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ь тр
iTa
това послъшнь чнсь
воята
на М

:i -Е
гчна минаването на Сръб·
:к? " екия пълнсмещевъ
ъмъ министеръ
ума т? София., 11 мартъ. Пи
теат лефона. Вчера замина

J Белградъ иълномощ-
евъ РЧtятъ министъръ на Юго-
изнесе1авия г. Ракичъ за да
?tлот[клада на своето прави-
яха летва положението въ
р. Ми тгария сл·Ъдъ извърше-
н. 6! те арести надъ автоно-

г-жа ктите.
си 6i Нашето правителство

ъ иrpi надява: че следъ док-
rма

?а
на г-нъ Ракичъ отъ

lницл rрадъ ще почнатъ да
пично датъ съ друго око на

(Специална с11ужба на «РОАОnска Звtз1·?»,

гъ ве

кьора вето протявь Друж-
овъ. башкото постоянно? преътегвие
.сико София. По телефона. Де-
tбон?о противъ бившето
ги 8 жбашко посгоянно.при
. ю1.с1.тствие за образуване
ардо? бойни ядра и подвеж-
на ?ето имъ подъ клетва

взетннасрочено отъ Соф. Окр.
ъзтани,дъ за 20 мартъ „---1
?кла?дробности по ж. п.
Род?атастрофаа 18 мил,
да пв. равшшвви
---J:офия гв 3. по теле·=-.на. Въ свръзка съ же-
се W1зоr1ж.тната катастрофа
Lrapei?fнaлa между гаригв Ва·
ки те1,релъ и Пробитъ кимак
стев води слtдствие отъ

), за[ра1-?а на ?слвдственитв
?лковавсти което слвдствие
1нист?tща1;1а да даде нtкои
.нетъ fтересни полроснссти ·по
-аре, kастрофата, Заrубитt
пo-rof) стоки възлизатъ 110-
ъврt!l.че отъ 18 милиона без
това \я на счупенитt 30 ва-
цо, на.
> КР'Интересното е това че
а мно, схшото мвсто мина-
1елик?1лата години е станала
?ликИ1къ катастрофа.
ки пtпхтя е вече разчистен
и r.скоро ще бж.де въсга-

вин?венс1. цирколацията.
opaзir
мага;IЪето пщоходенъ по·

аеияенъ цвнъкь
хи! Законопроекта за за-

:и/., hняването на подоход-
ля цанъкъ е повемленъ

-в. Н· внесенъ за разглежда-

не въ Висшия стопан-
ски съввтъ, Споредъ то-
зи законопвоектъ обла·
rането ще става върху о·
цtнкитt на емлячнитt
регистри отъ 19'21/'2,2 rод
увеличени ( пхти lЦе
бж.:,е даденъ извtстенъ
сро1<ъ за поправкитt на
тия регистри. Съ поцохо-
денъ данъкъ ще бж.датъ
облагани само стопанитt
които нвматъ повече стъ
i}() дъкара земя, а \!!СИЧКИ
рстанали съ псземленъ
данъкъ. 1 lроекта пръдви
жда въвеждането на по-
земления данъкъи за из-
теклата 1623 rод.

Липлсмагичееки постове
София, 3 иартъ по те-

лефона. Вчера м-ра на
външнитв работи г. Кал-
фовъ е повикалъ r. г. М.
Маджаровъ, Д ръ Джнд-
ровъ и П. Crэяновъ, на
които е прtдложилъ цип-
ломатичсски постове въ
чужбина. Г. п, Стояновъ
съ одоволствие е приелъ
възложениятъ му постъ
въ Варшава, сжшо и г,
Мих. Малжаровъ, а. Д-ръ
Джицроаъ е заявиль, че
той не би се ангажира.гъ,
оеэ ъ да сондира мнЬние-
то на Цен. комитетъ на
партията си.

Една семейна трагедия
София 11 3. по теле-

фона- Ьчера въ Бей Бу
наръ (бургазко) се е р а-
вигвала една семейна тра-
гедия. Мжжъгъ Петръ
Колевъ билъ въ недобри
отношения съ жена си.
Той 6илъ далъ обtщание
че нtма да души тютюнъ
обаче не можалъ да се
удържи на думата си и
припушилъ, всявдствие
на което влъзалъ въ ос-
три првпирни съ жена
си Гина. Въ възбудено
състояние той убива же-
на си. слtдъ което взема
ловжийската си пушка
и се самовастрвива.

Рекламата е душа
та на търговията

?роника
Ув"'лне?ъ е члена при

окр. постояна комисия г
Райч? Тодоровъ по свое
собствена желание.

Гютвневата фабрика при
Зе111;1сдtлския синдикатъ
«Родопи» произвежда
дневно. отъ 2tU до 250
ллгр. цигари.

11.i сАу·н,и бойния праз-
дникъ на lU родопска
цружина, които е на :l.6
г, i\1, <.с: праьятъ тръска-
ви приготоваения за тър-
жественото му о гпраз-
нуване.

Н<1щ1а замина за да Зd-
еме II OCTa flOM·. окол. п-къ
нъ гр. Кърджали новона·
значения 1·. 1. Димовъ. JJ0-
же;1аваме му пuлзотвuрна
работа.

tiTjJ(ltЖIOt въ 1·ра,ца ни
i.ye 11очнат-ь отъ 1 a11p11J1
т. г. r1рыюлаrа се ,цс:1 ОЛ\-
µ,атъ IIUC'I роt:НИ Ut<OJIU :эU
нови llUC I рuики. UТЪ ко-
И1 v пu 1·u;1·ьмата часть
ще uЛ\да 1 ъ ;1а тютюнеы1
складове.

hаучавам? Ct, че отъ 1 u
i:1.11рилъ ще:: ИMGI. l'ОН'БМО
намс1лени1:: на ч11норпиш-
к11я персона;1ъ из·ь канцс::-
;10.риитв ?ъ тuва се:: ц·в.
JIИJIU i:KOHOMr!Я на бюдже-
та и по;"'uбрение на матt:-
рио.;шото 11шюжение на
Тtзи чиновници, които
ще останатъ и на нап-
р-I>дъ на служба.

Законсnроеита за пощи-тt телеrрафитt и теле-
фонитt е вече приготвен.
Те:й ще б?де внесенъ въ
камарата веднага слtдъ
ваканцията на посл·вд·
тана,

Хижестроитепната група
въ rрадътъ ни е пустна-
ла слtдниятъ афишъ:
Граждани, п.одкрtпете ма-
териално изrрраждането
на 1-вата туристичесr<а
хижа въ Родопит-13.

Инфекциозни болести: Хас-
ково оставатъ 3 случая
скарлатинни, Брtrоово з,
Прtславъ 1, Дъл6окъ Из-
вор1. i, Каменецъ ?. Брод
1, Водtнъ 5, Черноконево
4. Черноrорово 2. Всичко
ос1аватъ ?J случая скар-
латинни.

&poi 50

m ш
хотепъ „к о м е р с и а п ъ" дири спуrиия

в1<:н1,1стчс1 >l<t. нн за ч11стt·не стаи г в на :--.о=?.,:.. 11ри
;1N1 ptJ н1,з на гражден ие. 1 lостх,пван е ведн n 1· rt. С11 ра-

Rка хотела прtзъ всtко врtме
Съдържатель; Георги Вардевъ.Ш------------------Вi

шr--
-----:-??-=-- . ?

I Иск?те ли дсt си rнктроите Д IO 1( Я Н Ъ,
I !(?ЩА или l.КЛАДЪ на износни н·l;ни б\:'?·1.

1.

,ta си губите сами вр til\1e гn и
·

r1<1рит h. 1 о
отнесете с? до

НИКОЛF\ Р. ПЕТЕЛОВЪ
който ще ви построи зданието по вкуса ви.
съ неrовъ или вашъ 1\1атери?лъ готово за

живtене или експлоатация.
Домостроитель: ». р. IIвтeJIOBЪ

ЗЛОБОПНЕВКF\
f,iартв юпн1 на?троения

Че е Д(:)WJJa баба Марта
познах-?? по любовните по-
ради и страстните мяука-
ния на котарацттt по пок-
ривитt. Снощи комший.
ския котаракъ ка го се
rотвtлъ за едно некраси-
во нахождение срtщу Ха-
зайкнината котка, бут-
налъ една саксия отъ бал-
кона. Тази зарань хазай-
кате като констатира то-
зи фактъ. отправи по ад-
ресъ на индивидитt отъ
1<отешкото цартсво таки-
ва страшни клетви, че
ако тt имаха спосо6ность
да разбиратъ членuраз-
делtната р·вчь биха се
изпокрили въ таванитt
от страмъ.

А все пакъ зимата на-
рами багажа си и отпж.-
тува инкочнито за да си
почине прtзъ лtтото, та
идната година да Ви дой
де на 1·ост11 по-Зехирлия I

Баба Марта, тази? ти11ич-
на пµедставителка на же-
нитt въ календаря, се на-
стани въ страната ни. по-
обсипа 1-1и щедро съ Слън-
це и ни поразмърда сър-
цата.

Замириса на пролеть.
Старо, младо се за1·лежда
въ ясното небе, попро-
теrне се па туко каже:- Ехъ, пролеть. пролеть!

Ще долtтятъ щъркели-тt и тука ще взематъ да

На 2 априJtъ т. г. арти-
ста отъ градския т?атра
I-Орданъ Минковъ нав1ар-
шва 20 годишна непрt-
късната артистична дtй-
ность. По този случай ще
се да.м.е 6инефис'но прtд-
)тавление с „ пиесата
«Златната Ри6к'1.» от ъ
Гриrори Гриrоривичъ, въ
която ще sзематъ учас-
тие всички артисти отъ
театъра. Надяваме се че
Хасковското гражданство
оцtнило до6рt ар1 исти-
тt ще посtти бе нефнста,
съ което ще докаже че
цtни изкуството

намиратъ бебета J,t3ъ 6:1а-
таrа и ще ги носятъ таr,,ъ
гд·вто хичъ не имъ е мtс:
тото!

Ще разцъфнатъ дърве-
тата и ще земотятъ съ
аромата си rлавите на
много грешници ·-1е те
нtма да видятъ хичъ
какъ ще хлътнатъ съ
двата крака въ - брач-
ния капанъ!

Ще се ПОСТGIIЛИ отъ
лролtтното слънце и по-
мръзналия българския
левъ, 11а туко вижъ се
засилилъ и прtхвърлилъ
английската лира.

Ще се надуятъ-1\10же би
-tнали отъ топлината
телата се разширяватъ?)
11 чиновническите заплати
и бедните архивари ще
се обърнатъ изведнъжъ
-рокфелеровци!

А ледовете които еж.
надвиснали н(iдъ Ьълrа-
ще се разтопятъ можеби- и всичко ще тръгне
но м?дъ и масло I

Пролетьта иде. За влю-
бените тя готви здрави
приr.1ки, за беднорията ра-
до?ть, - че нема да взе-
матъ дърва ,..на креrrит.
които никога не мисли Аа
връща, а на хасковци ще
устрои весели зрелища
110 Ямача и ще rи спаси
огь, да се дав,?тъ изъ ба-
тацитt и да разрешаватъ
проблемата за подъ-кал-
ното плаване! Д,Сл?а.

Официа11. курс.
за 10 март?.

куп.1
/

пр?1
Швейцария 23 i7 -· 2352-! -
Ню-йоркъ 1::S4 - 1361 -
Лондон. 5741 70 584 20

531
532

10 20
72 .:Su

Парижа 49j
Италия 571 20
Цариград-. 68 IO
Ромжния 70 4U
Германи,?
Прага
Виена
Белгия
Буда-Пеща
t<Jгославия
Гърция
Холандия
Канада
Швеция

387 80 395
-180 -194

47!j - 498 О
17 5

167 2U 1"/2
213 223

4980 -5052
li9 50 131

3494 _354
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моиетитt и печатw
на оълrаvскtтt ца

Една твдка книга
Току що е излtзлапечат, въ редицата «Иния на народния мувъ София» книгата »нетите и nечатитtбълrарскитt царе», 0Н. А. Мушмовъ, уреднцна нумизматическия

дtлъ при народниязей въ София xv-1_1
страници: съ 266 рис,ФОf
рисунки и 7 таблици.?
ви трудъ, единственъ I
рода си въ науката ](всички славянски наро,включително ·

Русия, сгръша. техниката на мнеторезането въ cpiнитt вtкове на зашJЖР
и У нас?; значениетомонетитt и печатитt АКО

българската политичесиас„
и културна история
н ш ' вияа ето искуствь, ар?· -тектура, стопанство _?пр. а сжщо описание:УП
на 240 вида бълrарс?въмонети и 20 златни, с? Н2бърни и оловни печа -?

UJЛИТна наши царе и ооля+>отъ XI-XIV ввкъ и --?византийски управитL.--отъ XI вtкъ съ точн;лtдясни рисунки. Съ свщ- ёл4
солидн0 научно изслtд?не тази книга е отъ Гил11рвостепено значение -
нffi:t:fит'В- археолози, хужници и историци, а визе
своето популярно изжение тя е достжпна
всвкиго, фия

с
Б. Н. Банка к у 11 у а:

златни монети както с) Гъ
два: наполеонъ 470, тЩен<
английска 587 50 лира кен.-
рска 533, 20-то марка ?аш
рм. 575 20-то кр()енъ
австр. ,86 Руска fаби
бла 62 щатски цоларъ :

канадски доларъ 121, qетвс
оъренъ левъ 8, 1 rрSриячисто злато 79·33 1 гря 6чисто сребро 1 91, --;____________________ въ

I{ойто рек11амира печ.iси_я
ствс...l!l'lli..?18111--1'81!1818'81?---- !1!118!11t188il8ii181

8811.":m.
С1-тата се отваря и въ ва Li

варя и въ двора, по д.ti!ъ
·

ни дрtхи, намвтнатъ ?щё,мо, излиза младожене-
Единъ моментъ по J<?Ctм.:_p
дебело дърво изхвъ.[?.Е
надъ кумина и съ Чсъкъ пада върху покркКаП
Свкашъ полъ маха на 1

гическа пръчка, той 01Фия,
стява. Като че не е , Вс
било. Само сопата оса ст
ва да лежи върху ланхн.
рината. кит

Дали е ? то юнскаь, н
·злt?

Прощавай, читате,
цtлата тази история У с,
измислихъ. Мартен,1ств,
прозявки на единъ л?hши
тяй ... Пъкъ може да но и
и истина. - - - етв,

Отдв да знае човt,атъ
Ив. Р-в1;

чтъ

Тя расте Ценит Ь на
всички предмети отъ пхр-
ва необходимостъ се уве-
личаватъ отъ день въ
день Рекордъ въ това У·
величение джржатъ цени-
те на хранител нит-в про-
дукти, като масло, чй11;1.
захаръ, кашкавалъ, сире-
не ?1 др.

Широките работни /\1а-

си пхшкатъ и изнемог-
ватъ подь ударитъ на теж-
ката и не поносима скж-
потия. Крешатъ ЧИНОВНИ·
ци. и искатъ да Иl\1Ъ се у-
величатъ заплатите; кр е-
щатъ и работницитt за
по голвми надници за да
могатъ да си на6авятъ
наё-необходимото за пре-
живяване; пхшка и се оп-
лаква и земледелеца че
тю гюнитв немали це-
на, че сусамътъ му оти-
шелъ на безцени_ца и че,
машини, уреди и сечива
които му са необходими
за обработването на зем-

ята, биле неимоверно
скхпи.
тЖЙ е било въ МИН.\ЛОТО,
Т ЖЙ е И днесъ

А правителството7
. Тп като ч? ли е безсил

но, вхпреки доброто му
ж елание, да се справи Ch
растяшата сккпогия А
време е. крайно време е
прввителсгвоп 1 на г-нъ
Ал. Ц а нковъ ла погледне
по сериозно на тоя гол-
кова важенъ и отъ голв-
мо социално значение вж-
просъ. като вземе о вре-
ме нужните мврки за не-
говото правилно разреше
ние

Ние знаемъ че скжпо
тията не може да бжде
премахната изъ цвло, но
поне нека се взематъ не-
обходимите 1\1tрки за ней-
ното ограничение и то
колкото по скоро толкова
по-добре.

Дано бждемъ чути.
В.

Иtщо за хиrиеиата
иа ТРVдП

Вестникъ «Свободна
речъ» въ броя си отъ 9 т.
1\1, между другото пише:
«хигиената на труда -
единъ новъ ааконопроекгъ
Всtко подлежашо на кон.
тролъ заведение и пред
приятие. признато отъ
хигеническата служба, ка-
то опасно за здравето и
живота на работницитt и
служащитt. е длъжно да
има аптечен шкафъ съ
необходимитt За първа
медицинска помощь сани-
тари и 1\1а rериали и цр,
лвкарства определени как-
то по видъ така и по раз.
мtръ отъ хихиеническата
служба и пр.

Б. Р_ Е. добрt ираги ко-
лега отъ «Свободна речь »

знаемъ че е така ами я
попитай тютюневитt скла-
дове дали иматъ поне ед-

на хилядна часть отъ
всичко това за което пи-
шешъ? Чудна работа. И·
ма работници които по
1 · 2 години рабо гятъ а о-
ще не имъ издаватъ за.
срахователни книжки въп
рtки че всвка сеямица
имъ се спиратъ вноски, а
Ви-е дрънкате за работи.
които хичъ и нtма да rи
охде. - Колкото за ин-
спекторъ на труда, та-
къвъ си имаме но той оби-
ча повече да посещава
канторитt стъ колкото са-
митt работилници.

Хасково тръгва 9·ЗО, 17.
30; Раковски тръгва 7, 14'10;
Хасково пристига 9, 16'10
Раковски пристига 11 '30, 19·30.

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

Смtсенъ влакъ за Пло-
вдивъ-София пристига 12.54,
тръгва 13·44, за Свиленrрадъ
пристига 13'43, 14·28.

Мf\РТЕНСКИ ФЕЙЛЕТОНЪ

ВЪРl(У покгиаа
Подъ новия ламвриненъ

пекривъ отскоро живtе
млада двойка. Покрива е
срtщу мансардата ми.

Сутринь се събуждамъ,
изпушвамъ цигара-двв,
протягамъ се и пакъ за-
дрямвамъ. Когато слънче-
витt лжчи, полегати още,
ударятъ въ очитt ми, ста--
вамъ и се обличамъ. Пu-
ловинъ часъ ПО-КЪСНО, най.
п-ослt. нtкаква ржка вди-
га пердетата на отсрtщ-
ния прозорецъ и съ шумъ
го отваря. МладиТ?t ста-
ват:ъ. И все тъй къмъ 9-я и п-о;ювина часа,

Събуждамъ се. Още е

здрачъ. Погледа ми, как-
то обикновено, се спира
най напрtдъ върху от.
срtщния покривъ. Върху
него сега кипи животъ.
Цtло котешко царство.

Прозявамъ се, запуш-
вамъ цигара и почвамъ
да наблюдавамъ.

До самия куминъ два
едри котака, единиятъ t.:ъ
мътно портокалевъ цвtтъ,
а другия тъмно червенъ?
флиртуватъ, вирнали о.
пашки, около двt, rраци.
озно издули гърбове, кот-
ки, Дали· защото съмъ
още СЪНЛИВЪ, или пъкъ
понеже съмъ декадентъ,

?акриването и ра-
зтурването на Ха-
сковския т?атръ

Учимъ с? отъ компен-
тно 1\1tсто че режисьора
на Хасковския градски
театръ ,·. Г1етко Ата·?а-
совъ, на t<ой ro се л1-,лжи
усп·Ьха на и,,ршпt до ce-
ra CПt·KTat<J/11 l<ЪМЪ 15 Т.
1\1, си зм,1ина1:1а за София
и театра ни спир1 сво·
ите функций. Това е прt
дизвикало 1·олtмо смуще·
ние всрtдъ артиститt,
които на никоя цtна не
ще продължатъ да рабо-
тятъ безъ своя режисьор
11 катеrорически заявя-
ватъ че кжл·вто е той
тамъ ще бжд,1тъ и тt.

Прtдарайки горното съ
положителность ние скж-
рбимъ за това и отпра-
вяме апелъ къмъ граж-
данството, обичащо кул-
турата и просвt rата ка-
кто 11 къмъ респективни·тt лица да сторяfъ вси-
чко възможно дtt се от·
мtн11 трва негово з::Jми-
наване за София до края
на сезона поне Тъй като
тева негово заминаване,
Демократическия сrоворъ
е искалъ за да се яви въ
народния театръ на ре-
11етиций.

Нима Хасково трtбва
да се лиши отъ едничко-
то си прtимущество- те
атра?

Нима Хасковското rpa·
жцанство, което е дало
доказателство, че ц вни
драматичното искуство и
че еж.щото е станало ед-
на необходимость за тtхъ
трtбвали и бивали да
допуснатъ за прище1жи-тt на софиянци респек-
тивно и конпетентнитt
инстанций това? да ·се
закрие театъра и да му
се отнеме дtсната ржка?
Нима нои послt ще се
съrласятъ да изпуснатъ
питомното за да гонятъ
подир? дивото.

Защn най nocлt ще н11
е строежъ на театръ,
щомъ ю?то неrовитt жре·

обаче всичко виждамъ въ
ясни разноцвtтни шаро.
ве. ЕднtJТО нtжно създа-
ние кокетничи прtкалено
много, явно възrордtла
се съ своя ясно червенъ
костюмъ. Другата «дама»
разполага съ кожено пал.
то, боядисано « ачик сарж»

Хитреци!.. пот1,ркатъ
се ед11а о друга наежатъ
гърбове и . . . припватъ
«мадмазелит·в» по гладка-
та ламарина. Иди че ,·и
гони! А тt изrарятъ си-
ромаси. Очитt имъ свt-
ткатъ като мал!(и авто-
мобилни фарове.

Лю6овьl„ котешка!
На другия край, Нi'3ЛЪ

самия курнизъ, сантимен-
тална лвойка. И тя и той
въ зелени одtжди Стоятъ
една .срtщу Apyra, гледат

д t думи
За водоснабдителното и

праноенимачно бюра
Отъ 1 априлъ както е

извtстно. при окр. rroc.
тоянна комио я ще се
откр· ятъ плансснима'-1но
и водосна6дител110 бюра.
Кандидати за нtкои отъ
длъжноститt при сжщи.тt Ci.. се явили още е;тъ
сега За да се подбере
обаче, по добъръ и опи-
тенъ персоналъ, желате-
лно е пост. комисия да
гласува по rолtми доба-
въчни възнаграждения.
защото заплатитt съrла-
сно бюджета еж малки,
Нека се има прtдвидъ
че rлавнитt длъжности,
както въ водоснабдител-
ното бюро, тъй и въ пла
носнимачното ще се зае-
матъ отъ инженери кон
дуктори и пр, каквито
ги нtма въ нашия rрадъ.
Такива ще трtбва да до-
йдатъ отъ вънъ, а не
сtки ще се рtши да дой-
де и живtе въ единъ
rрадъ, държащъ рекордъ
по скжп uтията, какъв го
е нашия.

щ1, познати днесъ и оби -

кнати отъ хасковското
гражданство се разпръс-
натъ по разни страни?
И ще трtбва отнuво да
свикваме съ нови хора,
такива-които не Ще бж-
да1 ъ сжщитt както дне·
шнитt. Е! неще ли да
ние мжчно?

Вр·вме за губене нtма
трtбва да се побърза и
се прtдотврати злото,
докато е още рано, за-
щото за разваляне е ле-
сна работа а за съграж·
дане отъ ново е много
мжчно.

Б. tiожаровъ.

Давайте ренламитъ
си въ в. Родопска

звъзда

се и жалобно мяукатъ,
с вкашъ оплакватъ нtщо,
Отврtме навр·вме пока-
ж?тъ нокти, сборичкатъ
се и пакъ заtматъ фронт.

Слtдъ половинъ часъ
обяснение, изглежда че
се достига до споразуме-
ние, защ()ТО по П()крива
започва луда гонитба Сt-
кашъ самата страсть раз-
вихря крилt uъ хладната
утринь. Весели мяукания,
адски вой. крtсжци, тро·
потъ!

Отдолу е нарушено ут.
ринното СПLКойствие.Нt.
кой отваря прозореца, по-
казва рошава га си глава
и злобно извиква:

Пшт! ... пшт!
Горt не чуватъ, неха-

ятъ.
Азъ виждамъ какъ ВР,а·


