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Срвщу обушарницага на А. Карапtевъ до дю-
кяна на Добчо Динчевъ, ще намtрите най-ев-
тино парфимерия, галантерия, книжарски сто-

ки, бръснарски артикули, папироси на- - - едро и дребно - - -
iii ЕАНО ПОСЕЩЕНИЕ. ЗА ДА СЕ эввеип.? 2-3 Съ почитание: ВАСИЛЪ КАЦАРОВЪ •i!???11r•??mfflrdrd
ХРОНИИD Събрания

Вчt1раwното сжбранме на хяе-
барите. Взетите решения Ио.

га ще се ваАИ х?е6 ь

Вчера хлебарите отъ
града ни имаха сж6рание
въ к..уба на шефйорите.
Сжбранието бе дооре ПО·
сетено и бе много бурно.
I Jрие се и оцоори съ про
токолъ ус тава на хлебар-
ския с?.юзъ, споредъ кой-
то се забранява на фурна.
джиите да вадятъ хлеоь
пор" но отъ 101/1 часа
сутринта презъ делнични
дни. Въ неделенъ де нъ
фурните ще бждатъ ват.
варени. По гоя случай са
били съставени актове
отъ 1· на Инспектора на
Труда, на следните хлеба-
ри; Манахилъ Ганчевъ
Аелчо Ангеловъ, Том2 На?
чевъ, Таско Савовъ и дR,
Эа пръвъ п ьтъ ?юбата
ще бжде 1,800 лв.; за
втори пъть 2,000. а за
трети пъть конфискуване
хлеба и искане сждебно
решение за заъваряне на
фурната на нарушителя
на уставните правила.

Часть отъ хлебопекари-
те и симитчиите се обя-
виха противъ устава на
хлебарския схюэъ изра-
ёстенъ и приетъ втъ
конгреса състоялъ се на
? януари т. r. въ София,
но те 6еха меншество и
устава се одобри и прие
съ протоколно решение
скрепено съ подписите на
повече отъ 20 души хле-
бари.

Министерския1ъ съвtтъ
въ едно отъ своитъ пос-
лвдни заседания е решил
да се отпуснатъ въ а·
нансъ сръшу процентигв
отъ данъка върху общия
Д()ХОДЪ на хасковската
община :t мил. лв. На
окрж га за водоснабдяване
еж отпусниги 10000 лв.
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посльдень ЧНСЪ До швкешжияте

Христо ВЪРДVЧКОВ'Ь
llрtдсеАатеАь на Демократи.

чесни сговеръ въ Хасково
« Овоа своего ногнаша»

(Специална служба на « PoAunc"a Звtз ? ?.»)

младежкия схювъ при еж
щата и новата трудова
партия.

Въ рхководниге тела
на новата трудова партия
владее пълна суматоха.

е има ли военна
диктатура? За чяень на ПОСТОЯННО·

то присътствие на аем-
ледtлски съюзъ е избран
изнеалиягъ отъ затвора
бившъ мръ К. Томовъ.

Когато г-нъ Директора
на Хасковския Окр. Зат-
воръ г. Иовковъ получилъ
ааиовъць зс1 уволнението
СИ ОТЪ ДЛЪЖНОСТЬ, ТОЙ
самоувtренъ заявилъ, че
ще се лооере много лес-
но цо отмtнение на тая
заповtдь. щомъ като въ
гр. Хасково :·. Ьърдучковъ
оившъ клиеьтъ на Сли-
венския ватроръ е сега
голвма ПТ14Ц .... аъ M'LC'l НО·
то оюро на Демократи
ческия сгов..ръ.

Никой въ града ни не
допускаше Чt почтеният
'\ бивши» радикалъ Хрис-
то Р. Бърдучковъ е 6илъ
нtкоrа клиентъ на поп-
равителнитъ домове, но
на всвки случай бtше по-
дозрителенъ. Голвмия ин-
т?ресъ къмъ загворничес-.
кото дtло, отъ страна
на схщия, който скхса
петь чифта подметки и
употрtби цtлня морален
каnиталъ на Демократи·
ческия сговоръ, за да се
въсганови директоръ Ио-
вковъ, е сигурно че пос-
лtдния е люоитель на
затворитt.

Блазе му на Иовкова,
че е ималъ такъвъ зна-
менитъ другарь, к ат о
Бардучкова, който както
се вижда трвова да го е
запrзналъ Вардарския llо-
леви Воен. Схдъ. който
съ присхда № 1717 отъ
19. Х 1Н17 г. по 'углав.
нога дtлu № 243?/917 г.
е ёлаговолилъ да агести.
ра неговия прият„ль ка-
то го е осхдил Бардуч.
кова 11а 1 година строгъ
тъмниченъ затворь и ьоо
лв. rло6а съ лишение отъ
правата по чл. 3 О пун-
ктове 1-5 отъ наказа
телния законъ. за дtто
не открадналъ (?) а взел
за себе си една каса за.
харь,

София, 10. III. (по те.
фона) Вслtдствие раз
огласията срtдъ Демо-
ратическия сговоръ. а
fО6ено слtдъ излазяне-
р на широкитв отъ

г'tt 0ц?астата и мtркитt кои-
·. o-rp правителството е взе-

ха;,
cnptмo комунитичес- Намерените пари.

:е n ta партия и извърше- Въ единъ отъ миналите
элне тt напоследъкъ арести оройове на вестника си
1 ( :1/Ъ македонствуешитв, съобщихме за аалавянего
го II мерени лица пущатъ на бившия дружабащки1ухове. че правителтво. народенъ представитслъ·ъ д) щело да обяви во?нна Ст. Доневъ. Тои_ бе арес·:циятаlктатура. Учимъ се отъ туванъ въ I юргево 11 сн-
эвото?стовtренъ източникъ каранъ отъ ромънскитt

! тия слухове не пачи- власти въ Букорещъ.
tvtтк11тъ на истината, и че!I Предъ техъ каю о е из-авителството вtрно на вестна Ст. Доневъ е За·оигв конституционни явилъ, че е дошелъ в Ро.Dинциnи не ще прибtr- мжния съ цель да органи.

.И? до такава мtрка. зира, въ споразумение съ
Обова, едно движение о rъ
забегналите задъ граница
дружбаши и комунисти
и нахлува въ България.
При обиска у него са
наt11ерени ()00 леи и 986,зН
сръбски динара.

Нашето правителство е
направило постъпки предъ
ромънското правителство
за екстрадицията на До-
нева и 11редаването му на
нашите власти.

Описване на овцетt и
козитt М 11нистерството
на финансиитt е нареди·
ло описването на овцитt
и козит'h да стане между
10 и 21J а11рилъ т, г.

Екстрадицията ио
Станчо Доневъ

81?становеии фелдшер·
ски учс:1стъuи. Издадена..
е заповtдь с,тъ м-ра на
вътрешнитt работи, съ
която се въстановяватъ
за1<рититt 56 фелдшер.
ски участъци-

Вечеринка. На 1? т. м.
въ салона на читалище
»Заря« при участиtто на
трупата отъ хасковския
градски театръ ще се да·
де вечеринка Приходитt
отъ вечеринката ще бж·
датъ въ полза на наши-тt бtдни ветерани взели
живо участие въ освово-
бuждаването и с1·раждане
свободата и независимо-
ста на Бълrария,

Въ реАанцията ни се по·
лучи; илюстрация « Сеtт-
ли на» год. 3 2 София. ул.
Jlаренсовъ 20, годишенъ
абон 1ментъ 90 лв. 1<ниж-
ка .I[ съдържа: снимки и
портрети Български сту·
дентски домъ въ Виена.
-Безкuнечностьта. - Уч-
редителния съборъ на Б.
Н. Морски С1·оворъ -Са·
мотни скали, картини отъ
Ал. Мутафовъ.-Лунна ве.
черь на Черта море: -
Пригответе дtцата за по-
минъкъ.-Откриване мор·
ски музей при Б. Н. М.
Сrоворъ на Варна - Ка.
рика rури. Съ много ин-
тересенъ текстъ. Bctl(И
частенъ човtкъ може да
записеа абонати редакц.
»Сввтлина«

· К)'З?вожни слухове.?
1е ?ма сръбска. опасностъ

София 10 мар1ъ Поте-
ОВО?она. Пуснатите напос-

ъкъ тенденциозни слу
е относно концентри-
е Сръбски войски на

ip1:tн

f
ата граница и окопи.

те? ето на мин t Перникъ.
\ена почиватъ на истината
? вс От1а правителственъ из-
,ат1: &чникъ най-категорично
еещиtРовергаватъ тия фан·
t?дстdСТични слух )Ве. Въ ми
?рцов?? Перникъ е спокойно и
дъньрьизводството на ка.

?збирtнни въrлr1ща върви
:

биftррмално.
о в

,,кия мунистичесната и
тъР'\трудова парrии
cъnr нелегални
Д'Ь?

06.J1е'София 1 о мартъ по те-
дириiона. Въ върховния ка-
:латн ионенъ сждъ са полу-
риrо и изпратените отъ ми-
JIУ?!З, стерството на право-

?и11ъ дието книж3. и доку.

f
ти, съ които се иска

tG;1 ласно закона за заши-
на държавата разт?,р-

lнето на ком. партия,

* '* *
С-ьбраниетр на тра ...

нийцит13
Вчера въ кръчмата на

Ризовъ се сжстоя сжбра-
ние на Тракийските 6е-
жанци;в rрада:ни въ което
сжбрание взеха решение
да помоляrъ правител·
ството часъ по скоро да
отпусне гласуваните
отъ народното сжбрание
суми (по 50.000 лв. за се
мейство) за построяване
на жилища

Отпуснатите суми да
почн?тъ да им течатъ
лихвите слtдъ три години
оть получаванието имъ

Това тtхно искание те
обсноваватъ на наст.жпва-
щия сезонъ за строене,

Официа11. курсъ
за 1О мартъ

куп.I
/

np.
I

Швейцария 2317 - 2352 -
Ню-йоркъ 134 - 136 -
Лондонъ 5741 70 584 20
Парижъ 4931 - 5311 -
Италия 571/ 20 532 -
Цариградъ 681 701 70 2о
Ромжния 70 40 72 3u
Германия
Прага 387 801 395
Виена -186 -194
Белгия 475

-,
498 00

Буда-Пеща -/ 17 -, 56
Югославия 167/ 20 1 '/2 -
Гърция 213 _I 2231 50
Холандия 4980/ _15052/ -
Канада 1.29 50/ 131 80
Швеция 34941-,3542 -

Четете Р. ЗвtздаГражданинъ.
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По всичко днесъ личи
че не сме отъ оная срв-
да хора, за които по-гор-
ните редове rоворятъ,
факта е на лице.

Днесъ почти цtлия пе-
чатъ се занимава съ ма
совите арести извършени
надъ Македонцитt. Схои
тията кои го стават днесъ
еж. отъ rолtмо аначение за
страната ни. което може
да се обясни само съ
страхъ отъ тероръ и прес-
ледва не или страхъ отъ
собственно убеждение или
най сетне изгубването на
кормилото въ управлени-
ето, е обяснение на от-

Е.4и(I конституционно пваев-
телство трtбва да бжАе ис-
тински стважъ на законитt
въ страната.

,,РОДОПСКА ЗВ1>3дА"

Кnетватана ВО•
йницит? отъ ха·
сковсиия rap·

ниэонъ
Едно миро тържество
Вчера въ 1 о часа сут-

ринта въ двора на каза-
рмигв при построенъ за
тържеството павилионъ,
войницитв отъ хасковс-
кия гарнизонъ положиха
тержественна клетва, за
вврность на Н В. Царя
и отечеството:

Ротигв бtха наредени
въ шпалиръ войницитt
добрt стъкмени и съ бо-
дъръ видъ. по гвхнигв
погледи се четеше радос-
та, която 1 с. изпитваха
отъ ruрдостьта че доча-
каха деня въ който те
даваха свойто доказател-
ство на чесность, ввр-
ность .и првданость на
Царя и отечеството. Пръ-
ди заклеването r. i lодп-
Цаневъ на кратко обясни
ни войницитt значение-
то на клетвата и· нейна-
та вtрность.

Подъ мелодичнитв зву-
кове на музиканския хор,
единъ по един ь гв се
редяха подъ драпериитt
на изпокъсаната копри-
нена свътиня - знаме съ
заклинанието на истин·
ски синове на отечество-
то си ако стане нужда
да умратъ за него. Слъдъ
свършване на клетвата
началника на гарнизона
r. Полковникъ Гашаровъ
съ мили слова се обърна
къмъ войницитt и имъ
обясни голвмото значе-
ние на клетвата както
и значението на днешния
день аъ твхния животъ.
Накратко той описа под-
визитв и героискигв дt-

. ла на твхнигв ирвдшест,
веници, които достойно
испълниха дадената клет-
ва и умрtха съ усмивка
по бойнитt поля.

За жалость тукъ липс-
ваше гражданството и

rава доказателството на
една истинска правова
страна? Кждt е тогава
максимата на едно истин-
ско конституционно уп-
равление? Не. сърбия, -
тая ненаситна хидра не
ще се задоволи и съ то-
ва. Г-да управници аапом-
нете това добrt, не тамъ е,
доказателството за една
миролюбива политика съ
сжседит е ни не., по та-
кхвъ начин не се печел-
ятъ добри отношения съ
затварянето и арести. На-
противъ повече се затру-
днява задачата за преус-
пяване и напредъкъ.

минаването мълкомъ на А не е изключена и
еъинъ такъвъ крупегъ възможностьта нахалство-
правителственъ актъ. Ше то на Сръбския дворъ
кажагъ нвкой за доброто отъ кхдъто се сипятъ
на страната, или доказа- купъ най мръсни клввети
телство може би за една по адресъ на отечеството
миролюбива , политика? ни да дойде до тамъ че
Но на кому еж нуждни да каже единъ денъ; <1И
тия доказателства? На Вие упрарници отъ каби-
Сърбия ли? Която е била нета на Цанковъ - вър-
и ще бж,це вечно недовол вете си; вий ни мжтитt
на въ своите прtкомtрни водата! тог ааъ, кждt ще
капризи и неприязънъ бжде исхода? До като е
къмъ България. Значи рано нека се опомнимъ и
пов нейна диктовка и за не ставаме проводникъ на
неинъ капризъ ще трtб- сръбскитt лхжи и шан-
ва днешното правителст- тажи, а си подадемъ рж-
во да разплаква още 6t/\ ката за сrоворъ и брат-
ни и сироти майки про- ство, защоru; нвма нищо
кудени отъ своите огни вечно: всичко непрвсган-
ща, да хвърля невинни но се руши и, изъ нед-
хора въ затвора. И защо? рата на прахътъ, изник-
За да угоди на ?ър6ия ва единъ новъ животъ.ли? Е! дuбрt, кж.дt е то- Н.•??????????_:_.:__?-•

хотепъ „к о м е р с и а п ъ" дири спvrиия
възрастна жена за чистене стаитв на хо гела при
добро възнаrражцение. Постхпване веднага. Спра-

вка хотела првзъ всвко врtме

Забава
Драма въ 3 Аtйсrвия огъ
Виенския пвеатезь Артуръ

Шниц.1еръ

Това е най-великото
творение на Шницлеръ,
което рисува суетностьта
на младежа и безпрвдел-
ната любовь на жената
къмъ своя избраникъ.

Салона прtпълнен отъ
публика, която съ при-
таенъ дъхъ чака вдигане-
то на завесата. Първи
ввънецъ, втори и трети
завесата бавно се вдига.

Обстановката првдста-
влява стаята на сгудентъ,
дсорв и комфортно мо-
белирана, въпреки че ли-
псватъ срtдства за наба-
вяне реквизитъ по ти-
пътъ на пиесата, теат-
ралната управа се е за-
грижила да набави таки-
ва отъ другаде. Прtдъ
насъ ?.::ж r. r. Драго Алек-
сиевъ и Кючуковъ. пър-
вия, въ ролята на Фрицъ,
едно мило и разrуляно
момче. а втория въ роля-
та на Теодоръ, единъ на-
ивенъ и дооъръ приятель
на Фрицъ.

Првзъ цtлото врвме
на играта гв бяха ми-
ли и прввъзходни. <.;t.
кашъ че пиесата се иг-
рае не за пръвъ пжть,
обстоятелство, което по-

учащата се младежъ, ко-
ято трвоваше да вземе
единъ великъ примвръ
отъ това мило търже·
ство.

Слвдъ свършване на
церемонията войницитt
дефилираха и овха по-
здравени отъ командира
на полка г, Полк. Гаша
ро13'Ь и слвдъ това бtха
заведени въ помещения-
та си.

На тържеството участ-
вуваха окр. упр. r. Кир-
пиковъ, кмета на града
г. Гаидаровь, и вап. офи-
церско и подоф, твло

казва, че тt ра6отятJ.
безъ дефекти 110 пхтя н„театралното искуство
гражданството съ пра
може да ги поздрави
сполучливата игра.

Г-жа Костова - въ рлята на Христина бt п
вече отъ мила. Тя
првдстави оная чиста ?невинна душа, която ко:
неюща отъ идеалната лв
бовь бt се отдала иац-
ло на своя възлюблен?оеаъ да подозира, че т
ще умрt за друrа. Прв
всичкото врtме на неtfФ
ната игра, публиката 11рr-таила дъхъ, съ трепет
слвдеше момента Тоз1?пхть г-жа Костова бt в.I,
ликолвпна въ своята иrр

Въ ролята на Мицr-жа Атанасова - Ератбt сжщо отлична как11на
въ жестове, така и РiИЯоная наивность и ин.ц
ферентность ?<ъмъ мжжтt Съ една дума тя ст фи:rна апогея на театрал1-1фо1-
то искуство. 5ею

Г-нъ Паспалевъ роля?ъ N
на Вайтинrъ изнесе оня
лично прtзъ цtлото врада
ме докато траяха дtйс:тво
вия1 а. И r. Юр. Минко ари
въ ролята на Н. бt J api
бър. Сн.що и r-жа Саtите
ва съ ролята. си 6t ?awe
подражаема въ иrрата.1адя1

Съ една дума каза на
драмата на Шницлеръ рад·
изнесена отлично атъ
арти?:1:И:r,&.-?с н
театръ, n<,дъ веща
рж.ка на режись.ора муОiО
Петко Атанасовъ. JдШК

Борисъ Н r- Отъ Мексико съ?;фиящаватъ побtбоносни пправителствени вой?баJ
еж. започнали нает;1штви1:нието къмъ Кардоба. Г?ойн,превземането на Ест·то i,нца еж. били взети 1 f. очплtника отъ нъзтанищ?Рза

Давайте рекламиробн
си въ в. Родопdтаст

звi;зда ?ts.
'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!??!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!?!!!'!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Jфия

рушавэщитt се изоба. 81
[JЖTIжения на магарет() ала Jрасяватъ всички тези с,.лъ •ри, развалени стени, юди

?:?:=?еа нс;:?к??i0вiiна
ве първия министръ .ти 1

кралския кабинетъ вJана
ги е билъ магаре, каrресн
е и днесъ въ по-rолtмtстро
часть . отъ съврtмен?то_ю,
кабинети. Но това ни · 0 гъ
бяснява сжщо, зана с

въ туй малко крале?
въ тече•1ие на много нтерt
КОВе,ВСИЧКИ ВеЛИКИ ГЖЩО

ми, всички велики р.э.та r
и книги всички публи.ь ка,
тържес?ва и кра;rтя е
прокламации, винаги юро
почватъ съ поразитеiНа ц
тt звуци на магареш1сто

Jревъ: земд- Вау .. - хи! ... ?l<оно
хи! .. Вау • · хи/ · · · ?ване

Преа. н. П. данъ
есеН1

1)-6 Съдържатель: Георги Вардевъ.&:??-???????????--
Маркъ Твен-ъ

CS)

Загенфелдска легенда
{Продължение отъ брой 48)

Ахъ, свtтлината му се
сторила тъй прtкрасна
в?. неrовитt измъчени
очи! Страсно желание да
живtе избухнало въ съ-
рцето на юношата, и
дълбока, горчива молит-
ва се отправи отъ не-
говата душа къмъ небото
молитва, за да се смили
небото надъ н.его и 1\1у
позволи отново да види
своя домъ, своитt друга-
ри! Въ тази минута, тихъ
слабъ, далечен, - но, о,
какъвъ сладостенъ звукъ I

I се донесълъ до неrови-тt уши.
Вау... хи I Вау... хи! ....
И тази песень била

сладостна, хиляди пжти
no приятt.а отъ песн1,тt

на славея, дрозда и коно-
пленкатс1, защото тя I\IYносела не само надежда,
но ,и увtрность, че помо-
ща е близка.- Азъ съмъ спасенъl-
казалъ той на събе си.-Свещения певецъ самъ
се избра както се казва-
ше въ прtдсказанието.
Пророчеството се сбж.дна
и моя животъ, моя домъ
и моя народъ еж спасени!
Отъ този день маrарето
ще бжде свещено жи-
вотно·

Божественитt звуци
повече и повече се при-
ближавали, ставали по
високи и все по сладос.
но и по сладосно звуча-
ли в. ушнтt на страда·

леца. Отъ гората по па-
теката идело кротко и
малко магаре, като си
откъсвало трtва и r1ро-
дължавало своя ревъ. Из-
веднажъ то видяло мър-
твия конъ и ранения
краль. То дошло къмъ
него взело съ любопит-
ство да го мирише. Кра ·

ля ro поrалилъ и то се
сколънило прtдъ него,
както правело вина1'и,
когато неговата малка
хазайка поисквала да го
язди. Съ rолtмъ трудъ и
усилия юношата се ка·
чилъ на гърба на мага-
рето, държайки се за у-
шитt на великодушното
животно. Mar<1.peтu ре-
вяйки се понесло и от-
несло краля право въ
хижата на малк·Lта се.
дянка. Тя го поставила
на своя сламененъ тюф·
лекъ напоила ro съ козе
млtко и послt излtзла

да разкаже за великата
новина на тtзи. които я
срtщнатъ и запитатъ за
краля

Краля се поправил и
първата му работа бил а
да провъзгласи магарето
зэ свещено и неприкос-
новено животно! Втората
му работа била тази че
той въвелъ това магаре
въ министерството и го
направилъ свой пръвъ
министръ. Третата - да
унищожи всички статуи
и изображения на славея
и да rи замtнм съ тия
на свещеното магаре; а
четвъртата му работа би-
ла да обяви, че кога-
то малката селянка на·
върши 15 год, то той
ще я направи св,>я кра-
лица. И той останалъ
вtренъ на думата си!

Такава е леrендата. Тя
ни о6яснява, защо раз-


