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Панчо tавовь по [тамоолиR[КИ
Едмнъ троrатеденъ aпeni

Слtдъ като говори за
>ритt чувства на Стам
тийски и друrэритt му
министри за нелегална-
имъ борба, припомвай-
любовьта къмъ родина
покойния дtдо Найчо

новъ и се връща малко
задъ къмъ rодинитt
l3/14 - исторJАята за
JJитt бюлетини, Осхж-
lки управлението на
амёолийски, тжй апели-
да напусне доброволно
кта. Защото политика-
на злоба и мъсть, под
.нваша гражданска вой-

не е политика. Че
tм.QQДW1.ски....е иадмивааь
всичко Фердинанда, въ
а Цанковъ ни най мал-
не се съмнява.
Накрая дtдо Найчо

ювъ пише:
,,Ако бtхъ здравъ

, швхъ да се впусна,
ке би, отъ градъ на
дъ, отъ село на село,
зова къмъ сввстя-

е, и при сегашнитъ,
свирепвли и подклаж-
и отъ васъ страсти,
гь Аа намеря иtкждt гро-

ба си.

Значи моя животъ въ
:кит-в моменти, които
живява днесъ моето
чества, принадлtжи
щи всичко всецвло натt приятели, а чрезъ
ъ и на моя окаянъ на-
ъ, КОЙТО трвёа съ нt-
да се разведри. Ето

to, прочее, три дена
дъ .оёнародването на
гоящето ми,

nрtстана да се храня
\а сложа живота си
народния жертвеникъ,
:1 изпълня по тоя на-
ъ съобразно съсъ сво.

здравно състояни?
1 дълrъ на rражданинъ
векъ Кжмъ васъ, дра-
цуменски затворници,
ггъ днесъ всичкигв ми
пи, а чрввъ васъ и
ъ моя наролъ и моля
rte· простите, че тол-
i малко мога да ви
ъ за облекчение ваши·

тt страдания. А теоъ, ве-
лики реформатора, ще
кажа, че

г11аАната ми, свърть
може да се прtдотврати
само при едно условие;
когато констатирамъ, че
у те6ъ е настхпилъ единъ
решителенъ првломъ, че
една велика реформа е
станала въ душата ти, а
именно, когато зло ёата,
ненависта и отмжшението
са сторили мtсто на 60-
жествената искра на лю-
бовта, нвшо което се на·
лаrа при това отъ името
на 1::1.арощнrrо„ щщ:1:?за
запазването цtлокупност-
та на Родната ни земя.

Пi,л„i;жн:а. Върху тебъ
почнаха атентатитв. Ис-
крен но се р"адвамъ, че то-
я атентатъ е завършилъ
щастливо за тебе и за
твоитв другари. Но азъ
се интересувамъ да зная
каква поука ще почерпи-
тt вие отъ тоя грозенъ и
потрвсенъ фактъ? ще на-
стжпи ли у вась необхо-
димото за доброто на
страната ни упомнене,
което Провидението съ
щастливото ви из6авление
ви подсказва дэ усвоитt?
Дано заговори, най сетне,
високо любовта къмъ Ро.
дината. ни! Опомнете се,
свестете се, Господа, въ
името на .народа, комуто
сте се наели да служите,
и името на земята. която
ви е родила и откърмила
и съ която са и ше бж-
датъ сввраани вашитв
имена. Опомнете се!''

1\втомобилъ „ Оверландъ "

Циркулира всъки день по
тарифитв на впаковегв Рано·
вени- Кжржапи -Хасково -
Харманли, Стара-Загора,' Пло-
вдивъ и пр. Такси най - ефти-
ни. Пжтуване бързо и сигу-
рно. Билети сладкарница Яго-
да Хасково.
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Укаэътъ за аJV1-
нистията пуб-

11икуванъ
София, LO. 1

Публикуването на
указа за амнистия-
та въ „Държавенъ
ввстникъ" .които би-
де подписанъ о гъ
Царя, се очаква за
днесъ.

iИРtКПИВJа
ОПРОВЕРГАВА

София, 10. 1.

Дирекцията на
печата при Външ-
ното м-во опровер-
гава съобщенията
си относно атентата
върху Кемалъ паша
и отравянето на Ве ...

низелоса.

Македония
София, 10. \.

Завчера Вениае-
лосъ държалъ голя-
ма речь 11? положе-
нието на Македония.

!ерово Пен
ВЛАR--Ь

София, 10. I.

Всявдствие от·
казъгъ 1;1а населени-
ето да разчити ли ...

нията првдъ гарата
си, министрътъ на
железницитв, г. Д.
Казасовъ, е наре-
дилъ никакви вла-
кове да не спиратъ
на гара Церово.
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Г. Г. читате„итt, за дtто
АНес1а, мимо насъ ввстнв-
кетъ ни иэзиаа така. Обаче
ако знаяrъ пръчкигв - 11ип-

са на съобщения, саввесаа-
гатваи, вtстникопродавци
и пр-, 1t ще ни оправАаRть
навъзн». Правиме това, за
да може вгь утрt ,,Родоп.
ска ЗвtзАа' · да из.сиза,
кактв еповвегихве въ аенша,
точно по обtдъ. При това,
ще се помжчммъ. АОhОЛКОТО
силитt ни позволяват ь, да
внесемъ подобрение както въ
списването, така и въ тех-
нвчееввге отношение на въс.
тнва.

Безъ Аа обtщаваме мно-
го, ние скромни пионери, ще
крачим1t омtло наnр\,4ъ.

От гара Раковски тръгва
въ 7 часа и пристига въ Хас-
ково въ 9 часа сутринь, и въ
3 часа спвдъ обвдъ и присти-
га въ 5 часа слвдъ пладне.
Отъ гара Хасково тръгва въ
9 часа и 30 м. и пристига въ
Раковски въ 11 часа и 30 м.
сутринь, слвцъ объдъ тръгва
въ 5 часа и 30 м. и пристига
въ Раковски 7 ч. и 30 м.
Конвенционала пристига на
гара Раковски за Пловдивъ--
София въ 12 часа и 30 м.
првзъ нощьта, а отъ Свилен-
rрадъ пристига въ 3 часа · и
40 м. слвдъ полунощь. Сив-
сенъ впакъ пристига отъ Пло-
вдивъ въ 1 часа и 40 м. слвдъ
пладне и тръгва въ 2 часа и
28 м. Отъ Свиленградъ прис-
тига въ 12 ч. и 50 м. и тръг
ва въ 1 часа и 40 минути.

Б О Р С F\
Оф ициая. курсъ

За 11 Я1-1уасн

I

куп.
I

пр.
Швейцария 2412 - 2434
Ню-йоркъ 138 80 140
Лондонъ 5951 50 601' 70
Парижъ 680, -, 6871 70
Италия 5991 - 605 -
Цариградъ 73 50 741 30
Роижния 69,· 60 70 60
Германия - -1 - -
Прага 402, 50, 407 10
Виена - 193J 198198
Белгия - - -1 -
Буда-Пеща 40' - 60
Югославия 155 -11571 ..-
Гърция 266 - 274, -
Холандия 5236 -,52821 -
Канада 135 -

1361 50
Швеция 3659 - 3691 -

I .

ХРОНИИП
Санитарното състояние

на града прtзъ миналата
19 23 rод. е: тубер,су 11,ова-
66, 01.•r, 1соито вси'Чк;u1.•'li yJ1t·
уf;ли; скарлатина 6U, отъ
които 15 умрtли, и ти-
фосъ 32, отъ които 3 у-
мрtли.

Въ нзбрани11 общъ
висшъ управителенъ. съ-вtтъ на провинциалнитt
журналисти вли?атъ: Ва-
рненски Окржrъ-К<1.са-
бавъ Шуменски-Герчевъ,
Търновски -- Топуза11овъ.
Пловдивски - Говедаровъ-
Хасковскt?-Анrеловъ, ьу-
рrаски-Иосифовъ и Пле-
венски-Изrоренковъ.

Санитарното отдtле-
ние при общината нtм;:?.
ло прtвързочни матери-
али. Граждэнитt молятъ
да обърнемъ внимание
върху това.

Б. н. Банка купува зла-
тни монети по курсъ ка-
кто слtдва:

Наполеонъ 606, ан1'-
лийска лира 632, турска
лира 574·-, 20-то мар-
ка германска 619'50, 20-
то крона Австрийска 523·
50, Руска рубла 67, Ща-
дски доларъ 131 ·-. кана-
дски доларъ 1 зt ·-, сре-
бъренъ левъ s·5o.

МоАерен-ь теа1·ъръ са.
мо днесъ втора и послt-
дна серия «J11ария А.нтоа-
иета». Отъ у rpt феери-
чния сnортенъ филмъ «.Рах
в<о снЛ,говеm'в». съ Боби
Додъ. Сnециа11на музика.

ft\. Сербеэовъ
Настоятель на д-во „Кури-еръ", Т.-Сейменъ, приема о-

бявления и абонаменти за в.
,,Родопска звtзда", по та-
рифитt..

Редакцията търси о-
питни в·встникопродавци
срtщу д'Объръ процентъ.

Нечатввца (Сuчт1ива • - Хас?.ово.
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РАЯ въ cв:?rOBET'!i
Така се наричатъ в-вчн9бtлитt върхове на Алпитtвъ мtстностыа „СЕНЪ

МОРИСЪ". И въ този чупноливенъ f\лпийски край, срвпъ една снвжна фее-

рия, се .разиграва една драма на бълата любовь, която, подобно усмихнелъ

се пролвтенъ пень, слвпъ буря, завършва при красивото езеро на Л?rанъ.
Това е поезия, написана отъ най-великия майсторъ въ сввта ---- природата.

За комичната страна на пиесата има грижата изввсгниягъ Б О Б И ПОП Ъ,
който не обича драмитt, възлишкитъ и сълзигв.

Прtдста&янетq на тея извънредно ингересень спор-
, '

тенъ фипмъ, въ 7 части---2100 метра, започва огь

yipt вь Модерния театъръ-дневни и вечерни,

•.• ·?••••
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КООПЕРАТИВНОТО LlPYЖECTBO ЗЕМЛЕПьЛСКИ СИНПИКАТЪ ..'Р О ПОП
ВЪ гр. Хf\СКОВО съобщава на всички тютюнотърговuи въ царството, че пусна

продажба всички
Кf\ЧЕСТВА

изработени въ собствената му
тютюнева фабрика·циFври---nоnироси

„ХАСИDВО11
.

'

въ гр. Хасково отъ собствени тютюни, произведени от членоветв му тютюиопро
водители отъ Хасковска и Харманлийска околии, реколта 1921 и 1922 години.

J,сповия и цtни най-износни.
Интересующит'k се да ее отвесатъ направо до синдикатъ „Родопи• въ Хасково или до кл1

на Българската Земледвлска банк 1 въ града имъ.

Првпоржчваме на пушачитъ цигаритв „XRCKOBO", които вепнажъ като опита
ще търсятъ винаги, понеже еж пълнени съ чисти отлежали тютюни, отговарящи
най-взискагелнитв вкусове.
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