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ииформациоиеиъ ежедиевиикъ 818 Урежда Реданционенъ Комитетъ

асовитt арести надъ
АВТОНОМИСТИТ'В

София- 4. 3. по телеф.=· По давление на сърби·
Българското правите-
во е взело рtшение

D? арестува вс?чки видни

Г\ едонски деици нами-
щи се въ България.
нистерския съввтъ е
оварилъ министъра на
рtшнитt работи г-нъ
евъ да изпълни наре-
анието по отношение

lр-М ститt. Вчера сутринта
n Софил се почнаха

10 apecmumw om?i похи-
=:.JllJГ..::."'i.. Apecmy•anu С.А\. виА-
·ов1м1еедо1щи и македонот-
1 И ащи, н:оито С.А\. бид.и тя-

и вр?сн:и и с? авто--
?иститt. Между аресту·
t)итt е и Ерл..сто Охан-

=4s, журпадисm3, н:оито е
11 п б.11,ивн:и •р3sн:и оь

DUО!,седопствующит-t. Арес-
UDJ?aнитt се държатъ

JI.Ъ строга охрана и не
!!!!!!!!!ъ се разрвшава ника-
tтотл сношение съ външ.
ъвъ.тf лица. Най голtми аре-
1 Gи'н еж извършени въ

rърпница и Кюстендилъ.

Lт;а?дизвикатвщ?тво отъ
'о, страна на иаке-

тр донцитt
«сиф

ie 1?София, 4: 3,
.

по телеф,
по акедонцитв въ Кюсте-

пох лъ и Дупница като
гъ t научили за ареститв
)ПЯТi

ършени въ София, еж
ь и

събрали на съввша-
ь 1ite за да взематъ рвше-
?ани?t по отношение мtр·

ец1?тt които е взело пра-
: ?телството спрвмо тtхъ

r крити LОТЪ полицията
каи еж се противопосга-
на ..аи и се е завързало

• а )истрtлка между твхъ
??? полицията. Жертви отъ
И!,IИ

jРана на полицията нв-
а.11ъ

1. Посявдната е успtла
1

1110
арестува всички ав-

ае,iномисти.
/11

пь ' ро; на арвстуванитt
ши?

София, с. д. До сега еж
lестувани повече отъ

eopJo души, само въ София
ма арестувани 1 оо души
атономисти, ареститв

продължаватъ, наредено
е и за извършване на
арести и въ провинцията

Ивявпевияга на r. и-ръ
Русввъ

София, 4 3. Тая зарань
мра на вътрвшнигв ра-
боти r. Русевъ направи
изявления отъ името на
правителството какво че
то неще се спръ првдъ
нищо и ще задържи вси-
чки които биха наруши-
ли мира на ёалканитв
и по такъвъ начинъ биха
влошили и така тежкото
положение на Българи.

Въ тия свои дtйствия
правителството ще се рх-
ководи отъ идеята да да-
де доказателства на ся:
седнитt държави, че то
не иска да наруши мира
на Балканитв и добритt
отношения съ своитв съ-
сtди. Г'нъ мръ Русевъ е
заявилъ още че е далъ
строги нареждание за аре-
стуването на всички ав-
тономисти и въ провин-
цията.

CKJIIOЧ.eliъ вовнеаъ цогс-
воръ мвжду Рсмхввя

и Итвлия.
София 4 мартъ по те-

лефона сжоощаватъ отъ
Букорещъ че е сключенъ
воененъ сжювъ между Ро-
мжния и Италия. За за-
якчаввние на този сжювъ
Италянския престолонас-
ледникъ се е згодилъ за
Ромънската принцеса.

Тази въстъ е произвела
голвмо впечатление в Ев-
ропейския дипломатически
сввтъ,

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

Конвенционалътъ за Пло-
дивъ-София пристига 2·30,
тръгва 2·44; конвенционалътъ
за Свиленградъ пристига на
Раковски 0·11, тръгва 0·20.

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

-
ХРОНИИП

РЕДRКЦИЯТf\ на ввстни-
на ни сжобщава за знание
че досегашния реданторъ
Гошка Димитровъ е осво-
бодънъ отъ длъжноста и
за напрвдъ нвма нищо об-
що съ ввстника ни.

За въ бж.даще ввстника
ни ще се списва и издава
отъ редакционенъ комитет

Въ брой 255 ОТЪ дър-
жавния ввстникъ е пуб-
ликуванъ законъ, съ кой-
то то се опрэделя мито
за внасяне отъ странство
захаръ както слtдва за
не рафинирани по 25·50
лв. на 100 кягр, за ра-
финирана тго 27 ;JВ-. 1u00
клгр, по действително
тегло.

ИАRЩИR отъ Холандия
параходъ »Адамемнонъ-
е прtтърпялъ генерална
авария въ дарданелитt,
вслвдствие на което вси-
чки стоки намиращи се
въ него еж. повредени и
ще се изплащатъ на при-
тежателигв имъ 25°/0
срtщу прtдставени редо-
вни фактури въ чекъ на
монетата

Вчера по случаи осво-
бождението на България,
въ черквата « Св. Богоро-
дица» се отслужи молебенъ
и панахида за nадналитt
герой при освобождението
ни отъ турското робство

Цtлия градъ бt окиченъ
съ знамена. Слвдъ свър-
шване на черква, Н-ка на
тукашния rарнизонъ г. 1

Полковникъ Гашаровъ поз-
драви офицеритt войни-
ците и гражданството съ
праздника, и съ прочуст-
венна речъ, направи прег-
ледъ на миналото ни.

Громкото ура, и звуко-
ве гв на националния ни
химъ ИЗПЪЛI .яванъ отъ му--зикаленъ хоръ цепеха въз-
духа. А знамето, тази из-
покхсана сввтина гордо
се раавеваше-

Този ъенъ ще остане
памегенъ за гражданство.
то, което повече отъ всв-
ки пъть пълнеше и двете
страни на пхтя предъ
черквата.

На края ще спомена че
общината трвёваше да

Искате ли да си построите Д IO К Я Н Ъ,
КЖЩА или СКЛАДЪ на износни цвни бевъ
да си гу,ите сами врвмето и паритв, то

атнесете се АО

НИКОЛf\ Р. ПЕТЕЛовъ·
.

който ще ви построи зданието no вкуса ви,I съ неговъ или вашъ материал. готова за
живвене или експлоатация.

11-б
?i=====??====i=====:=:=====E========?

Доиостроитеяь. fl. Р. J]eтeJIOBъ

почисти поне отъ малко,
малко калта предъ сама-
та черква, която бtrне не-
проходима и пречеше за
дефилирането на почет-
ните роти.

ЕАИН"Ь отъ редакторите
на в. «Борба) наедно съ
Народния представителъ
Иванъ Ангеловъ отъ Ст.
Загорската колегия еж
дошли въ града ни за да
образуватъ група кхмъ
партията Народно един.
ство.

Отъ идущия брой започ-
ваме печатането въ под-
листникъ « Загенфелдска
Легенда» .отъ Маркъ Твенъ

Завчера 1 т. м. въ 1 о
часа вечерта въ окржж-
ния затворъе е билъ теж-
ко раненъ на нtколко мtс-
та арестантина Жеко Ив.
Гирrиновъ отъ rp Хасково.

Веднага въ файтонъ е
билъ отнесенъ въ тукаш-
ната болница кжд1по и
превързанъ,

Обаче кжмъ
су·1 ринта, той
отъ раните си.
слtдствие.

Какъ е станало убии-
ството ще сж.общимъ въ
идущия 6рой, понеже.слtд-
ствието не е привършено
окончателно.

Дирекция народ. 3,1\раве
отд. инфекциозни бол-вети

Хасково оставатъ 4:

случая скарлатина Прt-
славъ 2 случа.я Д-.л. Из-
вор. 2 случая Каменец.
6 случая Ьродъ :t случая
Воденъ 5 случая Черно·
конево 9 случая.

Втичко остават. 3 о
случая скарлатина.

41/1 часа
починалъ
iодисе се

Официа11•. курсъ
за 4 мартъ

куп., пр.
Швейцария 2300 - 2336
Ню-йоркъ 133 - 134 80
Лондонъ 571 30 580
Парижъ 552 578
Италия 571 20 582
Цариградъ 68 25 70
Ромжния 69 - 71 30
Германия
Прага
Виена
Белгия
Буда-Пеща
Югославия 167
Гърция 226
Холандия 4952
Канада 128
Швеция 3469

384 - 393
-184 -193

483 506 ОС
14 55

1"/2
00 231 5С
-5132 -
40 130, 50
-3525 -

Парфумерия Пра-
ле търсете

ЗЛОБОПНЕВКf\
fla разни адреси • . .
Врtмето отъ день на

день се оправя, а това
показва че и умоветt ни
отъ день на день се из-
6истряп. съ исключение
тия на сръбскитt АИПло-
мати, които и въ съня си
виждатъ кошмари(?) бъл.
rарски комити, да бро·
дятъ изъ макеАонскитt
усой . . . революций и
въстания: . , .... , ...

Колкото за кальта, вече
писахме нtкелко пжти и
ни омръзна да пишемъ
повече и то намtсто кме·
та Дсi се смили, смиJ1и се
дtдо Господъ та прати
слънцето да си я прибе-
ре обратно. Добрината е
ruлtмa на слънцето, за-
това общинския съвtтъ
ще трtбва да rласува .в.
ед1tнъ отъ nа.раграфит-в
си на ,бюджета добавъч-
но възнаграждение за
сжщото, за да ro смили
да 6жде по-велИК(>Аушне
когато настанатъ пакъ
А•ЖДОВНИ ДНИ ••.•

Конгреса на раАикали·тt свърши . . . и се из-
мжти това що се 6h за·
М"'-тило - резултат-. ...
подлъзна се динена кора
и на Костурковъ, който
съ отборъ чамшадиновс-
ки юнаци щtлъ Аа става
»иманяринъ», колело въ-
рти се .. на вси страни.

Широкитt пъкъ, наче-
ЛQ съ бая Димо щели на
инатъ l?) на комунисти
да основатъ нева трудо-
ва партия - по широка
за отличие от. тая на
комуниститtи щtли да
искатъ обратно отнетия
имъ отъ сговора червенъ
партиенъ цвtтъ, и наче-
ло съ марсилезата щtли
да тръrнатъ )\а дирятъ
нова »обетована« земя
кждtто на свобода да си
припечатъ измръзнели rt
имъ отъ властьта крака,
ПОДЪ ИСТИНСКОТО tКОНСТИ-
ТУЦИОННО слънце ...

Вtрно ли е, лжжа ли е
ама езицитt си дрънкатъ
едни отъ други по-майс-
торско скроени лжжи ...

· Воражонъ

Футбоnни
тоnки и nnoн•
дери nристиr·
маха. Сотировъ



••

rьовавие10 иа д111Dашн11
Дуелъть Янчевъ -Qtмеонъ Илчевъ. Ска ...

вдала. Подицията на поета си. Взетите
pi;weJfтt

Завчера на 2 т. м. се
състоя организационно-
то събрание на дружба-
wитt отъ околията при
слвдния дневенъ редъ: 1)
Избиране членъ за вър·
ховния съювенъ съввтъ
и 2) И36иране на оковий-
ско настиятелство. На
съёраанею присътству-
ваха повече отъ 40 деле-
гати на друж6итt и мно-
жество слушатели.
АуеА1tтъ к. Янчевъ-И.tчеаъ

Прtди да се пристхпи
къмъ разглеждане на пъ-
рвата точка отъ дневния
редъ, станаха остри прв-
рекания между r. Г· К.
Янчевъ и Симонъ Илчевъ
задtто послtдния поиска
събранието да кординира
своитt рtшения съ тия
на Ст. Загора. Гнъ Ил-
чевъ каза, че земледtл-
ския съюзъ въ миналото
е върввлъ въ единъ хля
згавъ пв,ть, като си е
служиль съ неле· ални
срвдства. На това негово
мнение рвшително се
цротивопостави r К. Ян-
чевъ. който подчерта. че
Б. 3, Н, С. въ миналото
си е служилъ. па и за
«апрвдъ ще си служи съ
всички срвдства за борба
позвовени му отъ вако-
нитв. Погледа, каза той,
на r. Илчева е ооърнатъ
мъмъ Ст-Загора, той .е
обърнатъ къмъ онзи от-
шелникъ, кой го слъдъ 9
юни не писа въ своя вt-
стникъ нито една хубава
дума за съюза и за сво
итt другари При тия ду·
ми единъ отъ делеrатитt
Кочо Василевъ, извика:
« позоръ-, обстоятелство
което силно нервира r-нъ

Илчевъ и послtдния из-
лtзалъ изъ нетърпение
се нахвърли съ псувни и
вдигна бастунъ ла го бие.

Попмциита на поста си.

Тъкме вдиrналъ ёасту-
нътъ, аа, да. го стовари
върху своя другаръ, Ил-
чевъ биде спрtнъ птъ
тайния полицай Драга
новъ, който му даде зас-
луженото, като го изтла-
ска навънъ отъ събрани-
ето и по тоя начинъ
првдотврати скандала.

Всички присътствующи
се ВЪЗМУ1'ИХа отъ постж-
пката на Илчева защото
той, който най-много кре-
щеше противъ «цепени·
чарството • самъ вдигна
цепеницата да бие своя
друrаръ.

Взетите рtwекия

Сяtдъ станалия инци-
дентъ r. Янчевъ продъл-
жи р вчта си, която биде
единодушно удобрена и
изпратена съ бурни ап-
лодисменти. Събранието
слвдъ като, по првдложе-
нието на r- Ковачевъ, по-
чете съ ставане на кра-
ка паметьта на всички
загинели дейци отъ Б. 3.
Н. съюзъ, взема резолю-
ция въ смисъль, че аем-
медtлския съювъ е оилъ
е, и ще 6жде една чисто
легална организация, ко-
ято ще си служи съ вси·
чки сръдства за борба
позволени и отъ закони.
гв, а отъ правителство-
то иска пълна и обща
амнистия.

На край събранието из-
бра за чл. на Вър. цружо,
съввтъ г. К. Янчевъ

н. п

Jlptrneдъ на ученичкитt
Новъ ска1•Аа111t I

Бtла 1. З. Гражванст
вото тукъ съ голвмо не-
?оумtние "ау?и новината
за медицинския пръгледъ
въ девическата и мажка
гимназии. Всички се пи-
татъ тревожно дали ра-
ёотитв по просввтното
дtдо нtма да тръгнатъ
no пжтя на Омарчевски,
за днесъ се очаква да се
изпълни тая чудовищна
наредба, като се изло·
жатъ на прtгледъ и дt-
вицитt ученички. Родите.
литt кактv и ученич?итt
еж. твърде разтревожени
огъ това оёстоятелство и
то не за друго, осввнъ
отъ евентуалната опас„
ность да не се повтори
историята съ прегледа на
ученичкитъ првзъ режи-
·Ма на Омарчевски.

КJЫЬта вь iJJfa]b
Дввте жертви. Кой е

убиеца?
Бурrасъ '3. 3. Миналата

нощь въ града ни се из-
върши еднй двойно уой-
ство. Мартинъ Руёенъ au
народносгь хърватипъ, ра-
ёотникъ при кариерата
«Кара-Бунаръ», по 11е из-
ввстни още за с;1tдстаи„
ето причини убива съ ка-
ма своя другарь Иванъ
Адамовъ, като му нанася
3 умара. Малко по-късно
схщия убива. пакъ съ ка-
ма и Иото Гаяровъ, слвдъ
което успвва да иэёъеа.

Властитt еж дали бър-
зи нареждания за зала-
вянето му.

Че т е г е
Родопска Звъзда

коnиеятъ зиамеиата
Стояха тв свити - и

тихо си шушнеха въ но-
ща и болка секашъ сви-
ваше сърдцата имъ. Де-
белия прахъ и паяджина
що задушаваше плътнитt
имъ тtла ги правеше още
още по-печални.

Навънъ 6 t стихналъ
дремотния шумъ на нt-
щата и по-праздния на
хората, само тукъ тамt
се чуваше далечната сви-
рка на маневриращата ма-
шина.

Притаенъ в. ноща азъ
чувахъ тъхния шепотъ,
примtсенъ съ тихи воп-
ли пе загубено щастие,
Разправяха си тt подви-
зи- чудесни, :1а битки и
геройства, за оранитэ по-
ля що юнацитt хр а б ри
бродеха съ твърдость и
себtотрицание и печеле-
ха една слвдъ друга по·
бtдата надъ многочисле-
ния врагъ. Спомвиха си
тв и за днешния печа-
ленъ день, свити хвърли
като непотребна ввшъ въ
прашнитв огради на му-
зея. И съкашъ аълзи за-
капаха по коприненитt
имъ из110кж.сани гвла ...

Ще дойде день ... ний
п акъ ще се развtемъ, ще
дойде день ний пакъ ще
поведемъ героитв, високо
се о 6 а /J. и отъ кюшето
най потиснатото отъ тtхъ
знаме. И тогазъ всичко ще
платимъ на тези които
станаха причина така не-
блаrодар?ю да ни захвър-
лятъ ?укъ. . , We бж.де 1

Обадиха се всички и въ
хоръ запtха знамената..

Джшо ощъ стояхъ и
слушахъ какъ шепнеха си
въ ноща. За приказни вит-
язи за rер0йства що ьъл-
rария прочуха за бранитt
nоля що съ жертви се
постлаха пtеха тt дълго
още и за черната небла-
rодарность, на коварнитt
врагове, и хиl\1на им при-
месенъ съ вопли леко и
плав1-10 като зефиръ се
н·осеше далечъ къмъ бра-
нитв поля.

Воражонъ.

·стариятъ ПРОК9РОРЪ
Драма въ 4 дtйствин отъ

Шулеръ

Салона добр'Б посетенъ.
При вдигането още на
зав-t.сата пролича вtщата
рж.ка на режисьора r Пет-
ко Атанасовъ

Обстановката макаръ и
скромна даваше видъ на
истински прокуросьси nap.
кетъ? съ м.а.nко дефекти
въ декоритt

Г-нъ Паспалевъ въ рJ-
лята на стария n.рокуроръ
бt незаменимъ, Той ни
даде ясна прtдстава на
единъ типъ, който при-
държащъ се въ закона 6t
неумолимъ.

r. Боянъ Петровъ въ ро-
лята на обвиняемия Каш-
паръ ни прtда,це оная си-

не споделяще радость,
ко-?ято я очакваше.

Но съ течението на 1 :pt· .

мето сме увtрени че ще
·

се поправи и ще бж.де ,
една добра актриса.

Г-нъ Костовъ-въ роля
та на расиленъ ни да
де ясна представа на със
щински типъ - каквит
и до днесъ още се срещат
по разните канцеларии о
со6ено бt интересенъ в
момента, когато· приемаше .

даден 1та му цигара.
Г-нъ Ив. Ивановъ въ

ролята на Бемонъ(асесиор)
бt отличенъ както въ
rримировка так·а и въ иr·
рата, съ една дума то?обещава да бж.де един

Идобъръ актьоръ за въ бж
даще. _.

Изнесоха добt роли.т?
си сжщо и r. r. Минко,?
и Анастасовъ.

Съ една дума казанс
този пж.тъ пиесата «Ста
рия Прокуроръ» бt изнеОН1
сена на сцената съ всич0Т(
ката си тънкость, н-Ьщо
коетg показва че артиG
титt отъ денъ на денъ с?ар
д1ватъ повече и повеч?ат
трудъ, и Хасковци съ ПРс\Му<
во може да се надев.а.тъ?л
че въ бждаще ще иматjи 1

единъ същински храмъ Hi "
ИЗКУС}ВОТО. ТурНаи на края ще спом?ул1
на че управлението HJиri
театра ще трtбва )1 ке
вмъкне въ а.фишитt ja. 1

дамит'Ь ?а ип]ат-.; _jщ"1·JI
шапки и малки дtца д.3а
не се водятъ, защото см?раl
щават. публиката съ п1
сж.цитt си. Б. НожарочЖ.(

Важно эа Хасковски окраr1а ??1
ОН,

ШЕВНИ МАШИНИ „ВоРf\''ь!
на

Домакини, прt.ди да се снабдите съ шевни мсJшини, нра:11ле
ни или р.жчни, про.верете ШНВНИТо Мf\ШИНИ йВ1:>Рf\"
които за cera бнятъ рекорд.ъ по солидность и практичаяв
ность. Прода.вамъ съ гаранция за 15 години, завt.рена прt.д-?АШt-
нотариусъ. Поправка за сжщия срокъ безплатна. Прода?ен1
вам-. ежщо ПРЪСКF\ЧКИ за лозя „Еклеръ - Вермулеръ "чки
ВЕЯЛКИ съ закрити чаркове 7 решета съ rар?нция. Utli? uржчна машf11-1а ЗОDО 1д1. въ брой, 3500 въ почекъ, крачн
за шевъ и бродерия 5000 лв. въ брой, 6000 лв. з" щ>.че1<1, pal
Отъ 1 май откриваме курсъ по бt.ла и цвt.тна бродери,
съ наши машини. Диримъ агенти срt.щу 2000 лв. м-lзсечнi ТО
зап.[lата въ ц1;лия о?ржr1;,, f\rенцията за сега. се намира cpt.·1,
щу бояджийницата на Димитъръ Вапцаровъ въ кръчмар.vИЯ

ница „Олу - Дере" - Хасково. На
rов,

Съ почить : ИВF\НЪ Хf\ДЖ.ИЕВ1:ств________,;.._ ._......_fpa
пр

зая
ра·
,3
·а 1-

iИС:
СЪ(

новна обичъ къмъ майка-
та заради която той приз.
на престъплението което
бt извършилъ, само и са-
мо тя да не страда. Прiiзъ
всичкото врtме, когато
той бt съ майка си, как-
то и когато се разделяше
отъ нея за да отиде въ
затвора, момента бt тра-
гиченъ който придизвика
плачъ у всички присът-
ствующи.

Др. Алексиевъ въ роля-
та на Д-ръ Ото Алексан-
дъръ синъ на прокурора
бt повече отъ милъ, и
всички rюrледи се четеше
задоволство и факта. че
той е станалъ любимеца
на публиката съ своята
лека и жива игра.
r. Ел. п?ткова в ролята
Мадамъ Кашпар бt пове-
че оrъ отлична, с изклю-
чение на едно, че не бt
си променила кадифянитt
обуща, които досушъ не
одговаряха на мизерията
въ която е изпаднала и
приета въ приютъ, но сме
уверени че това е полип-
са на реквизитъ.

Г-жа Паспадева въ ро·
лята на г-ца Шмитъ б'Ь
незаменима, тя е, и ще
си остане еъдс:? отличwа
актриса съ блtсково бж-
даще,

Г·жа Костова-въ роля-
та на Лизбетъ изнесе дu-
брt само кжl\1ъ края 1

v·-
тота дtйствие, ?оrато ста-
рия прокуроръ даваше сво-
бодата на близкия и до
сърдцето човtкъ тя прtзъ
всичкото врtме стоеше
хладнокръвна, сtкаш че

1-5

tланифактуренъ и fарантериенъ ?аrавиН'Ь

Е 11 И Т Ъ11,,
111 reoprи иваиовъ - Хасково

Въ маrаз.ин<1 се намиратъ ра?ни манифактурни ,а,
·rалантерийt1и стоки с1;, НАМАЛЕНИ Ц13НИ. 1 ИJ\

Посtтете и се у5tрете ?ал,

3-3 Съ почитание: Г. ИВАНОВЪОер

11 ?Иf

Хотелъ „lоиерсиапъ" дири сп9rикя ;:?
в1;,:;Jрастна ??на за чистене стаитt на хо rела прiе r,

добро възнаrраждение. Постж.пване веднага. Спр&'}че1
вка хотела прtзъ всtко врtме 1ио1

Jo i
Съдържатель: Георги ВардеlS'Ъда

=-..--=""""'?=-=="""""===='Р"r'""""=='===="""""'=================ав1

Рокрамнтt даденн въ Р. Звtзда по(пйrатъ цtрь?нр,


