
I

Хасково, 2 мартъ 1924 rод. &poii 43

ииформационенъ ежевневникъ Б18 Урежда Реданционенъ Комитетъ--- ;;;;=; --

АБСНАМЕНТЪ:
Годишенъ 260

За 1; мвсеци 150

За :1 мtсеци 100

ОБЯВЛЕНИЯ:
на квад. сантимет. по

2 лева

Редакция и администра
ция печатница

« СВ'ВТЛИНА» -Хасково

Ц'ВНА 1 аевъ

Печата aua < ('111;-г.,ипн • - Х ас?;оио.

БОРСА
Официа11. ку?,са

за 1 мартъ

:куп. пр.1
Швейцария 2293 -2331 -

.
Ню-йоркъ 132 50 1341 30
Лондонъ 569 70 5791 70
Парижъ 5481 - 5781 -
Италия 5701 - 5311 -
Цариградъ 68 69
Ромжния 68 80 71 5
Германия - -
Прага 381 20 392
Виена - 181 - 'ig
Белгия 478 - 502 О
Буда-Пеща -1 18 60
Югославия 165 50 1"/1 -
Гърция 224 00 231 -
Холандия 4941 - 50181 _
Канада 1.28 60 1301 50
Швеция 345!> - 3505 _

I I• послъпенъ чвсЪ
Щ, (СnеЦИаАна служба на «РоАопска 3вtз.?а»)

1dilTHOHOMИЯ на Ма· Министра на войната·

1 даде заповtдь майоръ Ба
КеДОНИЯ чулеско да се ЯВИ ВЪ МИ·

Лондонъ, 29. 2. Раёот нистерството. Тукъ той
ческото правителство на му заповtда незабавно да
кдоналдъ е възприело напусне букурещъ.
внието че на Македо- Арестувани видния ще трвбва да се да·

)Jf\ автономно управл?ение, търговци
'е Wtl да се тури краи на Плевенъ, 2 9 2. Въ връ-
р?? ?nаратизма и конфлик- ака съ направенитt раз-,

.11?.rтt на Балканитt. Офи- крития по кражоитв и
юва -Ни-Истъ» подчер аферитt на сившия нико-

llJ\ ва, че за да се оспо. полски окол. н-къ Юрданъ
-? близкия изтокъ се Иванчевъ, който прtдиааЛИJ!fлаrа даване автонвмия нtколко дни се самоуби,

акедоиия, Очаква се пристигналия тукъ чино-
?Э.J\? близко врвме англий- вникъ отъ соф. общ. беИК) .111:ото правителство да за- зопастность арестува 8

Ж
зиае силитt и оощест- души видни тукашни тър-

,
?лw,то на народитt съ тоя говци, Пръдстоящи ежif. Jµ?1жен1s въпросъ за Бал. още арести. Слвдствени-

, QТИВ?tскитt народи. тt в л а с т и разкриватъ,оф?А.
бБ о РИ много о ири станали въfu1! еяячевъ И ур В П

Плъвенъ, Никополъ и Ни-ь 1аС; Макдоналдъ кополски села СЛ'БДЪ 9
юни. Арести направи го-
лtма сензация. Ч. 3.

Кое задава страхъ
на правителствого
София, 1 3. По телефо-

н а. Правителственитt
крхгове не бtха толксвъ
разтревожени отъ пове-
дението на радикалитъ,
отколкото д н е с Ъ отъ
демократит?. Малиновъ
открито излазя проrивъ
днешното правителство
и е сполучилъ да вземе
на своя страна около 20
души народни првдстави-
тели. Между подръжни-
цитt на малиновъ еж Н.
Мушановъ, Ив. Симеоновъ
д-ръ Адамъ Нейчевъ, Ал.
Гиргиновъ, 11, Пенчевъ идр.

Това което възмути Ма-
линовъ е постъпката на
проф. Данаиловъ, който
до завчера б·в на страна-
та на Малиновъ и 6't
единъ неrовъ защитникъ
отъ вчера е станалъ не-
говъ отявленъ противникъ
и върлъ привърженикъ на
сговора. Ако хората на
Малиновъ поведатъ бор-
ба срtщу правителството
то послtдното не ще се
спрв првдъ нищо 11t ще
поведе жестока борба.

itUtt София, 1 3. По телефо·
ка мii, Споредъ съобщенията

.ст?·ъ Лондонъ български-
еАНII?& делегати Ляп чевъ и

нsта. 1ровъ еж били сърд?ч-
с?tl приети отъ англиис-
? 0 я м-ръ Бъкстонъ, съ

гото конферирали на
. Зfl1tдro по днешното със-ь

Aa1tti•ниe на България. Сх-
Ai'?тt щtли на бждатъа Рtети и отъ м-ръ пре-

1'(.QAt. I.цента г, Макдоналдъ.--
:нерtАl?ашистит'h въ Ро-
rаие н1 МЪНИЯ? ?1Ja шумна r,вацми. Арести.ь. 1311r·

,'Ь, койtукурещъ, 29 2. Води·
гвва, lля на ромънскитt фа-
•· кги майоръ Бачулеску
ва 1t31'\ъ Бесарабия, на връ-
t.1f1-'" »?не отъ Крайово се от-
А ?, въ Букурещъ. Нъкол-
! ti стотинъ студенти фа-
е ... сти му устроиха шум-
ва ше \ овация и манифести-
?Иt4? ?txa изъ улицитt. Поли-
?аэ•А• ята бързо се намtси и

. , f,CTyaa Н"БКОИ ОТЪ ПО·
1' •·) ?алтиранитt студен ги.·а .С

?ра не попрtчи обаче,е.-на tfiнифестацията да про-
1АН JI жи. Стана нужда да),flwt„ намвси жандармерия-
еа!-fr. , която съ мжка успt
пек1 ,,i раз.rrръсне фашиститt.

София, 1 мартъ Днесъ
слtдъ обtдъ парламен-
тарната група на пово-
ра ще има частно аасв
дание въ което ще бжде

i сложенъ на разгпеждане
въпроса за поведението
на демократитt, за да се
изясни тъхното отноше·
ние къмъ сговора, и да се
даде възможность на по-
слtдния да се ориентира.
Схщо така ще се разrле-
да rолtмия въпросъ за
бж.дащето на сговора въ
смисъль да ли ТОЙ ще ос-
тане като единна партия
въ която еж се слвли ста
ритt партии или пъкъ
ще се реорганизира на
федеративни начала.

Ако надделее това по-
слввното то ще прtдиз·
вики разтурването на ка-
марата.

Русия велика морска съ,Dиt ще анексирасипа сопуиъ

[ТИХНЙПВ r1адушка
въ Пловливъ

'
Пловдивъ, 1. 3. По те-

лефона. Вч.ера къмъ 2 ч.
сл. обtдъ надъ Пловдивъ
се надввсиха черни обла-
ци. Слвдъ 15 минуrи за-
почна да вали пороенъ
дъждъ, който· отпослt се
прtвърна въ градушка.
Докато отначало бtха дре-
бни зърна, тия зърна се
обърнаха на едри парче-
та ледъ, достигащи надъ
половинъ килоrрамъ едно-
то. Всичко живо се б-t
11рибрало 110дъ покривъ
Има тукъ - таме счупеюJ
прозорци и керамиди.
слtдъ като спрt градуш-
ката всичко се раздвижи
по улицитt Чуваха се
шеrаджи11, които казваха
че това прtдвtщавало ве-
че лtто.

Въ заседаващата кон-
ференция въ Римъ за ог-
раничения на морскитt
въоржжения, руския деле-
гатъ заявилъ, че поради
географическото си rюло-
жение Русия ще увеличи
своята .Флота; която да
надминава германската.

Страховита nропiть
Софи 1 мартъ. Сжоб·

щаватъ ни по телефоt.а
че ьtл1,радскитt вtстни-
ци биятъ голtма трtво-
га какво, че прtзъ нас-
тоящата прол1пь Вжтр.
македон(кс?. орr.1Низация
начало съ Т. Александ-
ровъ се готвели да вдиr-
натъ въстание въ Маке-
дония съ подръжката на
България.

Европейската п р е с а
вземайки мотиви отъ то-
ва и коментирайки съоб-
щенията на Бtлrрадската
преса вярва за едно по-
добно евентуnлно избух-
ване на въстание въ Ма-
кедония.

Това създава rолtми
грижи въ правителстве-
нитt кржrове.

Реконструкцията на
сrовора

Букурещъ 29 ?- Голtма
сензация направиха тукъ
разкритията 1ю Итало -
сръбската с 11 (r r о д б а.
В с р t д ъ политическитt
кржrове се говори, че Сър-
бия е дала пълна свобо-
да на Италия rio Адриа-
тическия въпросъ, специ-
а11но по Албания. Въ за-
мtна нс:1 това Италия се
задължава дс1 подкрtпи
сръбскитt аспирации от-
носно анекс. на <.:олунъ.

,
Вnаковет'li
Хасково тръгва 9·30, 17.

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

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

См-всенъ влакъ за Пло-
вдивъ-София приет.ига 12.54,
тръгва 13'44, за Свиленградъ
пристига 13'43, 14'28.

Довечера Македонския
младежки сrоворъ устрой-
ва семtйна срtща въ клу-
ба на сдружението.

?роника
Прааник-ьтъ на освобож-

дението на България не-
11рисжтственъ дtнь, е на
3 мартъ, понеделникъ.

ОбУщарски курсове от-
крива Пловдивската тър-
rввска камара въ Кърд-
жали и Ортакьои. Курсо-
ветt еж трим·Ткечни.

Общинския театръ дове-
чера ще прtдстави за,тре·
ти пжть « Вампиръ». Ро-
лята Желю ще играе 1·.

Др. Алексиевъ. Утр·в дне-
вно ще прtдстави «Ста ·

рия прокуроръ», вечерно
«Глупакътъ). Въ четвър-
такъ прtмиера «Забава?
драма въ 3 действия отъ
Артуръ Шницлеръ.

Модеренъ театръ днесъ
и утр·в въ дневни и 1Jе-
черни ще прtдстави тро-
гателната .црама „Любим-
ката на Графъ Варени"
въ 5 части. ?

ПораАИ неuJ1аrоr1риятно-
то врtме отъ вчера, дне-
шниятъ пазаръ бе слабо
посетенъ отъ селени. Про-
дуктитt поради л и п с а
имаха доста rолtма цtна.

Зем11еАtJ1скмя синдикатъ
«Родопи) е продалъ тю-
тюнитt си, реколта 1922
rод. на д-во «Реколта»
отъ София на цtна 83 л.
клrр. Вдигането на тютю-
на ще стане въ продъл.
жение на 2 мtсеца. Сдt-
лката е повече отъ спо-
лучлива.
. Утрt дружбаwит·в отъ
хасковска околия свик-
ватъ околийско събрание
въ хана на Гриrоръ Тончев.

Скотовъдни коопераци?,.
Министерството на зе-

мледелието е прtдвидило
въ бюджета-проекта си
назначаването на 1 О инс-
труктори по организира-
нето и създаване на ско-
товъдни кооперации. За
подuбрение скотовъдното
дtло въ страната ни,

Новиятъ законъ за акци-
зитt на виното, спирта
и ракиитt прtдвижда из-
вtстни увеличения на ак·
циза и формалноститt по
тtхъ, Въ свръзка съ то-
ва лозарския съюзъ ще
връчи протестъ на r. фи-
нансовия министръ.



Ст,р. 11. .ищоп кд зв?здд"

)а(rраховиата па ?ыrавии
Съобше: гието отъ Ца-

риградъ, че Турция 1\1ОС>И-

лизира нови четири на-
бора и концентрира вой-
скови части въ исгочнв
·1 ракия. не може да не
озадачи мнозина. Турска-
та дипломация даде дос-
татъчно доказателства за
трвзвость и прозорли-
востъ, за да не си пра-
вимъ илюзии. че се: а си
иr рае на «дрънкане сао-
ли» за да покаже своя ба-
оаиглъкъ. Безспорно задъ
кулиситt на политичес-
кия животъ на Балкани-
тв се иввършватъ нъкак-
ви опасни военнолюбиви
комбинации, които напро-
л·втъ могатъ да изнена-
датъ 6алканскитt народи
съ нови кръвопролития, и
въ които републиканско-
то правителство на Тур-
ция не иска да о с т а н е
изиграно.

Това е ецно сериозно
прtдупр·tждение и за насъ
бълrаритt. тъй-като по-
ради централното мtсто.
което заемаме на Банка-
нигв, ние «тъ дессть го-
дини насамъ плащаме 1\1а

срафътъ на всички аван
тюри. Наша га запвцна
схсец« 1 е твърде безпо-
койна. за да може да ни
вдъхне дсвърие въ свои-
ето миролюбие. Макаръ
и да нвмаме никакви аг-
ресивни навгвр ения и име
нно за това ние тръбви
да подиривгь приятелст-
вото на есгественигв си
съюзници, за д, бждемЕ'
спокойни. Въ врЬмената
на повсемtстни съюзи и

съглашения, ние, единст-
вени сме изолирани и още
нвмаме приятели, "на ко-
ито можемъ да разчита-
ме въ случай на нужда.

Бенивепоеъ безсилен еръ
щу репубдиканцитt
Букурещъ с. д. Првдъ

единъ редакторъ на «Уни·
версулъ- Венизелосъ за-
явилъ: «Азъ съмъ много
огорченъ отъ искането да
се обяви ведна1а репуб
лика въ Гърция. Отноше-
нията между менъ и ре-
публиканския блокъ еж
почти скхсани. Не може
да става и дума за как-
вото и да било помире-
ние».

Гръцката р е п у 6 лик а
шъла да бжде организи-
рана по типа на францу-
ската. Правителството на
Кафадирисъ си е осигури-
ло парламентарно болши
нсл во от ь '13-! цуши.

отвлечена мома
Иои еж пехигигеыгв

Русе, ?9. 2. Завчера л11-
чната и напета мома о гъ
село Черешово, русенск:о
бt отвлвчена отъ кз.щи
110 единъ мистериовенъ
начинъ. Родителитt 61- р-
20 увъдомяватъ властъ: а
за случилото Ct и пос-
лtдната вецнагв нарежд 't
да се ааловятъ гн хитиге-
литt й.

Въ едно кхсо Gpti\1e
властьта влвзе въ дири·тt и ги аалови Tt еж
младежитв: И пия Иорда-
новъ. Атанасъ Ботевъ и
Киро Колевъ. ·=
Четете Роцепеке Звввца,

Какво [ме ... и какво пи очакв? 1

Отъ извtстно врtме
11е мога да разбера как·
во става съ мене, като
че ли лриличамъ на човвкъ
излtзалъ 1:-1а улицата съ
обърнати дрвхи. Ужъ
съмъ азъ - а пъкъ не
съмъ азъ , чудно 11а-
истина. Па ран» се взи·
рахъ у хората и виж-
дахъ у твхъ приятели,
граждани, хора наистина,
а днесъ у твхъ има н·в ·

що ново и тt I о криятъ
даже отъ сеое си. Всвки
за себе си, и никой за
никого, - лае аадъ гър-
ба Ht! другия, и самъ се
пази. Всичко туй е отъ
войната. Смазаха ни, 1 гт-
ритаха ни, вързаха ни
и си отидоха. а главно
обездомиха ни. И ние си
въобразяваме че сме си
въ кхщи господари
свободни граждани ....
им> ме конституция .. ха
, .. ха, Много добрt ще-
ше да бжде, ако, както

едно врвме да бЬха ни
откарали въ ообстnо -и
може би тамъ въ чужби-
на щеше дс:1 се събуди у
насъ нвщо човtшко А
сега почнаха и наш и r·в
да се rаврятъ съ насъ ..
Чудно ли е? СпорЬлъ
менъ човвкътъ не е н·в·
що сложно особенно бъ-
лгаринътъ

И пра.во да си кажа
всички на Ol<t)ЛO ми и-
матъ изrледъ на привле-
чени отъ слtдователя и
пуснати подъ гвранцья.

А и никога не съмъ
билъ партизаиинъ? (и
плюсъ това значи да не
си ёъпгаринъ) а при все
туй вь обществото на
нашата буржуазия пов-
навамъ своето » азъ«

Не ми се живве вече ...
право да си кажа омръз-
налъ ми е живота , .. а
кякъ ще се живве, кога-
то виждашъ че почти
всвки день се хапятъ и

С...ъоошаватъ отъ Алек-
сандрия, че около 1000
стачкуващи работниц 1 за-
ели прблачницигъ и об-
разували управителенъ
съаътъ

Пръдъ енергичното ста
новище на правителство·
то, стачницитв изпразни-
ли ааетигв првдачници
едвамъ вчера.- Съобщаватъ о т ъ
Килъ: Въ фабриката за
бричети изоухналъ взривъ
Фабриката е разрушена.
1 i души отъ работници-
тt затрупани и 1 о тежко
ранени.- Съобшаг атъ отъ Вар-
шава: Споръ.гь сведения
отъ Москва, съвtтското
правителство открило въ
Ленинградъ и въ много
други градове новъ обши-
ренъ противоболшевишки
заговоръ. Имало аресту-
вани повече отъ 50 души.-- Съобщаватъ о т ъ
Римъ: Въ конференцията
за намаление на морски-
тt въоржжения адм. ралъ
Беренсъ заявнлъ. че Ру-
сия е отказала да се за-
дължи да не строи въ про-
дължение на 1 О години
военни кораби.- Съоощавагъ стъ Брю
кселъ: Международния ко-
митетъ на вхгпекопачигв
отхвърли првдьожениего
за продълж?ние работния
день и настоя за незаба-
вното ратифициране отъ
всички държави на Ваши-
нrтонската спогодба.- Спор-tдъ сведенията
на « Чикаго Трибунъ » вмt-
сто отк;:.з,,ния въ liарижъ
заем ь ромжнското прави-
теле rво ще склю'-!и сж-
щня въ Ита ·1ия въ раз-
м·връ lUCI i\Н'-Л. лири.

ИЗЪ СВьТF\
Сiюр1> ·1ъ една яг.1ери-

ка нска статистика прtзъ
1923 год. Германия е би-
ла трета.та по редъ кли-
ентка на Съед11ненитt
щати: тя иде слtдъ Ан-
глия и Канада. Германия
е направила покупи за
:31 < МИJ!иuна долара.

За четири мtсеца Са-
1\1уелъ Гомперъ пр·вдседа-
теля на американската
федерация на труда е из-
миналъ съ тренъ общо
едно разтояние отъ 1500U
мили. Прtзъ сжщото врt-
ме е държялъ 21 О речи
и 300 сказки и е писалъ
нtколко хиляди писма,

Императора на Ку-кпукс-
?ланъ ПРОАilАЪ правата си.
Съобщавать отъ Атланта
че полковника Вилиямъ
Симонсъ е продалъ всич-
китt права на императо-
ра на Ку клусъ кланъ за
150000 долара. При все
че билъ далъ обtщание

че нtма да участвува ве
че въ пnдобни орrаниз
11ии, той станалъ шеф
на организацията
ната подъ името
та сабля»

Телефонната служб
аъ Съе?иненитt UJaт
прtзъ 1922 год се иск
ла свръзка по телефо
18250000 дуrни или cpt
но 55000000 отъ Каи
17000000. Въ туй чие
не влизатъ работници
и майсторитt отъ мех?
ническитt ателията
отъ депата.

Всtка година се п0ст.
вятъ срtдно 600000 нов
стълбове общия 6рой ?
КОЙТО ДОС'ГГа 1400000(}. ·

Въ Парижъ въ Гран-I111и1
ле миналата седмица D

била открита земледii;
ска изложба. Били изл]жени око;ю дван-адесе ахиляди екземпляра д0м
ШНИ ЖИВОТНИ И ПТИf
отъ французки и дру1
раси

'ОфИJ
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??:

?ечатница ,,свDтл1r1ttAt,' ?;
сте?
шри
tшн
IЪ Д,
нето

е снабдена съ най·JVlодерни wриФ.-итt.
товв 61:;дrарски, френски и нf.14.Р Ct\ арески букви. - ,':"'-?
ПРИЕМ/\ Дf\ ПЕЧI\ТИ ВСИЧКИ ВИДОВЕ ТЪРГОВСН1(8-1Седо
I<НИЖf\, ВИЗ. Кf\РТИ, НЕКРОЛОЗИ, f\ФИЩИ И П?' 1ео- - на най·износни цi.ни. - - spit

11)7?
.
L1??m?? Посi.тете за да се ув:hр.ите.
E;f' ., .

до демiJкр. кnубъ, сръщу новостроащвто
се здание до общината

-о-:
ня, с

Еорюювани
ши, (

?есту
мист
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?еивамата е душата па тъвrовивтfн:f
СТр<

?!!!!"'????!!!!!!!!!!!!!!!??!!!!!!??!!!!!!!!?'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!1!!!?.е
рс

се надлъrватъ хората, ка- Вчера благодетели, спа· ше дочакватъ лtтото?нош?
точели еж звtрове. При- сители днесъ - злод?й. обаче азъ ги съвt..тваца.
мври мни,) и ако седиш Ypt пъкъ освободители.. още ()ТЪ cer·a да си еж
да ги изреждашъ единъ Не, не е страшно, че ръчатъ rолtми гърн ца Ji

по единъ главата ти ще дървата еж 500 лв,, че за да си съ6ератъ Bf

се замае и мозачнитt ·1 и не съмъ се наялъ. както отъ снtжнитt капч.ИВВИ
центрове ще ти обявятъ хората че обувкитt ми за презъ лtтото, ИIIO'P&Ifi
бойкотъ да ти служатъ еж досущъ скъсани и па- рискуватъ да с11 тров?

ДОпоRече. Така си е. лтото ми притрито . , . стомаситt съ «сифоt
На този свtтъ нtма че е студено не! това не А и общината не трt.Фия, ·

вече онова милосърдие ме плаши · .. животътъ да забрави да посте,едон
което е царувало отъ е студенъ, хората еж. помнитt си - пожар? и
прtди. Днесъ го виждашъ ледъ въ душитt имъ е карски да бждат-ъ вс.t?учил
министръ. облеrнатъ на зима. Прtдъ външния ra готови да черпятъ шею
мекu кресло, важно, важ- свt1 ъ сме овци, а nъ кж- дата нахлула въ избjраш
но подпtва и дава запо· щи зв·врове - вълци И на кжщята, отъ «пj:h да
вt)\и и наредби и всички затуй ни· туриха намор- раснu канализирания о 01

му се 1<л ятъ, а утрt дници и ни укротяватъ .. , павиранъ« rрадецъ. коит
унизенъ, и отъ постъ А че и .Господъ се е освtтлени е ще въ'ЗСтво1
стражарски ржц·в го 11од· объркалъ съ д1-1ешната жимъ на дtдо Госпttти L'
1<арватъ къмъ участъка... райя е фактъ че не пу- да се поrр.ижи. като У. се
Е кжде е тоr<1ва добр,)- ща слънцето и не изсу- личи ампер,пt на д1'Н се
рс..тельта . , . В°сtки ви· шава кальта, която още мото си - мtсеца. А рtлк:
ка азъ съмъ чистъ . . . . малко при единъ новъ накрая да не забравя нция·
способенъ съмъ за мини- дъждъ ще започне да кажа. да се увеличи саа на
стръ, съв·втникъ - кметъ прави визита въ търrов· тарния персоналъ ослt,ц
а стъпили му кракътъ скитt дюкяни и дюкянче· прtзъ л·втото защuтоJесту1
до креслото. той почва та пр·взъ праrоветt имъ има и страшна еr!нде?1tсти.
своето Юдино хоро вър· И тоrазъ нищu не ще ни като почнемъ отъ >>TJ

ху rърбътъ на народа помоrне, нито лодки ни· ханата« и свършимъ I Ba i

И що за държава сме то кокили ни лоп?ти ни •Салханата«
ние? Министри отиватъ rальоти ... За вода да
въ затвора - отъ зат- rоворимъ не остава дума
вора став?тъ министри. да му мислятъ тия- кdито

"""\


