротви се .Бонвиввнъ"
комеция от Валтерсъ

Скар.1атината въ Габ-
рово е взела rолtми раз-
м·Ъри. Затворен и еж вси·
чки училища и еж забра-
нени всtкакви спектакли.
Нашиятъ градъ поне съ
това може да се гордъе-

Самозвани првдсгави-
тели на нвкакви си ре-
волюционни организации
еж тръгнали изъ страна-
та, за да събиратъ пари
отъ гражданигв, ужъ за
благотворителни цtли нt-
какви. Наредено е да бж-
датъ строго првслвдвани
и првдаване на сждебнитt
власти.

Завчера 9 часа вече- Съобщаватъниотърьта стана единъ малъкъ Свиленrрадъ, че олагода-
но скърбенъ инцидентъ рение на неествствената
Войникъ единъ, въ пияно rряница поставена междусхстояние, е стрълялъ. За- Ьългарая и Гърция, расто-ловенъ. нему е било от- янието отъ Свиленrрадънето. орхжието. за Орта.кьой което првзъ

Оn11акват'Ъ се м н о г о Виранъ-теке е само .25 км.
търговци отъ несправед- сега е цtли 80 киномет-
ливото облагане съ фир- · ра и по тоя начинъ на
ма парасх. Имало богати жителитt отъ Орта-кьой,
Ф,ирми, облагани съ еж- се отнема възможностьта
щия данъкъ какъвто на- да. се съоошаватъ съ Сви-
лагали и на търговци ко- ленградъ, единс т в е н и я
ито едва крвпатъ схще- градъ. отъ който еж длж-
ствуванието си, Обръща- жни да извършватъ свои-
ме вниманието к о, му то тt покупки,
тръсва. Схшо така съобщава

·

ни се, че желввничарска-8• ·еАин., втъ МИШlАИ- та стачка въ Турция се
т1i бройове бtхме зага- дължи главно пакъ на не-тнали, че прtдприетата естествената граница ме?въ послъдно врtме акция жду тритt съсtдни дър-въ комунистическата nap- жави-Ьългария, Турция ития не срвща удобрение Гърция. Така на едно ра-отъ страна на съпартива- атояние отъ 60 клм, пе-нитt си въ нашия градъ. рсоналътъ no железници-Дължимъ да кореrираме тt се промtня 4 пхти, атова съобщение въ сми- именно: отъ гара Свилен-съль, че парламентарна· градъ влака се приемата група на комуниститt, отъ гърцитв железнича-която съ специално вая- ри, които го водятъ довление иска да се први- гара .Кадвкьой (капитанъменува тя въ трудова Андреева), отъ тая гарапартия, и ще се разхо- до Каолешково (първатажда отъ- ковунисгическа- слt):\ъ Караагачъ) прие-та rю своя начинъ на дtй- матъ турцитt, а отъ тукъствие и no своитв цtли, до гара Кулели Бурrасъспоредъ изявлението на приематъ пакъ гърцитв,тукашни кумунисти е а отъ тукъ наново тур-
властна да· чертае насо- ·. цитt. Въпросната стачка
китв и 6ждната двйность пропадна обаче за това,

че Кемалъ Паша е искалъ
да првмахне отъ желвв-
ницитt христианския еяе-
ментъ.

на партията, защото тя
се обляга на довврието
до 6 ит о въ законода-
телнитв избори. Акцио-
нниягъ, обаче, коитетъ
си присвоява права, кои-

В-ъ Г'Орна Д)Кумаа ще то никой не му ги е де-
се открие ромънско учи-
лище. легиралъ.

Б. н. Банка купува зла-
тни монети no курсъ ка-
кто слвдва:

Наполеонъ 500, анг-
лийска лира 625, турска

лира 567.50, 20-то мар-
ка германска 612·50, 20-
то крона Австрийска 51 7 ·

50, Руска рубла 66, Ща-
дски доларъ 129·50. кана-
дски доларъ 129"!'>0, сре-
бъренъ левъ 8"50.

ПриХОАЪТЪ отъ влагали-
щето на гара Рнковски
nрtзъ м. мtсецъ декември,
макаръ че движението е
било слабо, е около 2 ми-

. лиона лева.

Аемократи11еската група
устройва вечерьтд срtщу
христианската нова годи-
на (суроваf\И) традициона
сtмейна вечеринка, c;i у-
частието на артиститt
отъ градския театръ. Би-
лети отъ специална ко-
мисия, а вечерьта при
входа. Поканватъ се вси-
чки съмишленици.

МоАеренъ театр-ь отъ
утрt · дневно и вечерно·
.мноrоочакваниятъ «Ж о о-
пенъ» въ 7 части.

вn,аковете.
Отъ , гара Раковски

тръгва въ 7 часа· и при-
стига въ Хасково въ 9
часа.сутринь, и въ 3 часа
слtдъ обtдъ и пристига
въ 5 часа слtдъ пладне
оть гара Хасково тръгва
въ 9 часа и 30 м. и при-
стига въ Раковски'въ 11 ч.
и 30 м. сутринь; слtдъ
обtдъ тръrва .S'li ;_ часа:
и 30 минути и пристига
въ Раковски 7 ч. и 30 м.
Конвенционала пристига
на гара Раковски за Пло-
вдивъ -София въ 12 часа
и 30 111. прtзъ ноща, а
отъ Свиленrрадъ присти-
га въ 3 часа. и -!О минути
слtдъ полунощь Смtсенъ
влакъ пристига отъ Плов-
дивъ въ 1 часа и 40 111.

слtдъ пладне и тръгва въ
2 часа и 28минути. Отъ
Свиленградъ пристига въ
12 часа и 50 м. и тръгва
въ 1 часа и 40 минути.

Оперенъ спен?а,
Извtстната арти1

отъ Петроrрадския
търъ Лидия Дуке tЛ1
ская) снощи, на ? 1

дада оперенъ СС1ек11
въ салона на чита?
«Заря». Изпълнени

\а?ии отъ оперитt&
Онеrинъ, Вертеръ и
менъ. Спектаклътъ
слабо посiпенъ. Гlуб
та бt пр-вдимно отъ
ходящитt се: въ град?
снаци, които, нав?
еж по-податливи на
зикални настроения.
ху достойнствата на
пълнението на а?може да се произнес1
торитетно JJице съ n1

кална компетенция з?
не попадне въ нi>к?й
сурдни заключения ..4че да сме въ полож,
за дадемъ тая np·fщt
ние ще изтъкнемъ· ва?
то обстоятелс rво, ·,не:,

зикалниятъ усtтъ у ..,
зинството у насъ. е;;:
въ зародишно с1>ст{)Я1
Ако има между. НЭ<!'Ь"'

ра и съ такъв. у.сtтъ,тt трtбваше · да..(, ?qсвоята правилна пръu
ка, над1>ваме, се,: Чt1
повторение на сле-к:rа
ще се отзоватъ и, ·

о?
съ подобна ?омпет.е
и ние съ задоволс.тво
хме дали .въ3мржнар
се изкажат.ъ по, изnъ.
нието на ариитt. ?:- .

пладн
прощалния. си· юонц
съ нова програма: въ
лона н.а читалище ,,З

IНIIL1118Si!a-
xyДОЖЕG'fВЕНН живаlНI?

и·з·· л а· ж?.в

открива Сашо Стамв1

въ горния етажъ на :

карница «ЯГОДА», О'

до 15 януарий т. r.
·

•, 1"-
'(., t .--·

Вt.йкоаъ

до-Свиленrрадъ иобратно
Моятъ събесtдникъ

искаше да ми довtри още
мноrо ра?оти; отнесящи
се и до други лица, оба-
че тренътъ изсвири и
аз-ь се раздtлихъ съ не-
го, здраво стискаАки му
ржцtтt, за указание лю-
безенъ приемъ.

Маршрутътъ ми бt
з;а Харманли,·- кждtто
прмстигнахъ едва nрнве?
черь,

Бtхъ идвалъ въ тоя
rрадъ прitди 10-на roди-
Htl и прiщполаrахъ, че
ще намtря за единъ та-
ка дълъrъ срокъ отъ врt-
ме, голяма 11ромtна, оба-
че, Хармаылw не бtще
помръдналъ въ това отно-
wение-слщата др'Ъмли-1?, ?-·•n1:

--
Единствена придо-

бивка може да се смtтне
грижата н? rражданитt
да турнатъ на здрава
почва учебно дtло вtъ
града, Тая година е довъ-
ршена една великолtпна
сграда за педдаrоrическо-
то училище въ града. За
за6tлtэване е, че харма-
нлийци еж бивали най-
щедри въ това отноwе-
ние-тt еж изразходвали
отъ скромнитt общински
срtдства за строежъ на
училища вече повече от'Ь
нtколко милиона лева. ·

Тая nохаална чърта
на гражданството въ
Харманли тр'tба да пос-
лужи зя: урокъ на мно.
го други градове, въ това
'ffl(mt· tt )tlft"?o. Друrе

<

нtщо, което прави впе-
чатлениние обстоятелств-
ото, че общинаритt въ
Харманли, начело съ е-
нергичния си кметъ, еж
могли да изnолзуватъ нае-
дно о6лаrитt, които дава
закона за nжтната nови-
ность. До тоя моментъ
азъ бtхъ увtренъ, че
тая nовинность далече
не отговоря на очаквани-
ята, обаче отъ Харманли
азъ се убtдихъ въ про-
тивното.

Общинската управа
твърдt умtло е използу-
вала тая повинность, ка-
то е шосирала и то прt-
красно много улици въ
града и напжть шосира-
нето и на други такива.
Прави още вnечатление
крайната добросъвtст-
нсть на nовинничаритt при
отбиването на службата,
безъ която всtко начина·
ние би 6амо1 напwно кон.

прометирано. Дали не би
било добрt, щото
отъ тия резултати, добити
въ Харманли, да си взе-
матъ добра бtлtжка и
друrитt градове, а в това
число и нашиятъ.

На самата гара, на
разтояние около три ки-
лометра uтъ града, се на-
мира копринарското учи-
лище. което се посtщава
отъ ученички, идващи и
отиващи въ училището
n tшъ, и то зимно врtме,
безъ о6аче да имъ nопрtчи
нито растоянието, нито
лошото врtме. На шосето
между гарата и града се
намира държавната суши-
лня на пашкули .• Въобще,
както rраждаството, така
и държавата еж се погри-
жили достатъчно за да
повдиrнатъ и nодпомоr-
натъ тоя единственъ най?
добъръ поминъкъ - на на. ··

селен+sето В1t тоя край.

Вънъ отъ този ПОМИНI

производството на т
ни въ тоя край да-ва
доволитетни резултат

До самата rapa се

дига модерна валсова
на мелница, която въ

добра работа въ тоя т

ала съ трудолюбиво н

ление кж.тъ.
На другия день i

6 часа сл. пладне аз1

отправихъ къмъ га/

напжть за Свиленrr
Слtдъ дълго, почти с

часово клатушкане о
невриращия тренъ, j
ятъ ударъ на новата с

циана каl\1бана въэв!
радостната вtсть, че
е врtме да. вдигнемъ ?

и да продължимъ 11?1
нето къмъ 6 ли ЗJ(

граница.

ф


