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Некролоз 1 150 лева
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Рхкописи назадъ не се
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RЙ - НОВОТО ДНЕС Ъ 2( р о н и к а
(Сnециа,1на служба на с РоАоnсиа Звtз qa >,)

рарацията на депу-
гягв отъ бодшин„

ството
1J

.офи,?, 19. 3. (По теле-·азин а). До снощи бtха
али писменни декла-
ии 120 АУ•и Аепута-
които ааявяватъ, че
поддържатъ Демокра-

lfески,r сговоръ. Днес:-
IЖfИЧа срока. Числото на

гугатигв, които ще по-
,р к,

!жата Сговора, ввро-
11ов11 о ще б,t;.де отъ 14: О )1.О

души.
адикалитв не еж взе-

m още окончателно
пр .uение по въпроса.

1111t:пиновь почва актив·рич«
на борба

Слаrьаtщанието въ АОМа му_ ефия, 19. 3. (По теле-
... на). Снощи въ дvма на

!INT Малиновъ се е състо
., съввщание на при-

РИ, i)женицитt на Мали·
?01?.. Взето е рвшение

· се започне една акти-
' по?а борба противъ пра-
удка rелството на Ал. Цан-
{1са въ.

:m?1изата въ Стодичната
Общинагни',

юма София, 1! мартъ по те-= фона. Днесъ 4 общин-
. РУ.и съввтници отъ т-мо

енната Софийска общ.
!!!!!!'!\мисия, отъ Дем. сговоръ,
а сJ.'дадоха оставка съ цвль
)Й н 11рtдизвикатъ растур-
0 '?: ето на общината и по
,0 ?и начинъ досегашния

гетъ на столицата г-нъи '
·еле,IО'щаков да бжде заменен

1 лице отъ Дем. сrоворъ.
г-ц ·

Обовъ въ Виена
и

за София, 19 мартъ по те-
1и е!фона. Съоошаватъ отъ
1 г, вена: тукъ пристигна
>а,и1вшия М-р-ь на България
:нъ . Обов•. Той бt заоби-
ръ ленъ отъ много българи

рахувайки се да не би
му се устрои некой

андалъ,
LЦе прtстои въ Виена
дни, слtдъ което ще от-
тува обратно за Сърбия

утръшния

/lйпч.евъ въ Парижъ
София 19 3. по теле

фина. Схоошаватъ отъ
llарижъ:

Тукъ пристигна оълга-
рскиятъ делегатъ Ляпчев
по уреждане спора за
мина Перникъ

Обаче отъ по осведо-
менъ източникъ научава-
ме, че r. Ляпчевъ е до-
ш злъ да се срещне съ г.
l lоанкаре, за да се нап·
равятъ пост.жпки и се
въздържи Сърбия отъ ед
на акция спрвмо Ьъл-
rария.

Завръщането на Ляп-
чевъ въ България се оча
ква за сжоота 2:t т. м.

Опа?НО(ПЬТd не в минара
София 19 ?. по теле

фона. Сръбския печатъ
продължава да сипе о-
r1.нь и жупель по адресъ
на България. Сръоскитв
вtстници rоворятъ пакъ
за нвкакви мними и не еж.
шествуващи чети на за·
падната ни граница око-
ло Кюгтендилъ.

Въпрвки постоянигв де-
кларации на нашето пра-
вителство, че България
желае да живве въ миръ
СЪ своитв СЪС'ВДИ, ВЪ
Бвлградъ, като чели не
можаха да разоерагъ то-
ва и все за че ги и реео-
люции продължаватъ да
разлравятъ.

Вnаковет·а.
Хасково тръгва 9·зо, )7.

30; Раковски тръгва '1, 11·10;
Хасково пристига 9, lo·!O
Раковски пристига 11 '30, 19'30.

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

Снвсенъ влакъ за Пло-
вдивъ-София пристига12.54,
тръгва 13'44, за Свиленградъ
цристига 13'43, 14·28.

ПРИСТИГНА МИ
кремъ, пудра жерманцре

=== французка ===
Шапкарница ФИЛОМЕНА.

брой на в-къ

Об;.4инския театръ ще
прtдстави на .2t, того че·
твъртъкъ вечерь за вто·
ри пжть много веселата
комедия «Студенческа фа-
нтазия» съучастието на
режисьора 1· Петко Атана.
совъ - Цъни обикновени.

А6онатитt на телефон-
нитt постове се умоля-
ватъ най късно до 31
мартъ т. г. да предпла-
тя гъ абонаментнитt так.
си за идната 1924/25 фин.
година въ мвстната Т. П.
и Телефонна станция.

На не внеслит в въ сро-
ка такси, тел зфонни rt
имъ съобщения се пре-
късватъ.

Такива абона ги мога гъ
да нолучат ь енюве т?ле-
фонното си съёшения ако,
доплатятъ най късно до
15 априлъ т. г, сзгвдуе-
мит-в се абонаментни так-
си, плюсъ глоба 18',/,

На неплатилигв и въ
тоя послвденъ срокъ, пое.
товетt безусловно се за-
криватъ.

при мtстната телефонна
станция се открива още
една телефонна кабина за
да моrатъ по добре да се
оослужвагъ разговорите.

Инсталирането на новия
номераторъ е окончател-
но привършено.

МоАерJНЪ театъръ ще
првдстави Четвъртък„ и
Петъкъ смвшната коме-
дия въ 5 rол·вми части
tl'одини 7 години» съ у-
час1 иетu на Максъ Лин-
деръ. Дневно Четвъртъкъ
4: часа. Много наскоро
Лионския Кури?ръ.

Официад. курс.
11а 19 март·ь

куп.1
I

пр.1
Швейцария 2328 - 3364 -
Ню-йоркъ 135/ 301 1361 20
Лондонъ 5781 301 588, 00
Парижъ 672 -1 698 -
Италия 575 60 586 50
Цариградъ

6911
70 71/ 80

Ромжния 71 00 73/ OU
Германия - - - -
Прага 3891 00 396 -
Виена -190 -195
Белгия 5581

- !)74 00
Ьуда-Пеща - 81 - 53
Югославия 165 20 1 "/1 -
Гърция 2111-1 222 50
Холандия 4991 - 5068! -
Канада

130,
50 132 80

Швеция 35.53 - 36011 -

„Родопс1;<а
IJ

Звtзда"

rrranaтa! Посетете ranaтa!=,
Обявяваме за свi;дение на г. г. питиепродавцитt въ градаХасково и окржга, че пуснахме въ продажба въ варели и

бутилки бира отъ прочутата

Вариеиска пивоварна фаnрика „rапата"
Сжщо приемаме riоржчки за пълнене на бира въ собстве-ни бутилки. Нека r: г. интересующитt се бждатъ ув'kрениче сме взели всички мtрки да имъ доставяме винаги отле-жало и напълно запазено пиво. Нуждающите да се отне-сатъ въ склада ни бирария "Галата" заведението на--- - Сотиръ Банковъ ----

(Н. Х. КF\ПЛF\НОВЪПрtдставители:(СТ. ЗF\ПРЯНОВЪ
1-5

ОБЯВА
Търсете прtдставителството на най-прочутитi; Горно-Орt-
ховски ЧЕРВЕНИ' МF\РСИЛСКИ КЕРF\МИДИ, кухи тухли и

Iпрtсовани такива за колони при бирария „Галата" заведе-
1нието на Сотиръ Банковъ
/L Депозити гара Раковски Хасково.

JJ1-5======================================-=:..
Търся мобидирана стаа &правка кантора „Галата''
Каменецко Сел. Общинско Управление

ОБЯВЛЕНИЕ No 373
На 2э март. 1,2.с: r., от. 14: AU 18 часс:1 слtдъобtдъ, въ канцеларияrа на общинското управление

ще се произведе публиченъ търrъ съ явна конкурен·
ция, за отдаване на закупуаач„ с?.бирането на об-
щинGки приходъ, отдаване по?ъ наемъ експлоатация-та на общ магазия а. гарата за. врtмето от?. 1 ал-
рилъ 11J24 r. до 31 март1t 192& 1·од. или за .2 години.П?.рвоначалната оцtнка на прtдприятието в.з-лиза на 3Ь,ООО лева. Искания залог. за правоучастие
в?. т ?.рга е 1 о на сто riъpxy първоначаilната оцtнка.Членъ 185 от. закона за бюджета, отчетнскть-Т! и 11рtдприя rvята еж зад1.лжителни за конкурентитt.Т1.ржнитt книжа м<.1rатъ да се вид.ятъ всtкиприсжтственъ день и часъ въ ка1щеларият? на об-щинското уСJравление.

с. Каменец-., 4 мартъ 19 24 rед,
ПрtдседатеJ1ь: А. СТОЯНОВЪ

Секретарь:Бирник.: Д. ТИЛЕВЪ

Златишно Сел. Общинско Управление- --- - -- ------ ----------
ОБЯВЛЕНИЕ No 99

На :а мартъ 1з?4: r. от„ 14 - 17 часа слtдъпладнt въ канцеларията на общината ще се произ-веде публичен. търrъ за отдаване на закупвачъ при-хода отъ общинскитt доходи ИНТЕЗАПЪ и КРЪВ-НИНАТА съ срокъ отъ t аnрилъ 1924 r. до 31 март19 :l :-) rод. безъ днитt на Тридневния панаиръ, койтостава всtка година е?на седмица прtди Велик.-день.Пъраоначална цtна за интезапа 2,б08 лв., кр1.в·нината 150. лв. Искания зс:1.логъ за правоучастие вътърга е 10 на сто, членове 125 - 130 отъ законаза бюджета, отчетност?.та и r?рtдприятията еж зад-.лжителни за конкурентитt.
Всички разноски по търга еж за смtтка на за-купвача. Тържнитt и други книжа моrатъ да с? ви-дятъ всtки лрис.жтственъ дънь въ канце..11арюпа.
с. Златица, 4 март ь 1924: r.

Прtдседатель; С. ТОШЕВЪ
Сек?)етарь.Бирникъ: Г. СТРАТИF.ВЪ
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„Л И О Н С И И R И У Р И Е Р Ъ"
По иэв'liст.ната nмеса етъ Моро, Сироденъ и Деnакvръ; сnоредъ официаnнмтti де t

кvменти no nроцеса въ „Эапата на nравосждието"
YMPf\Зf\, ЛЮБОВЪ И ПР11В0СЖПИЕ

поднасяше вече догове- тхпка. Двамата 1\!ЪЖе
АО

рътъ з,1 подписване отъ измtриха съ mтледъ вш
стра читв и слвцъ като Въ тоя момент-ь ?д11.ва
Армнндъ де Мопри сложи силна сввглииа озари }31-1
своя поцписъ, подаде пе- цата: селянитв подпал? iрота на Клотилда. ха замъка.

Вмвсто да се наведе Безвластна да изко?·в;да подпише, тя влигна ни изъ сърпего на хо 1

перото счупи го на двt та умразата, както и л ??1и го захвърли при общо· бовьта. революцията ПPiJто смущение на всички, екаше по четеритt стр
ъ»

въ лицето на графъ Ар- ни на сввга единъ ноf' т
мандъ де Мопри. ваконъ, к

И докато мълчанието Отъ замъка на Т(1ек·
бt сковало устата . на rрафъ д'Аржанъ останаJЬТi
на всички прtдъ не очак- само развалини. Клотd°0

;

ваноста на тая сцена, да насмалко щtше да J>
и

единъ гласъ наруши TIA- гине обхваната отъ п1' е,

шината. маци, ако не бt Лезюрrни?
« Азл. съмъ Жозефъ който я спаси и и?;нека 1

Лезюркъ-, казваше ново- · на безопасно мtсто. с7Ра)
дошлиятъ, писа пъ съмъ риятъ д'Аржансъ и жеr А?
г нъ нотариуса Жерве и му загинаха на Ешафо/иттрtбва непременно да му Ония отъ блаrородни·ъ <

говоэя« които не се подчиниха ска
Клотилда спрt поrл еда новия законъ, загина зи

си върху Лезюркъ. Той сжшо на ешафода. 01 чг
бt облаrодегелствуванъ сесейството д'Аржаш?tа·
отъ баща и, и не про остаоа само Клотил/Рд?
пускаше никога случай спасена отъ пвамъци" н
да изрази признателнос благодарение самоотвiете
та си въ незамtними ус- женостьта на Лезюр: бе:
луги къмъ семейството и Тя трвоташе а изкаf-

Лезюркъ задържа nor- iТр"'fiхра-ната си като п?леда въ своя и аа един ста шивачка, заселе"?"
мигъ Клотилдэ забрави въ ул. Одриетъ въ fa с

за всичко друго, що я рижъ, въ междиния ет: тр
окръжаваше и онова що на едно старо здание. КЪJ

току се б·в случило. Една табела поставе щу
«Краэ.ьтъ е арестуванъ на вратата й указва1ъ Б

днесъ въ Варенъ. Д:-1. жи- входа за ателието цяе
въе революцията», чуваха гражданката ДаржансъfИСt
се идящи отъ долу гла- Една сутринь Клотилlfка
сове. биде изненадана отъ г<а,- Поздравявамъ ви, сещениети на дtдо Бt пр
гражданко Диржанс'ы- ка- банъ, бащата на нейна?каt
за отблъснатия годеникъ. Мадлена, който и прt/0 1

Клотилда го стрвлна съ не едни писмо съ слtд1- ет.
поглвдъ пъленъ съ nor- то съдържание: тегс
нуса и прtзрение. Като «Госпожице, ат;
не намираше вече защо Прашамъ ви настоящ' ?с:

да прtгълтне и този ПО- то от вашия дtдо Бребаr м
глецъ, съ който Клотилда да ви съобщи радостн?ен.
втори пхть унижаваше та новина. че азъ отк? n
неговата самонадеяность, пихъ чифлика Фере?Ъ с

Мопри даде изразъ на Ще дойда довечера и car0T<
лошигв си инстинкти, ка- азъ, за да ви повторя 1-Ь н.
то замахна да удари вината. ус,
Клотилла. Съ сърдечна пред?И 1

Но една силна мъжка ностъ и уважение ва?на,
рхка го спрв, Жоэефъ Ж. Лесюркъ. i си
Лезюркъ стоеше cptwy Окрхжен управите)0 н,
него, rотовъ да обуздае на Дуе». ще
всвка насип ническа пое- (Слtдвi? п,

? не
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!????:1ло?

човечеството Едисонъ, t;tc1
то е изнамtрилъ теле] ед
на, но rел-гелелими •въ
ли сме българи. Дали 1пдР
се сбхдне прtдсказ;:?нt?ъ
то на Камилъ Фламар?се ?
на, който като гово., F
за телепатията. казtъ,
че ще дойде врвме, ?е п
гато човъшката МИСЪ&яй
ще замвсти телсфонаа, К<
телеграфа? ан?·п.-

11)i

Бtше прtзъ 179 t rод.
На 21 юний, деньтъ. въ
който съ едно пе гухчане
Френската революция по-
мете владичеството на
анатнигв, погреба крал-
ската власть и прогласи
правата на неимо1нитt.
Въ Дуеу rрафъ Д·Аржансъ
има we голвмо празнество
Безъ да подозира некои,
че едва rлtдъ нiк<лко
часа замъцитt на благо-
родг ицитt ше се превър-
нат въ пепелища, покане
нитt гости, облечени въ
най·официалнитt си об-
лекла, бързаха да пре-
крачатъ прага на госта
приемния замъкъ, дето
щеха да присътствуватъ
при подписването на брач-
ния договоръ между мла-
дата гrафиня Клотилда
д'Аржансъ и _графа Ар-
манъ Пасерио де Мопри.

Нtпариусътъ още не бt
дошелъ и гоститt пре-
карвах,? времето до дохаж
дането му въ ЗRбавления
и азартни и1·ри. Годени·
цата и родителитt й по-
срtщаха гоститt, наста-
няваха НОВОДОШЛИ'f'Б и
обик::!ляха rрупитt - отъ
по-рано дошли гости, раз-
мtняйrш съ тtхъ обик-
новенитt за случая при-
ветствия.

Годеницата сновtше отъ
приличия мtжду групитt;
лицето й бt осtнено отъ
некаква печ?ль, която еж.
отвествуваше на празнич-
ностьта на случая. Тя се
мжчеше да се осмихва но
усмивката й излизаше
принудена и болезнена.

Въ един кжтъ на иг-
ралната зала тя зърнэ.
графъ ле Мопри, ней ия
rоденикъ. Видътъ на тоя
човtкъ направи да стане
лицето й по-бледо отъ
свадбеното й облекло.

Графъ де Мопри зали-
санъ въ играта не забе-
лtза своята годеница и
тя В€че се готвtше да се
хлъзне незабелtзано по-
нататъкъ. Но изведн<tжъ
нtшо я задържа. Тя" се
взре въ блестящия погледъ
на тоя човtкъ, съ кого го

сл·вдъ нtколко десетки
минути щtше да .свърже
б?'{ещето си, и злс:1.т,1 на
Cl\1tuжa, която искрtше
въ тоя r1огледъ я накара
;1а 1·0 наблюдава. Тя бt
застанала въ еJ1но зату-
лено кжтче, отъ дето мо-
жеше да го следи бt::зъ
да б!'ь ·1е забелtзана Тя
добрt видt какъ той из-
лебна момента, когато
дру1·итt играчи се бtха
ув 11е1<л1,1 въ играта и из-
оади ()ТЪ )]Жобя си заро-
ве и 1·и смtни съ ония,
които бtха н::? иrралн..tта
маса. Той печеляше вече
всичкитt пари съ тияфал-
шиви зарове

Блtцнuто лице на млн-
дата графина стана още
по матово, Съ подкосени
крака и сърце препълне-
но съ неrудование и сря.мъ,
тя избега отъ игра:1ната
зала и потърси уединенъ
кжтъ, дето неза6елtзано
можеше да даде воля на
сълзитt, които я душtха

Една мла.r?а, скромно
1,блечена мома се прибли-
жи съчуветве, о къмъ нея.
« Какво ви е графиньо
Кп отилда?». Попит;:?. тя и
сложи ржка на рамото й

-«Мадленъ Мадленъ!»
прtзъ хълцанията изрече
Клотилда и се хвърли на
шията й: « Бихъ искала
да умра на часа, зr1 да се
спася отъ злата участъ,
която ме очаква!»

Чуха се стъпки. Де Мо-
при. който бt прибралъ
ве.че паритt на играчитt,
напусна игралната зала,
за да търси годеницата
си. А тя извади бърже
кърпичката си и почна
грижливо да изтрива за-
плаканото си лице.

Де Мопри се спрt прtдъ
дветt моми и се поклони
на Клотилда. «Да не сте
плакали моя мила?« попи-
та я той.-« Ахъ не! не ми е 110-
бре, тукъ е тъй задушно!»
отговори безъ да го no-
rледне Клотилда,

-«Хайде елате съ менъ
на терасата, тамъ свежия
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Готово, Мо;;я rово-
рере съ София!

Вземамъ съ лtвата рж-
ка слушалката, а съ дtс-
ната молива и се пригот-
вямъ j\a пиша

Ало, кой е тамъ?- Тукъ е редакция .. ,
Васката е на телефона- Васка, прtдай ми

най-новото бt!- Ето пиши:·

«Венизелосъ напуща
Гърция» Новиятъ каби-
нетъ. Вслtдствие критн-
ческото положение Вени-
зелосъ е рtшилъ да на-
пусни Гърция. Г-нъ Папа-
настисау е 1,атоваренъ
да състави новия каби-
нетъ». - ..- Ало Васко I Що взе
да се чувашъ слабо бt!- Cera чувашъ ли ме?

възлухъ щ? Rи uбодри ! » и
той и подаде ржка

-Нека дойце и Мадленъ
тя е моя мл·вчна сестра!,,
И боейки се да остане
сама съ де Мопрv1, тя не
взе рж?<ата, i<оято той й
подлагаше, а улови прtзъ
кръста Ма.uленъ, оставяй-
ю1 годеника с ла върви
сл·вдъ тtхъ ·

Клотилда rr> r1ослед11 съ
по1·ледъ, При 11ерилата на
балкона го чакаше нtка-
какъвъ чооtкъ, който го
посрtщна съ думитt: »Аз
искамъ да ми се плати
чека отъ сто хиляди ли-
ри веднага, защото слtдъ
8 дена дяволъ знае какво
ще стане съ аристокра-
циятс1.

-Почакайте приятелю I

ей сега ще под11иша бра
чния договоръ . . . чиф
лика Ференъ и седемсто·
гинъ хиляди лири ... а
от оре на това и едно
хубано момиче« у.:покои
го графътъ.

При тия думи, Клотил-
да, която бtше се приб-
лижила да чуе разговора
който и откриваше още
по-подробн•, характера на
неиния бJ/\дещъ мъжъ,
комуго тя не по своя во-
ля бt се съгласила да
стане жена, се затече на
мtстото си и стисна тъй
силно рж.к?та на Мад-
ленъ, че тази едва не из-
вика отъ болка.

«Армамъ де Мопри се
прибли„ю1. Той извади
часовника «Врtме е» ка-
за тойъ, «да не заставя-
ме г-нъ нотариуса Жерве
да чака"

Клотилда се подчини
неохотно. Ней и се иска-
ше този часъ никога да
не дойде. При безпричи-
ното отвращение, което
тя по напрtдъ изпитваше
къмъ графъ де Мопри, се-
га се прибавяше и убеж-
дението и въ неговото
безчестие и тя се пита-
ше дали не е още врtме
да се отърве отъ очаква
щета я нещ.:1стие. Но но-
тариусътъ слtдъ като
изпълни формалноститt

- Ха. сега те чувамъ
добрt Казваи;

«Социалистическа ra ко.
нференц,нt въ Бу1<урсщ1,
открита. Двубоятъ Топа-
ловичъ-Ас. Цанковъ »- Послt послt ..
Васка, пакъ почна да се
(1увашъ слабо I ....- Сега чувашъ !Ги ме?- Чувамъ те. Казвай:

« Въ вчерашното сл·в-
добtдно заседание сръб-
ския делегатъ Топалович
rоворейки по сръбско

българскитt отношения"
? . . . . . . . . .- Васк:-1 не се ·-1увашъ
добрt бt! Кой знае, коя
телефониска си и1 рае съ
щепселитtJ .. Дяволъ я
взелъ! ...

Е, хайде, стига толкозъ
дочуване! .

Изтрихъ пс?тьта отъ
челото си, запушихъ ци-
гара и се отпµавихъ към
редакцията. Изъ пжтя си
мислехъ: неоценима ус-
луга е допринесълъ на -о-- -


