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Нуждитt на 2{асково
?·<>•<>--

Единъ отъ най-зане-
.ренитв градове е на-
1я градъ, Ние н Ьма тукъ
диримъ причинитв за

ва, но ще наблвгнемъ
обстоятелството, че г.

общинскитt съввтници,
кто и гражданството- ще
tбва да положатъ всич-
сrарания, щото града
да се извади етъ това

ложение, Ш е тръбва
що така и нарuднитt

избраници. · които еж
ши съграждани, да взе
тъ при сърдпе тоя ва-
:1:!Р -!_'!ЪПJ10С1, И ПО 1110-
ГНаТЪ съ жвръвсвка и
циатива, която ц t л и
дпомагането благоуст-
йсгвото и блаrосъсто-
нето на града ни.

Ние 11ай-ш1nр·Iщъ ще
·вбна да изиесемъ въ
ши черти нужпнтв на
ада съ огледъ на пос-
дицнтt отъ незадово-
заието и111ъ и послв дn;
сочимь И Ц)'ВДС твата.
ито биха с1101\101·ш:.tли за
хното задоволяване.

Нашиятъ градъ има
жци: 1) отъ нивелация;
олъ регулация на ули-
т·в; 3) отъ водоен абля-
не; 4) отъ оземляване и
тускане кредити 1--1а без-
r1ницит-в За жилища; 5)
ь постройка на учили-
; 6) отъ електричес-
, осввтление и 7) 01ъ
?ализация.
? Отъ компетентни ли-
1 узнаваме, че нивела-
ята на градв првдшед-
вува регулацията и ка-
ризацията. Ние знаемъ
що, че за регулациятаз надлежно утвърденъ
11нъ. Обаче едно е на
·ie - тя е въ зачагъч.
J състояние и· всичко
1?tравено до сега по от-
Ъ,L1ение прокарването на
111\ИТt е равно на нула.
( Нуждата отъ ВОДОС·
iдяването на града е
I-злободневния въпросъ

:а Хасковци. Благодаре-
на липса и досрока-

fтвена вода, градат ь ни
инати 6илъ угрозяванъ

всевъзможни более-
и епидемии, Жертви-

тt, дължащи се на тоя
недостатъкъ отъ вода
с№. гремацни - ние нэ
бихме прtувсличили, ако
кажемъ, че почти всвка
кхща е дала скъпа жет-
ва и това обстоятелство
6и трtбвало да обърне
най-сериозното внимание
на надлежнитв фактори,
които въ най-скоро врt
ме ликв?д?ратъ съ тоя
така важен ь за адравос-
ловно го състояние на
града ни въпросъ. Водос-
набдяването би трt6вало
на вземе п1?зп 111-f,сто
при разр'tшаването на
посгавенить въпроси. о-
овче то не. може да се
11ости1·11е безъ

·

регулира-
ни улици и безъ «анали.
зация. Едно 111011срно во.
лоснапдявнне с крайно
неоцхолима нужда. тъй
като съ вола ·r·р·Ьбпа на
се сш16дя1 ъ и новигв
квартали, иначе аастрое-
1111 на хигиенични I\ltст-
ности, еж лишени отъ

. вола. Нашиятъ rрадъ за-
гнвэцень въ една влажна
и нечиста долин, трtбва
да се разширява по око
лнит·в хигиенични хъл1110·
не, всявдствие на което
при водоснаолявапето ще

·
ще трвова нсr1ре111енно
да се постигне снабдява-
нето съ вода и тия квар-
тали. Хасково, бладодаре-
ние на редъ олагоприят-
ствуващи го условия, об·в-
щава да расте съ усиленъ
темпъ. Првди вой нит-в·
Хасково броеше до J ь.шш
жители, сега той има по-
вече от :10, и не сл·iщъ
дълго той ще достигне
а може би ще зацмине и
Пловдивъ. Ето защо, ще
тръсва това важно 06с-
тоятелство да се и111а
прtд5идъ при уръжцане-:
то въпроса по снабдява-
нето града съ вода.

Единъ другъ въпросъ
отъ капитална важнасть
и въ свръзка съ нараст-
ването на града е въпро-
са за оземляването и uт-
пуска: ге кредитъ зanост-
ро йка на жилища на бе·
ЗДОМНИJ.{ИТ-В. А тt.сж МНО-

1·0. Нуждата отъ жилища
въ ХаСК()ВО е най-остра.
Задоволяването на тая ну-
.жда ще се постигне само
и само чрезъ строежъ,
Строжъ е възможно само,
когато бездомницитt се
снабцягъ съ мъсго и
гл. съ парични сръдства,
които никой другъ ос-
вънъ общината ще трво
ва да намври и ги даде.

Въпросътъ за пост-
ройка на училища е еж-
що важенъ, кардиналенъ
тъй като крtхкитt и нt-
жни мяали схщесгва
г.ри липса на хигиенични

мешения, еж изложени
явно похабяване на

1 аакрвпнало здраве. Та-
аютв-и i'y*a е...._,необ

дима намвсата на об-
щината, която ще тръсва
да намври неоохолимит-в
суми за постройката на
хигиенични училища.

I Iуждата отъ елек
трическо освЬтление се
?Ш't!Bil С,11\10 то <.:с6с си K,-l-

TO
·

нщ)6ходима, 6лаrvда-
рение на прtимуществата·
които това освътленис
пр tдставлява прtлъ га-
зовото .

Ето тия еж нуждитt,
отъ помиряването на ко-
ито града ни чувства не-
отлож1н1 tJУЖда· А източ-
ницит-в за това подобря-
ване ще се повърнемъ
други пжTL.--·------

пашиn тютюuи

I lрtди войнитt е про-
изведснъ тютюнъ, изно-
сътъ на който е давало
на страната 7,00u,Ooo лв.
Миналата гад. износътъ
на тютюнъ е да:1ъ циф-
рата l,500,UOO,O()O JIB, -
повече от ъ половината
отъ Ц"БПИЯ износъ на ьъл-
rария. Ако миналата го-
дина, съобразно съ 1-1зно-
са, изразенъ въ левове, се
с111tта. че производството
на тютюна е било отъ
i:1-?5 мил. кrр., то таз-
1·одишнита реколта с е
11p·tc111·Iпa отъ 45 -;:,о мил.
1?1·р. J\1·встната консума11и>1
както ct знае, е :>,Ooo,ti(н,
ю·р. значи, ние ищ?ме за

\

&:poi& 1.0

'АG?НАМЕНТЪ:

Годишенъ
За Ii i\1·всеци

2(i0

За :; 1,увсеци t оо

ОБЯВЛЕНИЯ:
ЩI 1,В,Щ Ci\HTИI\H.'T. ПО

re;Utl<l{IIЯ (,! a)ll\iИHl1CTf)a-

lPHI 11сч·пн11н·1

?В15ТЛИНА» X,Cl<OIJP

Ц15НА 1 левъ

Jtl)чai'DПЦII <C\{\\T.!IIRiP - х at'KORO.

БОРСR
Официа11. ку9съ

За 15 Януаuн.

куп.
I

пр. /
Швейцария 2402, 50 2429
Ню-йоркъ 138; 50) 140
Лондонъ 591 - 597 50
Парижъ 630, - 657
Италия 610 50 620
Цариl'радъ 72 зо11 73\ 80
Ромжния 671 60 701 -
Германия - - - -
Прага 1402 401 407 50
Виена - 1941 - 20
Белгия I - _I _ _
Буда-Пеща - 40 -! 62'
Югославия 154 801 157
Гърция 256, - 266
Холандия 5204 - 5261
Канада 1341 60 136 10
Швеция 3640: - 3680

I

ПОСЛDДЕН1;). Чf\СЬ
(Специа,н1и те11еграми на Родопска Звtзда»)

1\TEf'IT1\T-Ь cpt,tцy
rръцното нра.1сно

сtмейство
София, 14. 1. Една

тепеrрама донаея, че
вчера върху автомобиJiа
на rръцкия краль неи--
звtстно дице хвърлило
бомба. ?ралицата биnа
тежко paffeнa. За тоя не ...

очакванъ атентатъ има
разни 1V1Нtния Тръцки-
тt вtетници горещо ro
комвнтиратъ.·----?-?--------
[каuяавыь вь

ОБЩИНАТА
София, 14 1. Въ

едно отъ ПОСЛ'БДНИ-
т'h засtдания на сто ...

личната общ?на, при
разискванията п о
ц-tната на х л 'h б а,
между п. kме ra r.
Ив. Дечевъ и кмета,
r. Ив. t tлощаковъ,
се почва остъръ раз-
rоворъ, нойt·о д о-
вежда до нонфлинтъ
Изл?зълъ изъ тър-
пение, r. Дечевъ на-
р у rа л ъ r. Ллоща-
кова.

износъ тая l'Одина, осв tнъ
извtстна часть отъ 111ина-
лоrод. реколта, още кржr-
ле около -!5 мил. Кl'Р тю-
тюнъ. И когато резул 1·а-
титt отъ износа на зър-
нени храни не само не
моrатъ да подобрятъ на-
шата валута, 1\tислнJ\1ъ че
е ясно за всtки1·0 <Je из-
носътъ на то1:с1 количе-
ство произведtнъ тютюнъ
ще 6жде наистина, не са·
1\10 прдо6рение на наша-

ГИРГИНОВЪ

напуша ново1а
София. 14. 1.

Господинъ д„1ександръ
Гир1·иновъ,

.....
деl\1-окраi;ъ,

... ... - ----- _,._ - ----- . -членъ въ изпълнителни,-
... -- ·--·- ·---·- ..

ко111итетъ на Демократи-----· - ·--------- --- ------ ·-----------------·
ческия с1·оворъ, който на
ПОСJJ'ВД

.•
ЬКЪ Се

..
Сочеi1iе··-За

.... . -- - ...... . ..... -- -
министъръ на правосж-
ftието:-?·вслtдст?j(!е:··-видн
се, ?-?--???вк_??-?-°-?--.н?ч·о??зi
мсние, заяви, че напуска
Cl'OBopa .. Причинит·в неиз-
вtс,_:ни_:

__
Дали

__
и кога_' ще

се изгла?и тоя конфликтъ,
не·'-ёё-·зiiае. Срtдъ поли-
тич.ес.ки·т:ъ····кржrове това
Об.СТОЯТеЛСТВО се КОl\:ен.. - - -- ----··---· -----------------------------тира различно.?- .,.....-.• -...... .,._...,:t"·??.....------·- ----------
птависъ нвколовъ

пакь па [ципата
София, 14:. 1.

........Х6 ?ецътъ
__ . -?!i.... д?-???-

калова, Атанасъ Николов.
Циаонковъ, за когото съ?
_о6щихм?, -?е ...0.'1-!l? O_?pa?:
данъ и награденъ отъ То-
доръ--;(iiё.ксандр.ова:··щtiь
да ."бiде ""изправён·ь ri.а"къ

прtдъ сжда. Процесътъ
му ще бжде подновенъ
наскоро.

та валута, изнасянето му
е най-жизнения въпросъ
на страната. Ясно е, че
въпросътъ за тютюна е
въпросъ, който трtбва да
се см·вта за въпросъ Л'Бр-
жавенъ.

ПЕЧf\ТН. ,,СВЪТЛИНf\"
търси добри словослагате-
ли:срhщу добра заплата.

Четете в. « Род. Звtзда»
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Прtдвидъ увиличава-
щата се првсгхпность,
причина за което еж съв-
даденитв условия слвдъ
войнитt, наложи се на
отдtлението за общест-
вената безопасность из-
даването на настояшитъ
«извtстия•

Прtдъ насъ е брой 1

отъ 1 януари т, r. на тия
«иаввстия- излизащи е-
жеседмично които започ-
ватъ съ цитиранитt по
горв думи, Отъ твхъ ние
правимъ слtднитt извад-
ки.

Диряm3 се лицата: 1)
Фридрихо Риатер«, австри-
ецъ, от ромънската поли-
ция, за сума 325,000 лей.

.2) деО?tитии Лесеевв,
руснакъ, съ много лъж-
ливи имена. Напослtдъкъ
ёияъ . въ Пловдивъ, Русе
и пр. Прtпоръчва се за
инженеръ. Изнудва при.
димно духовни лица.

З) Петр3 Понаёотов«,
18 г., отъ Сивлиево. От-
краднал чръзъ взломъ 55
000 лв.

4) Mapun3 Голубови'4-&,
сърбинъ. подъ името Ни-
кола Петров Николовъ.
Обвинява се въ убийство
и бtrлецъ отъ Салашния
затворъ. Движелъ се е
въ Кулско и Видинско,

5) О,и.мнr. Нитсолов?,
бtглецъ jотъ Соф. аат-
воdъ. Разёойникъ отъ
бандата на Аойно Дtлевъ
nодвизаващъ се из Ор
ханийско и Вратчанско.
Осхденъ вtчно. Обира въ
иина » Плакалница» е из-
вържилъ въ едно съ дру-
гари rte си, отдtто задиг-
нали 1,000,000 лв. Схщо
и убира на п.н..тници· въ
Арабаконашкия проходъ.

6 )Костадиn-& Трай1СО83
Косавов« - « Калчо, отъ
София, опасенъ крадецъ
иэбtrалъ отъ затвора.

7) Boяns Paшne.л.osr.,
отъ Гръцко, професиона-
ленъ крадецъ, скщо из-
бtгалъ.

8) Bacu.11,r. Пеграв« Ра-
дое", отъ Силистра. опа-
сенъ джебчия, подвива-

ващъ се по Т- П. лиши
Ст-Заrора-- Русе--Бурrасъ
Еъдворееъ е на мtсто-
жителство въ Невроквпъ.

9) Борис? Ковацевr., отъ
София, опасенъ крадецъ
и туфаджия, избtгалъ отъ
Соф. затворъ.

1 О) I'аию Ботев» Бал-
кански, от Русенско, раз-
бойни къ отъ Старозаrор-
ската банда.

L 1) Османь Gaдanmunr.,
отъ Бепрудъ, К. г., под-
визава се въ Пловдивъ
и по линията Пловдивъ-
Бургасъ, - новакъ джеб-
чия, въдворен въ Дарж
дере, из6tгалъ.

Твзи кратки биоrра-
фийки еж придружени
съ портрети,

Ако нвкой ги залови,
да ги изпрати въ общ.
оезопасностъ, София.

Освtнъ тtхъ, дирятъ
се и много откраднати
скъпоценности и велосо-
педи, които, ако се на-
мtрятъ да се ивпратятъ
схщо въ общ. безопас-
ность.

Ние ще лържимъ въ
течение читателитt си.

IЕАIЪРЪ
Мtстниятъ театръ

на 12 того даде пиесата
отъ Шевченко-Наймичка
съ видимъ успtхъ

Авторатъ съ адна
rудна вещина изнася ра-
вочарованието и скржоь-
та на остарелия по отле-
твлата безвъзвратна мла-
дость.

Въ пиесата е прока-
рала по единъ трогате-
ленъ начинъ печалната
участь на изневtрената
жена и скржбтьта на но-
слвдната, че, намираща
се въ крайна бtднотия,
бива принудена да се ра-
здtли съ своята рожби-
ца, Kt »гго остаая да попа-
дне въ чужди ржцt. Оба-
че така се стичатъ об-
стоятелствата, че майка-
ката става възпитателка
и отглежда собствената
си рожба, безъ обаче да
може до nослtдния мо-
ментъ да открие тайн?та

на рождението на своя
синъ и прtзъ цълия си
измжчеиъ животъ тя тж-
rува за това, че отъ ус-
тата на своята рожба не
може да чуе това сладко
обdащение, което така
силно стоплюва сърцето
на майката-тя до моме-
нта на трагичната си ко
нчима не можа да чуе
отъ сина си да я назове
съ припадащето се обра-
щение. Смхртьта, нена-
врtменна. послъдва при
една трогателна обстано-
вка.

Въ главната ролъ-
майката-бt г-жа Паспа.
лева, която я изнесе то
най - блtскавъ начинъ, ко-
ето показва, че гжа Па-
спалева в траrичнитt роли
е схшо така силно как-
то и въ веселитt. Играта
на г-нъ Паспалевъ=-ств.
рецатъ, които бt осине-
вилъ подхвърленото дtте,
бt една отъ най сполу-
ч:Ливит в. ние отъ сърце
ги сърадваме съ ycntxa
въ искуството и пожала-
ваме дълга ползотворна
дtйность.

Жалкото въ случая
бt, че прtдставлението
бt съвсемъ слабо посете-
но, което говори не до
тамъ лtстно за хасковци.

ХРОНИИП
Питаме общинаритt,

защо за измtрване на тю-
тюнитt въ града не е
назначенъ, съгласно на-
реждането за това измtр-
ване rлавния учитель или
нвкой отъ прогимназиал-
нитt директори, а единъ
отъ главнитt учители на
едно първоначално учи-
лище? Да не би да имаме
въ случая една фавориза-
ция съ цtль на облаrодt-
телствуване?

Македонс11интъ митинrъ
който щtше да се състои
въ недtля, е оилъ забра-
ненъ отъ правителството.

Bi. СоФия на 13 т. м.
е билъ отпразнуванъ въ
въ Военния клубъ 30 го-
дишния юбилей на Вульпе.

Получи се въ редакци-
ята ни сп. « Отопвнск» пр1;-
глiд3 и до.ма7е..,ипство», уре-
дникъ А. Ст. Пенчевъ,
Търново. Првппрхчваме
го на землtделцитt

Лични. Вчера присти-
гна за нtколко дни въ
града ни редакторътъ на
в. «Борба» r. С. Г. Поповъ.

Пuминалъ се е тази
сутринь, слtдъ дълго бу-
ледуване, 18-rодишниятъ
Драгомиръ Г. РойАевъ. По-
гребението му се извъ-
рши днесь слtдобtдъ. На-
ш и т t съболезнования
къмъ опечаленитt.

МоАеренъ театвь днесъ
«Самопризнанието на До-
роти», въ Ь части, съ Лю
си Доренъ Накрая весела
комедия.

lr?а?еиии ,,nоеть"

му книги? И кой не
съжалявалъ?

Помня, минала?
ма той прави «15.
шенъ юбилей», на к
присжтствува и наu.
лость ...

Cera се науч1
че завчера въ Соqн
били откраднати ... 1

мислите? Съчинения?
ли? Тежко тогава та
който му ги е откр
лъ ! Не, откраднал,
6,000 лв. J Сиречъ, О'

днали му онова, 1талантътъ му го е с

л илъ! Въ София т1

злобата на день и
истински смtхъ. ?

ли е положението н
нарджиеваз' нtма ли
да се нареди сега пр1итt братя по участь
скала и Кракра Перни·-
Определение .М

Въ София се подвиза- Хасновскиять Окр,
ва единъ младъ ? поегъ», въ разпоредително зае?
«писателъ- и пр. имену- на 11 Януари 1924 го1

емъ Иванъ Анастасовъ сжставъ: Првдсеца-,
Бунарджиевъ, отъ Сли- чл. Д. Тошковъ. Члено

Петровъ и Д. Петевъвенъ който самъ съчиня- слуша дол.оженото гра
ва и продава „съчинени- пр. № 16J924 г.
ята" си. Тука, можеби ОПРЕД-вЛИ:

? ' дтои е неизвtстенъ, ма- опуща осиновяв?
на Илия Теневъ отъ с.каръ че-,, КНИl'ИТ'Б му во Хасковска Околия orсе четатъ въ всi>ко село липъ Пасковъ отъ гр. Ха

и паланка, но въ София Да се публикува в;

кой не го познава? Кой вестникъ и се издаде YI

не знае сина на Кармунъ? в-врение за ц-вльта.
Кой не е прочелъ поне Докладчикъ: (п) д

ковъ и д. П. секретаркорицитt на б?зб?ойнитt_.JР??UNuм•---

х11е?ове?t1 OI\P?ЖEJiЪ if'TBQ

Обявление
№ 109

Дирекцията на Хасковски Окржженъ За11
обявява на интересующитt се, че лафката въ а

ра се дава подъ наемъ за срокъ една година о

януари до 31 декември 1924: гад. търrътъ щ
произведе въ финансовото управление, 10 дни 1

публикуването въ настоящия вtстникъ.
Поемнитt условия моrатъ· всtки присжтс1

денъ да се видятъ въ канцеларията на затвоf
въ деньтъ на търга въ финансовото уnравлени1

Разноскитt no търга еж за смtтка на ,

nриемача.
Хасково, 12 януари 1924 год.

Отъ Дирекцията

ТЕФИ
ФЕЙЛЕТОНЪ

Кикь ви пиве:u Ооrа,и
А ето, въ единъ Пе-

тербуски магазинъ имаше
единъ продавачъ-най-жа-
якото и бездарно сжщес-
тво въ свtта, А направи
кариера поради този свой
недостатъкъ и благодаре-
ние на . . . мене!

Идвамъ азъ въ тоя
магазинъ и поnадамъ при
него.

-Имате ли ржкавици?
То? се протегна СЪН·

ливо и каза:
-Има - но съвtтвамъ

ви д" не купувате.
-Защо?
-Боклукъ.
-Но все пакъ покаже-

те ги.
-Не заслул<ава. Не ще

харесате.-А кордели имате?
-Корделитt еж сх\що

боклукъ.
-Но все пак. покаже-

2

те ги, може би ...
-Нtма никакъвъ сми-

съль да ги rледате. Само
we ги разбъркате и не
ще вземете.-А каква е тая мате-
рия на тавана? Хубавъ
цвtтъ. Покажете.

-Тази? Така тя изrле.
жда хубава, но щомъ я
разгънете, ще видите, че
е беклукъ, евтиния. Менъ
ми е безразлично, но не
ви съвtтвамъ.

Съ rолямъ трудъ го
убtдихъ да ми продаде 3
аршина материя. Трtбва-
ха ми 4, но той ме убt-
ди, че три еж достатъчни.

Всички, на които раз·

казахъ за тоя продавачъ,
идваха въ дивъ възторrъ
вземаха адреса на маrа-
зи на и тичаха тамъ за
покупки. Стопаниина за-
бtлtза това и продавача
скоро напредна. Въ края
на годината него го при-
еха въ голtмъ иаrазинъ.
Тамъ той посрtщаше ку-
повачитt съ думитt:

-Едва ли ще се мамt-
ри у нас нtщо подходя-
що за васъ. Идете у съ-
сtда, тамь търгуватъ съ
такива специалитети.

-Извтнете, но вие о-
ще не знаете, защо съмъ
дошелъ.

-Това не значи в

У нас въобще публ1
се убижда отъ cтoir

Нароътъ идваше
него на вълни. Обрl
се особенъ спортъ
купуватъ на пукъ
продавача.

Главата му раз
и той получаваше н

ди и повишения.
Това е вече

способъ за забоrат9
непрtдвиденъ даже
остроумния Леонард·
зенталъ.


