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уабап?кото пеетеяаве
прие.ж.тевве прtдъ

с?да
Софи,r, 18. 3. (По теле·
на). Вдруги день Софий-

ия окр. с?д•, 111 yrвав-
отдtление. почва Аа

вгяежяа многозаумното
txoдi 8 яротивъ бившето
и: н· ужбашкото постоянно
<ост1 исвтствие, което се

винява въ формиране
бойни ядра за заши-

wа дружбашката власт.
щото, какте се знае,
наредилв още и АЗ се
в·· т1. подъ клетва

гес бойни ядра.
шd Дtлото буди 1·олtм1,

гересъ.

Срtдъ еговера
• рtwенме на iOJWMHCTIO
то. Фата•1111н орок-..

София, 18 яартъ по те
куф?фона. Завчера бе сви-

1евн ?на на заседание парла
1ествtентарната група на Де·
оrъ!ократическия сговоръ.на

а което присътствува
еза? ·РЪ првдседагеяя г. Цан-

·оаъ. н-ръ прtдседателя
?мон рисува вътрешното и
11и, ншно положени на 61,л-

Л. рия. Говорейки по меж-- народното положение,
·ей ивтъкна че то върви

да!мъ пояоёрение, а като
aoptwe п• вътрешното

ч вюженне заяви: стига
трtеч(неепреАеленостьl ние

Мв,fрtбва Аа энаеме, кои са
от0,lа Демократическия сго-
:кия ръ и кои противъ ! Не-
иса

го?роника
ита:
ъ зt Напита за секр. ёирни-?. в. схёота почнаха
rея1t'Ь окр. управление . иа-
ме ититt за селски секр.

рници. Явиха се 21 ка-
ИАати отъ които 6-Ъха
пуснати на изпитъ 1,

:ль, IВИ. Днесъ изпититt
ане • 63'дат. вривършени
1 С' ?,11n·i на тзетюнитв.чн' \мата на тютюнитt в.

и ащия кра? се движи ме-
ели 30 и 40 .11. кгр. Населе-

ltleтo рбаче се аъsА1-ржа

обходимо е по-голямъ сго
воръ между всички Бъв
гари. за да изкараме
страната отъ това поло
жение, въ което се нами-
ра и я иавеяемъ на спа-
сителния 6ptrъ.

Сжбранието на край
взема слвлното рtшение ·

Всички депутати ..о!2>
r1ар.1аментарната rрупа на
демокр. сrоворъ .J,a пода-
датъ по ОТАtлно най къ-
сно до 1 ! т. м. писменна- -
декларация въ смисъвь, че
влизатъ и ще подкрtпятъ
Еемократическия сговоръ

Утрt изтича срока. До
сега с»: подали поотдtл ·

но писменни декларации
около 114: души депутати
които ааявяватъ, че вла
зятъ сеавъавратно въ ре-
довегв на АеМ. сrоворъ.

(Iотушеюнtтъ пвжевъ
КОМИНй ва Б. я. Банка

въ швяъцв
Снощи къмъ 7 и поло-

вина часа вечерьта ивбух-
на пожар. въ зданието
на Б. Н. Банка въ града
ни. Пожара е произлв-
валъ огъ коминя, който
се вапалияъ, обаче на
часа е билъ пвтушенъ
благодарение бързата на
мtса на lпожарната ко-
манда, която на часа се
явила на мtстотG водена
ОТ'Ь яългогодишния СИ И
опитенъ пожаренъ кома-
ндиръ Миндовъ. Загуби
нtма

като очаква поголвми цtни
Запазени nериметри. Ми-

мистерството на търrови·
ята е вапааила перимвт.
ри за златни руди за
смtтка на държавата въ
чирпанско, пловдивско и
карловско.

За ПОАПОмагаие на вана-
ятчиитв. Спорвдъ сведе-
нията на пловдивската
търгввска индустриална
камара, на популярнит-в
банки въ района и с»:
отпуснати 6,000,000 лв,
отъ общия iO мил. кре-
АИТЪ за подпомагане на
аанаятчиитв.

Въ недtм1 , ? 1 • ,1 1 ч
СЛ ОбЪ.ц Ь j ча Н I а Н
пежарь та манда 1·, Ми
нлов о ще н пра и питъ
съ огнегасителя „Мю:и
максъ» на п гошада пр·вд
общинско ro управление
срвщ;

·

прогимнавията кх-
дtто ще се запали една
малка тъс гена барака
приготвена за пвльт а.
Свшо Миндовъ ще каже
нвколко думи 110 пожар
нотв д Ьло v насъ и дру-
гит t стран Поканватъ
се граждани t да присъ
тствvватъ _н тоя опитъ

Обнародвано е въ брой
2 7 !J отъ 1 ;: тартъ въ Д.
въстиикъ закона за -;о
мил. извън6ю4жетенъ 1<ре-
дитъ за опожареюпt от ь
Вратца.

Г. Рню-1t1ъ • до1<ладвалъ
въ Еtлг_р дъ 1

·1 1 I l?щ-
чичъ за по 10же11ието въ
България

Китай щhпъ да признае
съвiпитЬ. Кралъ Кюсси11
спор J;дъ св вденюп, отъ
Иерусаш1мъ 11рнелъ Ха
лифата.

na
Хасково тръгва 9·30, 11.

30; Раковски тръгаа 7, 14·10;
Хаскоао пристига 9, 16·10
Раковски пристига 11 ·ЗО, 19·30.

Конвенционалътъ за Пло-
дивъ-София .npиcтv.ra 2'30,
тръгва 2·44; конвенционалътъ
:,а Свиленградъ r,ристига на
Раковски 0·11, тр•?,гва 0·20.

Смi.сенъ влакъ за Пло-
едивъ-София пристига 12.54,
тръгва 13'44, за Свиленградъ
uристиrа 13·43, 14·28.

Официа11. курсъ
за 17 мартъ

нуп.
.
np.

Швейца?ия 2330 - 2365
Ню-йоркъ 134 30 136 20
Лондон1. 577 30 588 00
Париж. 637 - 665
Италия 5751 60 586 50
Цариград„ 69 70 711 80
Ромжни,1 71 оО 73 OU
Германш! -1 - - -
Прага 389, 00' 396 -
Виена -1189 - 195
Белги,? 53.2/ - !>47 00
Буда-Пеща -, 18 - 53
Югославия 166 20 1"/1 -
Гърция 211 - 222 50
Холанди,? 4996 -15073 _
Канада 130 50 132 80
Швеция 3541 - 3595 _

I

ПРИСТИГtfF\ МИ
кремъ, оудра жермандре= французка ?
Ш пкарюща ФИЛОМЕIIА.

(
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ОБЯВЛЕНИЯ:

IПриставски 1 лв. на дума
Държавни 2 лв. на кв. см.
Годеж1-1и и вi;нчални по 50 л.

Некролози 150 лева
Търговски по споразумение
еъ хрон. 5 JIB на редъ

Р.жкописи назадъ не се
ВРЪЩF\ ТЪ

иОритопродавачката
на хасковска сцена

Въ не,1,tля, 1 f> мартъ
ученички и ученици отъ
смtсената гимназия, под-
1 отвени и подпr моrнати
11 ъ своитt у?1ители. пред-
с1 авиха въ салона на Ки.
нематоrрафа « Ки6ритопро.
давачката» оперета, музи-
ка отъ М, Тодоровъ.

Хасково. преди години
бе много назадъ въ музи-
кално отношение. Днесъ
за rолiма радость, rpa
дътъ разполага съ музи-
кални сили, дори и средъ
учащата се млалежъ.·

Оперетата се изнесе
превъзходно.

Декорацията бе 11ри-
лнчна. Постаноnката-ху.
бава. Оркестра, подходя-
що комплектуванъ. Сви-
рачитt съ техника, Из-
п плнението ·правилно и
художествено.

У•1ен11чката, която игра
»°!{ибритопродавачката« е
съ 'JУl{новати - богати
дласшщ данни, Гласътъ й

прш1тt1-1ъ, непринуденъ,
съ трептения -естествени
КОИТО ЗflДОВОЛЯВатъ и най
строrня слушатель. До
края тя издържа. като
даде чисто художествено
изпълнение: правилно тем.
.но, cтpuro (nазване на
динамични знаци и т. н.
Тя бt сх...щинска кибрито-
11 родавачка: въ поза. дви-
жения и лицеви изрази

Дрипавото момч? сх...що
даде хубава иrра. Неrо-
внятъ течоръ е слабъ, но

сладъкъ. То те ТрО!'Ва. съ
леки и свободни движения

Оrтаналитt дtйствую-
щи лица· бабата на ки-
бритnпродавачка. дtцата
на заможното семtйство.
майката на децата, нощ
ния П?Зачъ, другарчетата
на децата и др. дадоха
сх...що хубава игра.

Балета и хорътъ, като
не се обржща вним4ние
на 111алкитt 1·рtшки по-
спазв.ането на такта бtха
добри.

На r.r. Костовъ и Ни-
колов - първиятъ като
режисиоръ, а втория -
като Jtириrентъ, полож11
ли толкова мно1·0 усили?
за изнасянето на опере·
тата, Гражданитt-роди
тели трt6ва да бла?·одар.
ятъ, ·защото тt водятъ
тtхнитt дtца не тамъ
к.ждiто улицата 1·и зове.
а тамъ-при чистото из-
r<ус rво, каете облагоро/\Я··
ва, стопля, възпитааа...

на г- Директора на 1·им-
назията сх...що трiбва да
се блrодари за разnоре-
дителн0стыа и бащински.тt грижи, които прояви
по уредбата и организа-
цията на прtдставлението

Увtрени .:сме, ча rраж-
Аанството ще пожелае да
се прtдстави втори и тре-
ти пх...ть тая, съ толкова
силно възпитателно зна
чение оперета. за въз-
растни и дiца.

Ст. Т.?
виимаиие ! Иитересио ! виимаиие !

111

Продава се м·kто отъ 41 О кв. метри находя.
що се задъ Военния лазаретъ при съсtди · на
западъ Димитръ З. Бибовъ, на северъ Коста

Кръстевъ и улица====

111

Споразумtние колониаленъ магазинъv«Вене-
4-5 ция• на ВАСИЛЪ СТАИКОВЪ? .

Хасково. J
Важно! Важно! Важно!

nрис1·иrнаха ми сухи мешови дървени
въгли,па на ц'hни конкурентни. Споразу ...

мение ковачница „Лезенrрадъ", (u1осето
за Раковски

Н. ГЕОРГИЕВЪ



Ст11. 11. ,,РОДОПСКА зввзш-

.,,Малката Нибритопрода?ачкаtt
.

Операта въ 2 двйствия, 1\1\узика JИ. Тодоровъ. Постановка
Георги Костовъ

По поводъ изнесената
отъ хасковската смtсена
реал А а гимназия ? Малка-
та Кибритепродавачка-.

Докато личнитt инте-
реси заематъ първо 1\1tс-
то въ всвкидневния жи-
вотъ на хасковскитt гра-
ждани, голtма утеха е,
че поне учащата се мяа-
дежъ, рхководена отъ до-
стойни въэпитатели. раз-
ведрява душната атмос-
феJМ, която ни оёкрхжв-
ва, t по такъвъ начинъ
съ своитt усилия иска
да даде прtднина на дру-
ги, по-висши прояви, кои-
те пръскатъ к р а с от а
всредъ делничния животъ
на нашия градъ,

Въ това отношение осо-
бенно е за похвала, на·
шата смвсена реална ги-
мназия, на която учени-
цитt не еж. чужди на въз-
държателното движение,
а схшо и на спорта. Но
това, което ни наи-вече
изненада е активния ар-
тистиченъ животъ, ки-
пящъ вадъ стенитъ на
гимназията и явно иани-
фестирвнъ на 16 т. м. съ
прввсгавенето на опера-
та <Малката Киоритопро-
давачка».

« Малката Кибритвпро-
давачка», това е една со-
циялна еперета, наивна и
мила както А'БТСl(И сънь,
тя не е лишена отъ цен-
ни художественни АОСТО·
инства и ний не знаемъ
на кое повече да се очу-
дваме - дали на умtло-
то изпълнение, съвсемъ
не подходяще на възраста
на младитt артисrки и
артисти или пъкъ на ху-
бавата художественна по-
становка, при наничнесга
на нашата б?дна сцена.

Наистина rрамаденъ
ТРУАЪ трtбва да е израз-
ходванъ както от. стра-
на на учителитt режиси-
ори, така сжше и от.
самитt учащи, които на-
пълно еж. съзнали важ-

ностьта на това поло-
жение. Салона бt буква-
лно првпьлненъ. llpи вди
гане на завесата на пръв
поглецъ личи хубавата
постановка подъ вещата
рхка на г. Г. Костовъ,
който умtло е можалъ да
за пълни всички ония пра-
зноти, КОИТО се чувству-
ват на нашата беднас цена

Гчга Фанка Панайотова.
която съ своя мекъ и МЕ
лодиченъ rласъ Сопрано
ни прtдстави мизерията
и нищетата на бедното
й свмействс, заради пръ-
храната на което тя зъз-
неща отъ студъ првдла
гаше и молеше минавачи-
тt да си купятъ кибритъ
а въ това врtме въ бога-
то наредена и топла стая
безгрижно се веселятъ
дtцата на богаташа, без
да полоэиратъ че 110дъ
прозореца на тtхната кх-
ща заrива единъ сиротъ
животъ. Момента е тра-
rиченъ Тукъ автора ни
дава ясна пръдсгава съ 2
картини на мизерията и
охолничеството Бедната
Киоритопродавачка е н e-
n о д р а ж а е м а към.
края на второто дtйствие,
когато тя отчаена от.
несполуката си Аа пробу-
ди схчувствие у хората
за иилостъ и подкрепа тя
умира съ послtдната у-
гасваща въ кочснясалата
й малка рхчичка кибри-
тора клечка.

Тукъ г-ца Ф. Панайо-
това стигна своя я погей,
и публиката заслужено я
акламираше.

Гнъ Недtлчо Кировъ
въ ролята на Дпиплйо иг-
р 1 отлично. Съ своя тем-
бъръ на глае. и жестове
ни престави един истин-
ски типъ на бездеяиикъ,
който 'от. послt виждай-
ки вече студения трупъ
на бtАната кибритопро-
яавачка разкаянъ, той у-
мира до нея.

Ролята му е дадена за-

служено и насъ не ни с с-
тава нищо другп освънъ
да го повдравимъ съ СП
лучливата f\1Y игра и при
ятен глас-•.

г-нь Л. Калдаръмовъ
ролята на нощния пазачъ
изнесе отлично.
. Г нъ Кръстю Арrировъ
въ ролята на хлtбаря бt
добъръ само че въ момен-
та, когато бtдната киб-
ритопродавачкн 1·0 моле-
ше да си 1<уп11 киоритъ,
той стоеше като вдървенъ,
секашъ че 1:с: прижинв.
ваше момента, но за въ
бждаще той ше се старае
да поправи гръшката си

Мили б·Ьха въ играта
също ученичкитъ Гюмю-
шева Вврка, · Юрданова
Теня и Милко - Иванъ
1 [авловъ и др. които иг-
раха така спокойно и безъ
стеснение че очудиха 11у-
бликата.

1 [риятно и мило бt да
rледа човъкъ, какъ тия
млади още сжщества съ
всичкия си жарь и гоч.
ность изнесоха и дввте
дtйствия на оперетката
6езъ ни най малко стес-
нения, като че ли бtха
по професия артисти.

Музиката б·в велико-
лепна подъ вещото дери
rенство на г. Т. Никол эвъ

Този день трtбва да
остане паметенъ за Хас-
конци, день въ който твх-
нитt дiща доказаха че
цвнатъ доброто и оправ-
цаватъ грижигв на твх-
нитв родители.

На края не ни остава
нищо друго да кажемъ
освенъ да поздр авимъ у-
частвующитв с. отлична
1 а имъ игра, и помолимъ
г. Директора на гимнази-
ята повтори още веднажъ
оперетката, за да може
да я видягъ и чуятъ и тия,
които не можаха да я по-
сетятъ no липсата на
мtста.

Съ6раиието иа иац.
пи6ерапитt

На 1 б того ниц -лиое
ралната партия ими съб-
рание въ бившия си
клуб ь. което 6t отлично
посетено. Секретаря на
партията дад?: отчетъ
за дtйноста. приходнитt
и разходнитt пера у па-
ртийната каса Говорихя
r Г· Д. Ивановъ Г. Ген-
ковъ 11. Мэрчевъ Кочо
х. Василевъ и др,, като
всички бtха изслушани
съ rолtмо внимание и
задоволс rво Приетжпи се
къмъ прtизбиране на
градско бюро. като посо-
че нитt лица за членове

на С?юр r
НИ С).{ИНР)J,УШНО ( Г

рннието.
Нзе се pt L1 t,

·r. м ;(а с :?;:i.t.(e
11ар·111Ннс1 в el;f?p
КОЯТО Ще 11ИСЪ1 (
и хора отъ ок ЯТё
нr1 i:1 дру1·ия Д(,'1- ь о
са прtди об·влъ t1 (:: "е '- Е)стои ОКО;,IИ11(1( събр ... н
въ сжщ11я клубъ ЗR из П
ране делегr1.ти за II ре;венъ кон1 ресъ, к, йто
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училище .... =...,....,
-fs

Споразумtние въ мaraat.iнa i ,?j
ABPOfQЪ f1Иfраи(:?

IO-
.:hdln1w

ес

nоэарит8' Важно ич
утИскатели да се снабдите съ най-добр качеtт- ,ж,венни Оксенови. Габерови и МЕшови 0
д?

.___.m

11е

1-2

?
Важно за

то не скжпете врtме, а веднпrа при прQЩШR
ча се явете, който се нr1111ира при cal\H1'i ·Ь скм.

?Идирани колчета на Хасковската rаричка.
2-2 Споразумtние: Василъ Gпасоеъ? ••t
I====:==='====================== ""· =':.::::::=---= _J;(J?
т - Т - Т - \la)ичаите, ичаите, ичаите ! ме

Аравъ, Ориентадъ, И.рома, Иравъ, Ори, l!ром;?
СТОЙ! ВНИМАНИЕ СТОЙ! ???

Ароматични цигари отъ всички фабрикн, пощенск? 6
и гербови марки. отворени писма въ будката щел
ГЕОР, И ОТЪ ГЕРДИМА на моста при 1{·1сапницi'Ьъ.
та до Общината. Важното е че почитаемата юш ,

ентела ще намери отлежали ароматични тюrюг11ИЗ
на всtки му изв·встнитt голtми Експортни фабри

ки на И. Арафъ, Джеразовъ и Арома "u
Посетете и ще се увtри re =

;0?3-5 Съ почить: ·ГЕОРГИ Я. РУСЕВ'? с
.нн

?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!??!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!??!!!!!!!!!??!!о"!!!!!!?IИ(

Тия слова еж дрfаднати отъ н-вкой, на ко ni::
то търпението i\1Y с?то
и'зчерr1ило, като наш-: и
-казвамъ азъ и се 061\:r1
щамъ къмъ телеф_рни.-rщ
ката: ли- Е, хайде r ц ;защс, 1

ч i:!Сътъ е 1 i и цЪс С

никъ гъ ни we закъсн toeВtстникътъ ни е 1ю•t.I ?01на свързване и rл. r ?.:1ен,кторъ ме е пра-т илъ 'вш
1110 за « послtденъ ча,·

С- Кой нoJ\lep ь щ1.:
?е1-1кате? ,-- NO 3В ра,

А I А I М.- ло. . . . лоо ..
андАлоо о I ... моми•1е. п?е

еми една бърз:1 по1,ана
.цслtдъ туй дайте 1\JИ т;313 1 , • • . . • , •

(Слtдва)ет

Телефоненъ разоrворъ
Знаете ли, дра1·и чита-

телю, какво значи да ра-
ботите 8Ъ редакцията на
нtк0й лровинциаленъ е-
жеАневенъ вtстникъ, ко-
ято още не с.е е сдоби-ла
съ свой со6ственъ теле-
фонъ, а ще трtбва да си
обслужвате съ телефАtfа
на мtстната тeлerpa't!fo.
пощенска станция?-Вие,
вtрвамъ не можите да
вяезите въ положението
на единъ такъвъ журна-
лист., но това е казвамъ
ви, повече отъ нещастае..• Вие ей сега ще се/увtрите , ..

Ч?С1аТо JTИlatUt JO КО·

rато rл. редакторъ на в·в-
стника ни изрева:- Кромидовъ, днесъ е
на тебъ реда, вземай ха-
ртия, моливъ и 6trамъ
на телефона!- Ето, довършвамъ
статията си, и тръrвамъ
-отrоварямъ азъ.

Приrотвихъ се, като
взехъ хартия, моливъ и
се зап.л\тихъ за т. п,
станция.- Г це, имате ли Со-
фия?- Да, но ще почакате,
отговаря тя,

Добре, че днесъ нtма-
ме поврtда1 си казвамъ
иа ума, и c1t облеrчение

запушвамъ цигара. Въ
коридора мнозина други
чакатъ телефоненъ раз
1·оворъ. Ударваме го на
приказки. 8р·вмет0 лети
а ние въоръжени съ во-
лско търпение чакаме. Ча-
каме и пушиме, nушиме
и приказваме и то се о-
коло министерството на
железницитt, пощит в и
телеrрафитt. До насъ до-
лита отъ телефонната
пискливиятъ и нервенъ
rласъ на телефонистката
« Ало о о!,.»- Какво значи
се обръща единъ
своя събtседникъ,
бt сложилъ своето

«ало»
къмъ

КОЙТО
тел о-

сложение на пейката.- «Ало» ?начи моля.
i

- отговаря събtседни-
кътъ му..- Не, не моля,-нам·в·
сва се трети. «AII1,s» е
гръцка дума, която на
български значи друrъ.
Когато говоришъ на 1 е·

лефона казвашъ «Allus>>

т. е. да се яви друrъ, за
да разrовар.яшъ.

Първиятъ, който запи-
та остана доволенъ отъ
този отrоворъ.- Я пъкъ тоя какво
е писRлъ тукъ на стена.
та въ 1<оридора !,-казва
единъ отъ чакащитt те-
лефоненъ разrоворъ и
про•,ита слtднитt иро-
нично написани слова;
«телефонъ--:биволска ко·
ла»


