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1 из Jаrонвание на сулгаве-
)

н?с шго еемtйство отъ
Цариrрадъ

(Специална служба на « Ро,4опсна 3вtз 1а ,>)

Цариrрадъ, 5 3. Съоо-
аватъ ни отъ Цариград

е Мустафа Кемалъ Паша
взелъ рtшение да из-

има они Султанската динас.
авь ия извънъ прtдtлитt

а Турция.
Султанския дворецъ въ
ариградъ е олокиранъ
ъ кемалиститt. Кемалъ

паша е яалъ кхсъ срокъ?....-&V?? анското. емъйст
ца во за напушание на Цаго 1иrрадъ.
съ

карЩружбашитt се с.жбуж ...

== дат отъ детарrия
1\ София, 5 мартъ по те-

11ефона_ Драгиевъ е сви-
) Я't<алъ 8Ъ Ст. Загора сбир-

ка на своите членове с»:
крс вишленици, предъ които

oPR е ваявилъ, че излавя отъ?ш
,pi сегашноте си пасивно по
ро ложение и ще оэиколи
1еръ всички окрхжни градове,
Utliд?тo ще свиква публични
ра С..J.брания.
D

Втора амнистия
София 5 матъ, по телефо.

чм
на. Напослtдъкъ уси лено

?се говори срtдъ прави-
телственитt кржгове, за
втора амнистия. Едно близ
ко правителствено лице

Ъ ни заяви: ще дадемъ и
втора· по-широка амнис-
тия, за да запушимъ ус-
твта на дружбаши и ко-
мунисти, които кр Ьшат-ь
no събрания и чрезъ пе
чата, че законъ за амнис.

1 тия имало, но амнистия
нiмало.

1в Дибералитt в крёивета>j Смидовъ иди ?ьорчевъ
18

Свфия, 4. 3. Нвкои отъI nравителстве1ши rb крх-
? rове говорятъ че не е из-

ключена възможностьта
11 националъ-либералитt ()Т

ново да бждатъ повика.
:I

ни да взематъ участие въ
Управлението. Това се 1\10-
тивира съ обстоятелство

то, че правителствоrо
трtбва да си заздрави
позициитt слtдъ ради
калския конrресъ и изли
ването на широкитt. Пръд
ставитель на либералиrt
въ кабинета шълъ да бж-
де бившия м-ръ Боянъ
Смиловъ или депутата
Кьорчевъ

Турцитt се готвягъ
Иtнцентрацни на войски при

Марица

Ьукурешъ, 4. З, Сьоо-
щ нн: .,.,.... • .... Цари: р -дъ
гласятъ, какво свиканит-в
подъ анамена ra J набора,
възлизащи общо на по-
вече о гъ 4U хиляди души
ще бждатъ изпратени въ
Тракия, кждtто се фор-
миратъ 2 армейски кор-
пуса.

Прави впечатление, че
турцитt концентриратъ
значителни войскови час-
ти 110 орвгове гв на Ма-
рица.

»зеора на Хендерсонъ
София, 5 i. Гlо тело-

фона Днесъ една телег-
рама отъ Лондонъ ни до·
неtе, че министъра на
вътрвшнит-ь раосги Хе-
ндерсонъ, Зd кандидату-
рата I ъ първигв избори
пропадна, въ допълни ! ?-
лнит I:; избори бt изоран
СЪ болшинство 4±,5 7 4
гласа, сръшу 17,534 на
кандидата отъ консерва-
тивната партия.

Болшинството и вота
на доверие: като му е
било дадено се дължи на
факта какво схшия въ
една речь проианесена въ
Бирлей, силно разкрити-
кувал ь Версаилския доrо-
воръ противенъ на 14 'J о
Уйлсоновитв 10•1ки, обе·
·1 оягелсл во, кое го внесло
у;.юбрен 1е всрвцъ маситв
отъ 11ротивоконсерватаь-
нага пар гия.

-=---
Еспсранго е езикъ

лесно язучаемъ и до„
стжпенъ за всички,

BDoli 45

Лунава
Русе 5 мартъ (по теле-

фона) Завчера 4 души
пжтници о rъ Силистра
искали по бърза рэ6ота
да отилатъ до Туграканъ
съ лодка Дунава кои го е
п1 .чз и размт рзналъ дава
изгледъ че едно такова
такова пжтуване е вх з-
можно, вследствие на ко-
ето и пжтниците се ре-
шили да трынатъ.

Дълго връме лодката
плавала 6е?припятствено,
безъ да и .кажагъ съп-
pu i,UO. ПJ, ,&.)аЩИЯ лсденъ
олокъ. Но по едно врвме
срещу лодката ct изпрвч-
ва леденъ олокъ, който се
сблъсква съ лодката въ
нея настава ужасъ пв.т-
ницигв надават ъ трвво-
жни викове, но наоколо
никой , с: l'И чува. Лед-
ния олокъ съ силата на
сблъскването си измtня
посока на лодката .. , .
Мигъ и лодхат« заплаш-
ва да с? сблъска съ дру-
ги по голtми плаващи
ледове, които ще я прв ·

обърнатъ. Но лодкаря,
които запазва самооола
давание успвва да я на-
сочи въ права посока и
страшна га катастрофа
която гровял а пжтницитt
се ивовгна. Лодката про-
дължи f/ЖТЯ СИ.

Официа11. курсъ
эа 5 мартъ

/

куп.,
/

пр.
Швейцария 23011 - 2337
Ню-йоркъ 133/ - 134 80
Лондонъ 571 30 580! -Парижъ 540/ - 562 -
Италия 571 -1 532 -
Цариrрадъ 681 401 70 -
Ромжния 69. 20 71 30
Германия -/ -
Прага 384/ 2!j 393 -
Виена -185 -1·193Белгия 475 - 596 00
Буда-Пеща -/ 15 -/ 56
Югославия 1651 801 П2 -
Гърция 220 5U 2301 -
Холандия 4954/ - 5035/ -
Канада 1.28 40: 1 ЗОI 50Швеция 3467 50(5241 -

?ойrо рвклввира печеле

rrм н о в о п р 1> м 1> с т Е н I\ т 1\ ?
?ечатииuа ,,свотпинн11

j
до демокр. к11убъ, срtщу ново?троящето

ее здание до общината

е снабдена съ най·модерни wриф·
тове бъ11rарски9 френски и нt.м·

ски букви.
ПРИЕМ.fl Дfl ПЕЧRТИ ВСИЧКИ ВИДОВЕ ТЪРГОВСКИ
КНИЖЕ\, ВИЗ. Кf\РТИ, НЕКРОЛОЗИ, 1\ФИШИ И ПР.- - на наЙ•ИЗНОСНИ цt.ни. - -? Посt.тете за да се увt.рите.

ЗЛОБОПНЕВКf\
Нtщо за • ?·арочнитt » корес-
покАенrи на , Хасковска поща»

i1 тtхиии патронъ
Прtмени;1ъ се нашъ И-

лия 110гледналъ се пакъ въ
тия . . ПОJ'ОIЮрка тъкмо
на 11,·всто_

дн?съ въ града ни се
излупи набърже още един
нов ь «стро1·0 незави-
симъ? (?) ежtдневникъ съ
«нарочни» разбира се ко-
респонденти. види ct та-
ка кръсrени отъ патрона
имъ за да не rи лови с1р-
шина на « 9-ий юнии» ка.-
то въ броя си отъ 1 т м.
право казва... от1<алени
въ журналистиката «Сто-
лични журналисти:(?) и
запо та новия ни сж6ратъ
«съ ?релейтонъ за кучето
отъ Y'i. «старии» което
му закръпило п .-ш l'(iJJoнa
и пр. п р, работи за кои-
то той требваше нап?.лно
да благодари на това бла-
городно куче, l<'оето стана
причинi::1. «редактора) да
си купи новъ nанталонъ-
По наJ1олу той казва «И
запътвайки се къмъ пе-
чатницата съ цtлата си
архива (а пардонъ редак-
бия) състояща се отъ хар-
тия за писане, теле1'рами,
Софийска и провинционал.
на преса...

(За въ случай че « на-
рочнитt» кореспонденти
не се обадятъ да има отъ
кжд·в да се режи.) Плюсъ
единъ химически молив,
решихъ да прекръстя вtст-
ника си «Хасковска поща)
(зеръ е отъ бащаму съ
тапия)... Хемъ вълк-?.тъ
ситъ, хемъ агнето ц·вло»".
И на края се опасявалъ,
«патрона» да не би куче-
то да се научи, зеръ и
този пътъ ако му закър-
пи пантаJJОНё:l, каr<во щестане? , .

Хубава работа... « Коле-
га?> внимавай добрt.

Този пътъ да не ти се
скжса нещо друго, зеръ
твърде е за вtрване, щомъ
като си преr,ръсrилъ име-
то му «Хасковска поща»,
а пъкъ си присвоиль 44
брой на « Родопска звезда»

Воражонъ

Урежда Ре::ционенъ Комит:_

.Хрон и н АПОСЛ"БДЕНЪ ч съ rваrедиита B[DMb се G?е06??а;:вч"е?а0д;н?l?
е вече размръзнатъ. Вси-
чки стоки които се бtха
хванали поотсрtщния бptr
започнаха да се прtнасят

МсАеренъ театръ срtда
и чевъртъкъ ще 11рtдста-
ви <,Скжпоцtното сан-
дъ·?е» отъ леr·ендарнитt
приказки на 1001 нощь

с,., Висишайша запо-
ведъ NO i. О rъ 12 мартъ
1924 година се прtвежда
помощ. Интендантъ Кнъ
Маринов за началникъ на
Старозаr. бюрэ за добро-
волци На 3 того (е е
с6оrувалъ съ колеrитt си
.и е 3-d:,1иналъ Ja .новото
си мtстоназначение. К-нъ
Мариновъ остава добри
спомени 1\1ежду r г. офи-
цери отъ Хаск гарнизон.
I Jолка дълбоко скърби за
неrов.1я пр·вводъ, отъ ед-
на страна, отъ дру1·а му
сърадва че той отива в?.
рождения си rра/\Ъ. Пр·вз
време на служение въ
п,,лка се е отличавал съ
своята безкоризна чест-
ность и работа. Пожела.
ваме му добра служба и
въ новата длъжност?,.

Въ завчерашното събра-
ние на дружбашитt бt
избрано Нкол. настоятел-
ство въ следния съставъ:
преде. Паско Ковач?въ,
касиеръ дtловодителъ До-
бри Димовъ и членове
Саво Русевъ и Юр. Сжбев

На 2 и 3 т. м. се е със-
тояла въ rp. Борисовrрадъ
срtща между IO. Т кло-
нове влизащи въ хижа-
строителната група.Родо-
пи», кждtто еж рЕ"змене-
ни мисли за 6ждеща дей-
ность. Присътствували еж
01<оло 1 io членове и членки

Наскоро общ. театъръ ще
представи за пръвъ 11ътъ
най доброто драматично
произведение «Добрt скро.
ею я фракъ» въ ролята
Райнеръ режи сиора r Iler-
ко Атанасовъ. 8ъ четвър-
тъкъ 6 т. м. «Забава» отъ
Артуръ LL1ницлеръ.

За общ. театъръ въ rp.
Егри-Дере заминаватъ още
двама артис1 и отъ София
влизащи въ съюза на
лрофесионалнитt артисти

Резолюциитt его ...

воръ не рушатъ.
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Волоr1аол1ва1е и кавали1ацив

Знаете ли Есперанто ше м?а с

жете ВСИЧКО да разбирате И говорУ.Фю,на.
те, ако попадните въ чужда стран1къ

оп
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вотно би трtбвало само прави своя изёоръи ковта
да се яви въ опръделено- кото по скоро, теякочго
то врвме, но като се еж- по добр h ! Издадена 6юючи
ди по заключителната ааповвдь, шото всичкгь п
фраза, като че хралятъ които пригежаватъ каикъ
трвовало самъ да избере вито и да еж пеещи съ?вер
и рtщи кое изъ спеещитt дания да ги прt?дставя1f11чн
животни. му се нрави най въ голямата дворцова з!ерн
много и ако избора е спо- ла въ първия дънь нзво
лучливъ, то избраното Нова година, Разбира dи
отъ него животно ще му че ваповвдьта е энла н?аш-
спаси живота, династията пълнена. Когато всичк
и народа, но ако той на- било готово, малкия 1<р3tун
прави погрешенъ ивборъ, направилъ една търже?\
тогава ... лошо! вена церемония, съпровя У J

Къмъ края на годината дена етъ свита държвё Н
имало толкова различни ни съновници, облечен
мнения по тоя въоросъ, въ парадни мундири. Кр2Фиs
както и въ самото нача- ля седналъ на златния· с на.
ло. Обаче 6олшинсrвото тронъ и се nрить'Гвю,?оне
отъ мхдръцигв, а тъй да каже своята дума, н, из

х. ерссхшо и простссмъртнит 1) тутакси заб·влtжинъ:
били съгласни, че най ето

(Сл·Ъдва'н, 1разумно би било, ако ма·
1сн?якия краль още сега на- -о-
а д
to

Свшествува единъ за-
коравялъ пръдразсхдькъ,
споредъ който пръживя-
ваме прtходни врвмена,
които като прtминатъ
ще настжпи пакъ старо-
то добро врtме отпръди
войнитt. На првдразсж-
лъка плащатъ rолtмъ да-
нъкъ особено нашитt уп-
равници и по-специално
тваи. които стоятъ наче-
ло на градскитв и селс-
ки общини, поради кое-
то ний-виждаме, че почти
нито една обшина не се
рвшава-оше да првппри
еме никакво по-крупно
мtроп?иятие въ обл·1сть
та на блаrоустройствuто.
Оправдаватъ се съ това,
че общинитt еж бtдни.
че нtматъ пари, че нt-
матъ кредитъ и че немо-
гатъ да се ангажиратъ
съ погашения на еве. ту-
ални заеми.

Този страхъ въ бжда-
щето е като вроленъ въ
насъ, ёългаригв още въ
епохата на петвtковното
ни робство. Ако не бtше
той, много отъ нашитt
провинциални градове би-
ха били въ цвtтуще със·
тояние. Но тръсва ли той
да парализира като вам·
r.иръ творческата иници-
атива на нашитв общи-
нари? Възраженията на
страхливцигв с.ж познати,
но само този който има
смвлостъта да ги првне-
брtrне ще запише името
си въ скрижалитt на гра-
дътъ или селото, кждtтg...
е рабстилъ.

Въ Хасково схшо е не
обходимп съ единъ по-го-
лtм замахъ да се пристж-
пи къмъ належащитt му
нужди. Ето най напрtдъ
общинската ни управа
замисли за електричеsка
инсталация, която, впро·
чемъ се замъл•,а - но
какъ ще си послужимъ
съ нея, ако првдваригел-
но не сме прокарали ка-

Марк-ь Твенъ

нализацията и водоснаб-
дяването ? Електрическо·
то освtтление и трнмва-
итt идватъ слъдъ кана
ливацията и водоснабдя-
ването. както на отдtл.
ния инливидъ на първо
!'f1tcтo идватъ хлtба и сол-
та. та послt другитв про-
дукти, отъ първа н ео бхо-
яимость

Другото, което е доста
печално е фактътъ, че
въ градътъ ни се наброя
вагъ вече десятки инжи
нери и нито единъ отъ
тtхъ не е обtл илъ

·

зждъ
въ прЬсата. да покаже
начини и п ж т и щ а
п о к о и т u нашата
община по-износно, по
ефектно. по-рационално
си сдобила граждани, :Ь

ни съ тия «удо?олствия»
за твхь. Изключение въ
това отношение направи
само инж, Б Михайловъ
който въ в «Девети юни»
се обади доста обширно
по единъ отъ зачекнати·
тt отъ насъ въпроси. 110

скоро замълча.
На края ще кажемъ:

...нека не с , правимъ, ок
лушки прtдъ твзи двt
крещящи нужди на rp.
Хасково и нека не се из·
виняваме, че нвмало пари.
Пари и всичко се намира
когато има добра воля
и упоритость въ заляга-
нето.

Личо Василевъ.

Вnаковетt.
Хасково тръгва 9·30, 17.

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

Конвенционалътъ за Ппо-
див-ь=-София пристига 2·ЗО,
тръгва 2·44; конвенционалътъ
за Свиленградъ пристига на
Раковски 0·11/тръгва 0·20.

Смвсенъ впанъ за Пло-
вдивъ-София пристига 12.54,
тръгва 13·44, за Свипенградъ
пристига 13·43, 14·28.

Четете Родопска Звtзда

Заrенфелдска леrенда
Првди повече отъ хи-

ляди години тоя малакъ
окрхгъ бt мъничко, тър-
говско кралство, ако 1\10-
га така ца се изразя, Да-
лечъ отъ кавги, завистли-
ви надпрвварвания и трв
воrи, въ него царуваше
миръ и тишина, а насе-
лението му бt кротко и
послушно. Тамъ всич'fо
като че се намираше въ
мирна дрtмка и навсвка-
де господствуваше празц-
нично спокойствие. Нвма-
ше злоба, нtмашt завист
и ищеславие и ето защо
нtмаше огорчение и не.
щастия. както въ други-
тt страни.

Стария краль .умрt и
на прtстола встжпи синъ
му Хубертъ. Любовьта
народна, къмъ него раз
теше всtки денъ. Той
6tше тъй добъръ, непо-
роченъ и блаrоооденъ,'
че тая любовь малко 1ю
малко се прtвърна въ
страсть и обожение, ( >тъ
момента на неговото ро-
ждение астролозитt ста-
ра1елно изучваха звtзди·тt и накрай прочетоха
въ небtсната книга слtд-
нтт<, прtдскаэание:

На четиринадесеть rод.
възрасть въ живота на
Хуберта ще се случи ва.
жно събитие; животно,

сnоразvм еиие напи-
иовъ - пастvховъ
София, 2 :1. Все rю -

упорито с1: 1·овори, че ме.
жду Малиновъ и Гlасту-
ховъ е постигнато тайно
споразумtние за обща
акция срtщу сговора. По
конкретно споразумение
то обхващало една енер·
1·ична борба срtщу пра-
вителството за сваляне-
то му, като бжд1: съста-
венъ единъ широко-коа·
лимионенъ ка6и1-1етъ подъ
прtдседателството на Ма.
линовъ. въ което да уча·
ствува1 ъ широки, ради-
кали - отцtпннци и дра-
rиевисти Спорtдъ това
спооазумtн11l·, на широ·
китt при евентуалното
сваляне ня правителство-
то ще се дадътъ три ми-
нистерски мtста: на вът-
рtшнитt работи (Пас ry·
ховъ) на , търrевията и
труда и на железницитt.

Отъ стра·на на демок-
ратитt това се отхвър·
ля категорично като се
има прtдвидъ послtдна-
вътрtшна политическа
комплекация, в·вроятност·
та за това споразумtние
не е твърде малка.

МАЛКИ В13СТИ- Въ Швеция вследст-
вие промtната на кабине.
та отдавна разискваната
военна реформа е отло-
жена нанРВО. Едва нова-
та сесия на Райхстага ко·
ято започна прtзъ я?уа-
ри 19Н год. може да uo
веде до разрешението и.- Съобщаватъ отъ Ка-
иро че въ сенатскитt из·
бори, привърженицитt на
Заглулъ ПaJJta вземали 57
мандата отъ 71.- Спuрtдъ эrrнция Ра
йтеръ, г, Хендерсонъ се
обявилъ въ една рtчь про-
изнесена въ Бирлей про·
тивъ Версаилския доrо-
воръ, защото билъ пра
тивенъ на 14 тв точки.на
Уйлсонъ.

песента на което ще ivlY·--- -- --- --
се стори най-хубавата
отъ всичко на св·вта, ще
му спаси живота Отъ
тоrазъ народа ще пvчне
да ув_ажава породата на
това животно, дрtвната
династия ще има добри
насл-вдици, а народа не
ще познава бtдность и
болtсти. Но пазеrе се--· --------·-
ОТЪ по1'рtшенъ изборъ.

Когато краля стан алъ
нс1 тринадесегь години.
цtлия народъ, а тъй еж-
що астролозитt, ми1-1ист·
ритt и малкия парлаl\1е11т
били зае-ти съ въпроса:
какъ да се разбере, пос.
лtдната фраза на проро-
честв-ото? Сж.дейки по
смисъла на първото из-
речение, сr1асителното жи·

В ажио за Хасковски oкp.a":Jj
?а=н? ??и д?е?н?!д??с? ?вн:•?ш?и.рн?
ни или ржчни, проверете ШНВНИТо Мf\ШИНИ йВоРF '-
които за сега биятъ рекордъ по солидность и nрактность. Продавамъ съ гаранция за 15,rодини, завi;рена np-tнотариусъ. Поправка за сжщия срокъ безплатна. Провамъ сжщо ПРЪСКF\ЧКИ за лозя „Еклеръ-ВермулерВЕЯЛКИ съ закрити чаркове 7 решета съ гаранция. ц;;ржчна машина 3000 лв. въ брой, 3500 въ почекъ, краза шевъ ? бродерия 5000 лв. въ брой, 6000 лв. за почеОтъ 1 маи откриваме курсъ по бi;ла и цвi;тна бродесъ наши машини. Диримъ агенти срi;щу 2000 лв. мi.сечзаплата въ vцi;лия окржгъ. f\генцията за сега се намира ср·щу бояджииницата на Димитъръ Вапцаровъ въ кръчманица „Олу- Дере" - Хасково.
2-5 Съ почить : ИВF\НЪ Хf\ДЖИЕВf1??==?'====?-?-?????--
Хотелъ „комерсиалъ„ IИРИ слvrив1нФС

възрастна жена за чистене стаитt на хотела nrдобро възнаграждение. Постжпване ведна!'с:1. Спр·
вка хотела t1рtзъ всtко вр·вме 1(

Съдърж атель: Георги ВардеВl·-----------------
'ФИЯ
)На)
асю
·иче1
·ено
на

дирекцията на хас1<овския окр. за твор'1t о6явlf•Т0
на интересующитt се, че на 12 мартъ н. r. от,. 1рав1
до l (i часа--.ел. обtдъ въ канцеларияра на- хатко?спрiкато окржжно финансово управление ще се rip@J па1
веде търгъ АЪ съкратенъ срокъ по добР'оволно с? на
л?сие за отдаване на наематель ДIО'((stнЧеtо-(цвка+ м
при зарвора за нрtмсенr отъ утвърждението н1Г te:
pra до 1 януарий 19i5 rод ове,

Поемнитt условия и описанието моrатъ да ?ела
видятъ вс&ки присътственъ денъ въ дире1щиsпа ·ату1
tатвора, а въ денътъ на търrа въ фюн1нсовотu )овt1
равление ня ,

Станалитt разноски no tърга еж за о\f·втюt ь на
емателя. 1ите

rt

Обявление
№ 712

1·р. Хасково, 1 м;:,ртъ 19Н год.

Директоръ: Т-
ЩИI

.Иов'Кufо т

Кузмо?во:Касиеръ счетоводите;,ь: В.


