
Хасково, I януари I !124 год, Брой I

Незввисимъ информационнъ ежедневникъ

Нашитt 1намtрени1
Ра апи с а н ие

на впаковетt

АБОНАМЕНТЪ;
Годишенъ 260
За 6 мtсеци 150
За 3 м„всеци 100

ОБЯВЛЕНИЯ:
на квал. сантимет. по

2 лева

Редакция и администра-
ция печатница

« СВоТЛИНА• -Хасково
ЦоНА 1 яевъ

БОРСА:
Курсоветв за днесъ 30

декември еж:
Анверсъ 623'50 628
Будапеща 7U 7 4
Виена 196 20·2
Прага 408 412'50
Лондонъ 604'50 608.40
Парижъ 710 715
Гърция 288 193
Италия 604 608'40
Швеция 3674 3698
Ромъния 70 71 '51)
Схрёия 156 ·50 158·20
Турция 73·7,о 74·-10
Швейц, 2435 USO
Холаня- 5270 5305
Ню-Йорк 139 13У·90
Канада 135·50 136'40

. Поспвдень часъ

София, 30 XII.

?Специа.1ни те•еrрами на ,,РоАоnска ЗвtзАа")-·--·- • Разписание на вяакеве-
lfitшe връме когато пи. днали въ странапни.гра- тt. Отъ гара Раковски
lеностьта и науката бt дове и да аапълнмъ ед- тръгва въ 7 часа и при-
стояние за привилеги на нужда, макарт изпра- стига въ Хасково въ 9
вани класи: когато тя вени првдъ 1·олt?1'Уд· часа сутринь, и въ '! часа
, достойна за много о ности, рвшихме

!11

подси- слtдъ обtдъ и пристига
вниченъ крхгъ шастли- гуримъ излизане, на е- въ 3 часа слtдъ пладне
\.t. Обаче, вр-Т,мето прв жедневникъ, съв мъ да- отъ гара Хасково тръгва
.на тая неправда 11 лече отъ партий t вли- въ 9 часа и. .!О м. и при-

всъ образованието е ло яния, като по то ачинъ стига въ Раковски въ 11 ч.
жпно и на най-малкото ладемъ възможн ть на и 3u м. сутринь; слвд-
1ИЩе, въ послtдната ко- съrражданитt нигакго и обtдъ тръгва въ 5 часа
а. У насъ, по една ща. на читателитв н[Rзатън- и 30 минути и пристига

яина случайность. ос- тения нашъ краl\ да и- въ Раковски i ч. и 30 м.
1нъ че еж прввъзмогна- матъ най-важнит овини Конвенционала пристига
/ всички трудности око- въ схщото врtме когато на гара Раковски за Пло
даване'То nросвtта на другадt ги иматыи кои- вдивъ-София въ 1i часа София, 30 XII.

?роки1''t маси, образова. то ние бtхме аагавени и 30 ?:ISЗ.J нощ?, а -.п. .._ -n-nrn . ·"
-ето' е задължително. да Научаваме слt]fi4'да"=атъ \..ВИЛЪнrрадъ приет?-? - --'-''ЛЪ'Доllvе11nl'И?еснит·s кржrов.е упо„
flptди години периоди- же и понвкога ? часа га въ 3 часа и 40 минути pй'fct се носи сулухъза най - скорошното
F?ия печатъ 6„в еграни- по-късно. сл·в11ъ полунощь. Смвсенъ поо1»лване кабинета. Като б.ждещ ми-?нъ. Днесъ обаче ние съ Чрввъ специал гъ съ- влакъ пристига отъ Плов- .
ловолство трвова да кон- трудникъ отъ стJll:щата дивъ въ 1 часа и 40 м. стръ на nравосж:дието се сочи r. Рашко
атирвме отрвдния фактъ ние ле, телефона I теле- слвдъ тшадне и , р·· ·ва въ i\'lаджаровъ, ·или, Александъръ Гир-пресата се ползува съ графа ще имаме ъзмож i_ часа и 28 минути. Отъ ГИНОВЪ демократи.fрокъ приемъ не само ность да даваме ?овини- Свиленградъ пристига въ
, ивввстни срtди, но И тt най малко 24 аса. ПО- 1 :l часа И 5 U 111. И тръгва Венизелосъ въ Гърция, широкитt народни ма. рано отъ другит ежед- въ 1 часа и 4u минути.

t

Bptnie бtwe, когато невници, които приети- Отъ Парижъ свобщааатъ, че Вени-шитв в'f!ст\iи((И. изклю- гатъ въ нашия крй·
телно съ партиаански .Жертвитв и унлията? Хасковско,о учителско зелосъ ааманаяъ въ сжбота въ Гърция.
кладки, бtха седмични, коиео ще дадемъэа да се дружество на 21>,

· :l9 и во
ДЪ това сжщитt поч- постигне 'ТОЯ реултвтъ, М· м. е уредило за члено- Сгуцовегв въ Софияха да из?изаtъ два и .сх грамадн«, но гие -на- ветв си педагогическа ко-

и пвли седмично, дог- пълно разчиваме че г. 1'. нференция за първонача- София, 30. XII.
го тt станаха ежедне- читатеяитё огъ 1ашиятъ лнитt и прогимназиални Студовет'k тука еж не?а·помнени, ОтдамЩИ. J1окрай 'ИарТИ:ЙНИ- край ще НИ ПОДП•МОl'НаТЪ учители СЪ дне-аенъ редъ: ВНа ?ОфИЯ Не е ВИЖДаЛа ТаКИВа ГОЛ.I-МИвtстн+щн се з-авждиха въ трудно:rо нн 1рtдпри- 1) Ро1tята на учителя въ· о
олtмъ брой чисто ин- ятие и ще ни с лрите- днешния моментъ, отъ Ив. стуДОВе И сн'krове.- 111аци-01tН11. катъ на лоМ'ощ1 съ мо. llасту,ховъ; 2) flовитt те-
роятъ 1tмъ ? внуши·tе- рал1н-а и матери·i1на под- чения въ теорията на ·ле- J ХАСКОВСКИЯ народеН'Ь пр'kдстави -
ь не само въ столица. кptna. даrоrиката и обучението, 1
е но и В'Ь по-голtмитt Разчита:йки. •лавно и отъ l.рташ. Стефановъ и тель, r. fl. Майденовъ, радикалъ, ,нойто1JИtщиални градове. В-ь еДИНСТВ'ено на тая IIOД· 3) l?ринципа на нагледно- ,се завърна снощи отъ София, цма лю-здивъ и въ други по- кptna, ние nyct!tмe лър- стьтс1 и приложението му

безн@ста да приеме е r11инъ ОТЬ Н""'ШИТ..?..?ми градове има н·в. вия брой на ?Родопска · при обучението, uтъ 1·. ,-.; и .ь>-t,o ежедневника, които Звыда-» на 1 того, по- l'llилевъ. редактори, пр1щъ когото напра?и изя-i? • ъ еж.що так-а широкъ който случай } привtт- ·" отъ чнта.'rели. ствувамt чита·рлитt съ Пристигна въ града ни вления ПО BЪHUIH0TO И в.жтр'kшно 1ПОЛО-?·, 1:,?ъ отъ най-голt?,и- настжпв-ането ,,а новата идящъ отъ .цанцингъ и.-!] жеиие на България. Ние съжаляваме· ,дове въ България, година. Като ntжелаваме миналъ пръзъ Полша, PQ- . ? '
-! по редъ, е и наши- тя да 1-fe бжде;като СВО- м.н? я, 1::iъшария, около- че м стото не ни позволява още въ 'fОм, rp. Хасково. Въ тър- ята лр.Ущшёстве-1ица лъл- свtтския nжтешественикъ зи брой да ги възnроизведемъ. Това о-ко отнешени? той е на ·съ изненади и оnа·сни съ велосопедъ 1·. Рихардъ б

'
.нъ отъ най оживенитt. прtживявания, 11ие 11оже- 13ьолnелъ, шведецъ. Нъ Со- аче, ще Ваnравимъ ВЪ ИДНИЯ брой.Хасково е градъ съ лаваме една r1?,ина пъл- фия е билъ приетъ отъ [IАtlИХИДА?еще въ всflко отноше- на съ щ11стие I бл-аголо. I'. 111-ръ пр15дседателя. за Найчо Цановъ, ПО слу-' Поради СВОИТ'Б ИЗ· ' лучие; желаем L1 ТЯ да бЖ· ЧаЙ ШеСТЬ МtСеЦИ ОТЪ СМЪрТЬТа,· е ОТмчителни условия эа то. де спокойна и(6езъ всt·
При наличностьта на какви сътресеtr?1я и ежби- ни тихи, спокойни, за да служена вчера нед'kля В'Ь tlидинъ ,и Со-ь подобно nоложенИ'е, тия, които бю,1 полрtчи- може да заздрс1ВИ СВОИ'Г'Б фия. На. панихида1:а въ София еж. при-•да:rа отъ еже'Дневникъ ли за нашето 1.стопанско рани, получени въ войни.
,асково е насжщна. Ето и економичес/Ъ закрtn- т-в. сж.тствали мноrв официални лица, np'k?о, з-а да е;е наредимъ ване и съвзем:.;не. На Бъл- Прочие, честита нова-
1\е с1о другитt напр-Ь- гария сн. потр ?бни годи- та годи11аl дставители на властьта и др.

Продължа?ане сесията.
Редовната сесия на , камарата ще

бж,1.е продължена до 23 януарий т. r.
Къмъ 3-4 т. м. ще бждатъ поставени на
разrлеждане закон()проектиr'k за защита
на държават.а и амнистията. Говори се,
че следующа ra сесия ще се сл'Ье съ пър„
вата.

Попжлване кабинета



?РОНИКR
РеАакцм11та нн чисти-

ти новата 1 !1 н год- на
всички читатели.

»Родопска Звtзда«
дири кореспонденти изъ
цtлото царство срещу
хонораръ.

УмоАяваме г. 1·. сьт-
рудницитt да 6н.датъ по
възможностъ кхси въ до-
пискитt си, за да можемъ
да имъ даваме мtсто въ
вtстника.

:<ас11овс1111ятъ окр. уп-
равитель нарежда до вси-
чки околийски началнаци
въ окрхга да слtдятъ за
спазването закона за
празницитt. Забранява
пазаритt въ недвлни дни.
Освtнъ това, забраня-
ватъ. се ртани спектакли
по-рано от 12 ч. пр- пл.

М-вото ка фмнаксммтt
е наредило да окол. на-
чалници тегленето на тю-
тюнитв да стане от са-
мнтt кметеве, подъ прtд-
седателството на главни-
я учитель или директора
на прогимназията.

А1щианм11тъ окр. на-
чалникъ на града ни, r.
Геню Д. Г е н о в ъ, е и-
малъ похвалната идея
да свика днесъ прtди о.
6tдъ всички чиновници
отъ управлението, на ко-
ито rоворtлъ по изпъл-
нение службата имъ.

На 13 януарий въ Со-
фия се свиква конферен-
ция на rрадскитt кмето-
ве, въ която като единъ
отъ най-важнитъ въпро-
си ще 6.жде тая за финан-
совото положение на 06-
щинитt.

ЕАва cera Хасковска-
та община е започнала

I изплащането заплатитt
I I

за м. октомври м. r...
Хаскввокаtа община,

подобно Пловдивската, е
взела рtшение да иска
кредитенъ заемъ отъ Б.

Вtй11ов1,

До СВИJiвнrрадъ и обратно
Причини отъ съвсвмъ

прозаично естество ме
принудиха да прtдприема
въ това не дотамъ «сезо-
нно врtме една обиколка
въ • провинцията». Оёико-
лихъ Харманли и Сви-
ленградъ.

Моитt впечатления отъ
това пхтуване споделямъ
съ читателитв.

Благодарение на редъ
причини на мене. кой знае
какъ, не ?,и се удаде да
се подкрепя съ топли дрt-
хи, нито съ други спома
rателни срtдства за пж.-
туване при едно «првди.
звикателноь врtме.

Пъхнапъ главата си въ
яката на старото парде-
сю, за да се запазя отъ
<прохладния» вtтъръ, азъ

Н. Банка срещу сумата,
която има да получава
дохода отъ държавния
6ирникъ.

ГраАСК/111 театръ, до
назначаването титуля-
ренъ режисьоръ, врвме-
нно и послвдователно ще
се режисира от столични-
тt артисти г. 1·. Тачо Та-
невъ, Стаматовъ и др.

ВсдtАстuме првдложе-
нието на акц. д-во въ
-Хермесъ« въ София, за
водоснабдяването и елек-
трическо осввтление на
Хасково, при общината
заседава комисия, която
разглежда условията на
поменатото д· во. Очак-
ва се комисията да се
произнесе утвърдително,
тъй като условията еж.
приемливи, и работата
да почне въ началото на
м. февруари.

ПрОИЗВОАСТВОТО на TIO·

тюна в. Хасковския окржг.
npta1, 1923 ГОА. Споредъ
сввденияга на окр. акц.
управление првзъ изтек-
лата година производство-
то на тютюнъ по околии
е: Хастсовстса-засtто прос-
транство 3U789 декара ни·
зи 3,257,787 или кгр. по.
тюнъ Ь,80U,OUO; Борисов-
градстса-18,5'11 декара 1,
987 ,U41 низи или тютюнъ
ъ кi·p;-27Z6tr,Mtr---6sulte1,.

градстса-8,334,794,238 низи
или тютюнъ въ кгр- 950,
UUU; .Хар..J?а1мш'tстса-3,500,
uou клр. Всичко отъ цt.
пия акц, окржгъ 10,450,U
Ou кгр, тютюнъ.

ЕАНО интересно At110. На
29 XII въ Т. Сейменъ се
е разгледало дtлото срt-
щу касапина, който си е
повволилъ да заколи и •

разпродаде 6tсна крава.
От. тая крава еж. вку-

сили бившия прtдседа-
телъ на Хасковския Окр.
схдъ 1·. Давидс,въ и тамо-
шния сж.д. слtдователь r.

се отправихъ разбира се
пвшъ, ващото отовгвамъ
излишествата на луксове-тt на гарата Хасково.
Платихъ при таксата и
даньта си за инвалидитt.
Макаръ моитв скромни
срtдства,· пъкъ и тия на
мнозина отъ пж.тницитв,
не позволяваха гая жер-
тва дадохъ си лептата за
жертвитt отъ войната.

Мила, много мила ми се
стори тая наредба, а отъ
кж.дt дошла не зная, оба-
че, помислихъ си, че не
r,1оитt rрtшни два лева и
тия на 100-ни, пъкъ и хи-
ляди пжтници биха обл·f;.
кчили положението на тия
несрtтнйци I Тукъ чини
ми се имаме работа съ
едно социално зло, прt-

кавъ лълоокъ психически
процесъ ние не виждаме.
Схщо така въ пиесата не
се васягатъ или изтък- За него се писа А:

ватъ висши до6родtтели го прtднмно въ
сто?или низки попълзновения нитt ввсгници, а им

които така изобилно еж. трвова да се пише
эасевнали въ разни срв- много. Ние съжаляв

·.ди отъ нашето общество. че м-встото не ни по:
Затрогването на майката лява да се простремъ i
при извtстието, че си· обширно no него. ]нътъ е пояъ влиянието Печата на провинциGГървежвтв и стрвлои- на любовницата и че той това е самата нейнатt срtщу нова година еж.

· е аагуоенъ, ни се вижда ма, спомняме си, бtстрого забранени. Нару- првсияено майчинско чув- салъ недавна единъ ме.шитеяитв ще бждатъ на- ство - подобно душевно цавенъ столиченъ <т<е?казвани. крушение майката изпит. вникъ. И не е ли, наие
ва can10 въ момента, кога- на, така? Какво по-си,
то нейното чедо се нами- какво по хубаво ср
ра въ положение на явна ство отъ печата? ..опастность. Пиесата на когато говориме ii
Зудермана, може би по· печата. ние имаме

fltДОСТОЙНО 6и се оцtнила видъ ·ИСТИНСКИЯТЪ, не
въ срtди и общ?ства съ висимиятъ надпарт_и11
твърдt изострена чувст- ятъ печатъ.
веность. Островски въсво- Колко болно ни сч
ето твороние е силенъ, колчемъ виждаме nptq,
арl'ументиранъ Той изна- пната не6р·tжность
СЯ, бичува едИНЪ ОбЩеС· Гражданитt, КОЯТО 01r
твенъ неджrъ, първъ по- нава всеки неговъ в?.JJ

-с;;?а величина, а и111ен- всtка негова дума!1 А?
но \9РJfщията на чинов- така 6и трtбва:710 да fl
ничествЬто въ Русия. На де, не такава жестока
вторъ

·

1?1анъ той изтъква часть, не такава чeit)
сла6ап духовна ?1ощь на . бла1·одарность заслуж?
жената която, зле напът- провинциалннят.ъ печ(С
ствува? , злt възпитава- Кей другъ 6и се rриж?Е
на, не I риентирана, вина- така ревностно за 6д?1
ги е го· ова да се подх'лъз- денствието на единъ rpa (

не и да при6tгне до 1,рай. ако не той? Мнозинаr1
ни ср·в;ства за да задо- ненавиждатъ, че нtк?11
воли п,,върхнос гното въ тъй ималъ смtлостьтаJ·(
живота, а това е едно 06- каже самата истина, д
ЩеСТВеt\О ЗЛО. Вi\Нко""' ЩО ПО-Хубаво ОТЪ Иdil?aie? нар?ба. ?::?;*Щ)..., 11 rep1
Отъ на?алника на м-вст- Обикновенно 1·рад\е

говори за печатътъ и 1з

чатътъ за града. Tt трh1
ва да бждатъ съединР
съ едно звено, което 1в

кой и никога, въпр?)I
всичко, да не може. pCt

кжса, - д
Между впрЬчемъ, >о

печататъ ли е мiiрило I

културното състояние?
1·рада? 1111

Щ,нейки печата F
ще цtниме душата в,
града. ' Г. Д-8"1·

станала мимо тtхн?
знание и удобрение. ,д:

I

дивъ. когато дtйствиi
става въ Хасково. fie?·
и дума въ днешното it
прtднало вр-вме-лрострь
ствата се прtв6змоrва?<
прtодоляватъ, благодЭ"?
ние на усъвършенству
ната техника, обаче А1?8

се чини, че •ьорба• е11

лече да притежава 1Р
така сложни, пъкъ и сJЧ

. ·и
пи апарати.

Така щото, въ авте1iе
чностьта на впечатле?0
та на Мо1?ю ние им 8

пълно основание да cela
мняваме по rорнитt n\Q

чини, макаръ, 'ie во о"11

сание-rо за случката tд·

уюдната КрЪЧМii На 'ДI

Сатиръ Б1:1нковъ до 'nк?t да отговаря на! 1

ствителностьта. ?

(Слtдваj?

Симеонъ Г. Пvnовъ, ко-
ито сн.. ходили чакъ въ
София. въ 6актеоролоrиче-
ския институтъ да се ко·
нсултиратъ съ лtкари?t.
дали не еж. заразени отъ
6олестьта. Казано имъ е
било, че, щомъ кравата
е била на1·отвена нtмало
никаква вреда отъ това!
Слава Бoryl

(

\1 Театръ
М·встниятъ театъръ

прtстави на i2 м. м. l{pa·
.ят? 1еа Содом?, драма въ
5 д·вйствия и 1 картина
отъ Херманъ Зудерманъ,
а нс1 i9 с., м. комедията
·отъ островски Доходно ме-
с?по съ задоволител'енъ
усп„tхъ.

Поради това, че ко-
лонитt на вtстника не
ни позволяватъ да се
спремъ по обстойно как-
то въ съдър,lанието, на
пиесит-в така и за играта
на г. г. артиститt, ние
ще сподtлимъ съ чи-
тателитt canio нашиятъ
възrледъ около тенденция-
та, която еж прокарали
прочутитt писатели въ
своитt пиес? и да напра-
внм<ь-еди-нъ- tн:1p?e-Л"lrffi ·

рху поставенитt цtли.
Зудерманъ въ пиеса-

та която е изпъстрена
съ трогателни м-:>менти.
разхвърлени инцидентно,
докосва' само прtживява-
нието на r.ероя, които
намиращъ се въ първо
вр-вме подъ влиянието на
любовницата, впослtдст-
вие признава своитt чув-
ства къмъ скромното и
невинно сж.щество, завър-
шва съ това, че той из-
питва истинска лринър-
заность К?kМЪ едно посж-
вършено сжздание за ко-.
ето се и оженва. Нtка-

махването на което дале-
че не ще се прtмахне отъ
подаяния, ... Но.... наредба.
като вс·вка наредба, нtма
що, трt6ва да се подчи-
нимъ..

Слtдъ едно почти дву-
часово клатушкане прие-
стигнахме «съ трена• на
гара Раковски.

При пжтуването. ако
допустнемъ, при тия усло-
вия, при които ние сме
длъжни да пж.туваме, май
нtма приятности. Единс-
твената придобивка, ако
може да се нарече тя та-
ка се състои въ това, че
на пж.туващия се дав-а въз-
можность да се ср-вщне
съ непознати лица и да
може по този начинъ да
внесе Bl!. живота си нови
впечатления, на които,
кой з11ае защо, вtстника·
ритt много roлt?10 значе.

ната ria, сморедъ която,
поради натрупването на
ископи · съ снtгъ, дви-
жениетt по т-вснолиней-
ната ли ия ДО гара Pal<O·
вски вр ·мен но, за нtко-
лко дни: се пр-вустановя-
ва. Поща ще идва се кола.

Отъ водачитt на тука-
шнитt ?умунисти· узнах.
ме,, че тi н'вм11тъ никак-
ви свtд-вния относно прt-
именуванието н? партия-
та имъ въ трудова и из·
казватъ очудването си
о·тъ тая 1акция, която е

ние отдаdатъl
Впечатления! Да, впеча-

тления нq не и такива,
които не визиратъ кон·
кретни случ·аи. А журна-
листит-в иматъ май тая
слабость ?или «доброде-
тель• да оr?исватъ съ фан·
тастични ,

' аски ра;3ни еж.·
бития и ?·( ?ключения да-
же, коиточ rt не еж. ги ви·
ждали, ни0 о пъкъ еж и·
мали възr, ?жность непо-
ср-вдствен?1 да rи на6лю-
даватъ.... Гакива описа.
ния за слу <и, напримtръ
на нtкои 11 ?ши колеги еж.
о6икн,,вено явление.

Така, ю; uиятъ колега
отъ пловди ския съ6ратъ
•Борба•,

,1 женарицаемия
Моию въ ,, инъ отъ по-
слtднитt j' юеве на СЖ·
щиятъ вtс,, -1икъ е изне.·
сълъ една ? икантна исто-
рийка, бид? iки в1а Плов·' ,·

l:..t""" i

Jiровинциа11ниятъ r.

печат-..

J I


