
Година I Хасково, 18 януари 1924 ГОА.

Независимъ информационенъ ежедневникъ

НА И 3 ПИТ А НИ.Е
тия по въпроса за по?
лtдното голямо падане на
българския левъ слвдно-
то:

Притивно на всички
очаквания, сегашното
правителство, отъ което
всички частни интереси о-
чакваха незабавно облег-
чение въ тази посока,
въпрвки силнитt позиции
които едно грамадно бол-
шинство му даватъ въ
парламента, е иаравило
т,?рд-k мамео 11,iщо ва уии.
щожаtJапето па апти1еапи-
тадистичес,еитi; мер,сц па npi·
шедст,ующия режима, Сж-
ществугат? опасеи,ия, це 'lас-
тпата собвтвеноетъ може да
б""-де впа,ителпо ваплашеиа
вв б.,J\.даще. Едно общо же-
лание да се обърне въ
по сигурната и по- тра-
йната форма на чужди
цtности е единствениятъ
ревудтам1, от лшsса па до-
1ерие вв ва11:оподателпа ва1е-

рила,
Не ще б.жде много,

ако се каже, t1e паллщи-
ят? вinpoci ,а цастпата
собстsеиость, ип ициатива и
прi;?приемчивость е 1ераи
..кг.жлпия 1еам1,11:3 па иконо-
мичвското разгитие 81' не-
nоср-kдстгепото б.,J1,даще и
нека се надяваме, че взи-
мането на законодателни
мtрки въ това отноше-
ние ще 6.жде првдставено
настойчиво првдъ прави-
телството въ парламен-
тарната сесия, която е
започнала. Едно отмiпепие
па вpiluumt вакони; прока-
раии от? бившето правител-
ство срiщу правата 11,а 1еа-

питала би иапр ави.ло мно-
го повече ва подобрявапето
ва.;?утата па Jie1a, om1eo..t,-
1eomo ради1еалпата мiр1еа,
nptд1ipuema от? властит'h ci
ватt1аряпе па борсата.

СПОРIЪ
На 13 т. м. въ мжж-

ката гимназия спортнитt
клубове -Соколъ» и « Па-
нтера- имаха общо събра-
ние, на което присхству-
ваха 40 члена, повечето
отъ Соколъ. На първа
точка отъ дневния редъ
се прие обединението на
двата клуба въ едно.
подъ общо име с. п. 24,
което стана безъ .опови-
ция отъ двtтt страни.
Избра се настоятелство
въ слtдния съставъ: Првд-
седатель поручикъ Нес-
торовъ, секретарь П. Гер-
жиковъ..L.-каси.е_ръ Б, Ива-
новъ, домакинъ 15. Х.
Тоневъ, заведиющъ спо-
рта Х. Стояновъ, капи-
танъ Г. Лесичковъ, кон-
тролна комисия И. Гуре-
шевъ, М, Дуковъ и А,
Дуковъ. Рtши се да се
приематъ членки на дру-
жеството, които првзъ
лtтния сезонъ ще игра-
ятъ баскетъ болъ-иrра,
която 6уди най-голвмъ
интересъ у жената въ
европейскитв държави,
напослвдъкъ и въ Бълга-
рия.

BDIKIB(J1
Хвсково'[тръгва 9·30, 17·

30; Раковски тръгва 7, 14·10.
Хасково пристига 9, 16·10;
Рановсня[пристигай 1 ·ЗО, 19'30.

Конвенционалътъ за Пло-
дивъ-София пристига 2·зо,
тръгва 2'55; конвенционалътъ
за Свиленградъ пристига на
Рановски 0·11, тръгва 0'20.

Смвсенъ впакъ за Ппо-
вдивъ-София пристига 12.54,
тръгва 13"44, за Свиленградъ
пристига 13·43, 14'28.

МоАерен?. Театвъ днесъ
»ГРААИНАТА НА---------- · УДОВОЛСТВИЯТА«модеренъ

филмъ съ Пина Мсникели
въ 4 части.-Отъ утрt
»РОБИНЗОН«, I серия

пвчнтн. .сввтлинв-
търси добри сповоспагате-
ли:срtщу добра заплата.

::)6ИВ11Н\ lpJIO

АБ?НАМЕНТЪ:

Годишенъ 260
За 6 мtсеци 150
За 3 мtсеци 100

ОБЯВЛЕНИЯ:

на квад. сантимет. по

2 лева

Редакция и администра-
ция печатница

« ?ВоТЛИНА? -Хасково
Ц1iНА 1 аевъ

П;?чатпица <Свtт.1ина) - Хасково.

БОРСА
Официа11. курсъ

За 17 Януари.
куп. пр.

Швейцария 2396 - 2723 -
Ню-йоркъ 138 50 140 50
Лондонъ 590 90 597 80
Парижъ 628 50 644 -
Италия 603 50 613 -
Цариградъ 72 '10 73 80
Ронжния 70 - 71 20
Германия - - - -
Прага 403 10 407 70
Виена - 191 - 196
Белгия - - - -
Буца-Пеша - 46 - 62
Югославия 160 - 162 50
Гърция 251 - 260 -
Холандия 5173 - 5231 -
Канада-I 133 80 135 60
Швеция 3533 - 3675 -

ивянъ 1(11?11Jiджнввъ
по домашни причини ве ще иежв да приема на

именния си ценъ

псотвшнъ чнсъ
(СпециаАн? те1еграми на « РоАоnска ЗвtэАа i.)

'(ризата в 1Аа11кия
пар11а1«ентъ

Злоупотрволtнията на кмета
София, 16. 1. Така се

нарича о6щинскиятъ ни
оъввтъ, който напослв.
дъкъ е станалъ арена на
разпри между кмета, r.
Площаковъ, широкъ соци-
алистъ, и пом. кмета г.
Дечевъ, радикалъ, относ-
но цвната на хлt6а. Сга-
на нужда дори ·r. Дечевъ
да нагруби на два пвти
г. Площаковъ, вслtдствие
на което кризата бt не-
минуема. Г'нъ Площаковъ
бt изправенъ прtдъ ос·
тавка,

Днесъ ни телеграфи-
ратъ, че въ вчерашното
заседание r. Площаковъ
ёилъ оовиненъ за алоупо.
трt6ение съ вхглища, въ
което е 6ила эамtсена и
кооперацията н а широ-
китt «Напрtдъ•. Какъ
ще се развиятъ събития-
та въ тоя парламентъ,
бждащето ще покаже.

Гърция И l()ГО(Щ8ВИй

София, 16 1.

Една телеграма отъ
Атина донася, че Вениае-
лосъ, нвколко дни слtдъ
връщането с и, телегра-
фически аасвидвтелству-
валъ прtдъ Пашича ста-
рото си приятелство къмъ
Югославия, на което Па-
шичъ отвърналъ съ с.ж·
щото. Срвдъ гръцкитв и
сръбски политически крх-

Отъ утрв Модеренъ театръ
започва прожектирането на

Народното првдста-
ителство. споредъ съоо-
генията на столичнитt
встници, е раздвоено по
э въпроситв за ?прtмах-
шето на противоконсти-
fционнитt закони, гла-
/ваии отъ миналата ка-
ара, а именно по закона
i трудовата поземлена
»бственость тоя за об-
егчение жилищната ну-
да, както закона за от-
,ждаването на здания
t държавна и общин-
:а нужда.

Една часть отъ мно-
?ы.с.тв.Qто въ камарата
ка прtмахването на
? закони прtдъ видъ
11 това, че съ тяхъ се
·.рушава непрекоснове-
стьта на имота, гаран-
рана отъ конституция-
. Тия срtди подържатъ.
съ прtмахването нэ

я закони положението
капитала се консоли-

'Вра и ще може страна·
ii да заживве единънор-
Jленъ ЖИВОТЪ, Така не-
\ходим въ днешно време.
'витt течения, обаче,
эжатъ на това, щото

:1, закони да еж въ си-
,р, защото рвчъ твхъ
?е задоволяватъ насхщ-

n нужди на голtма часть
, безимотното населе-

въ страната.
Намъ се чини, че при

·а,решаването на тоя
_росъ ще трtбва да се
_ме подъ внимание ед-
?друго обстоятелство.

н Знайно е, че днешно-
ли правителство трtбва
ки' държи смtтка и за

1ественото мнtние на
u?Jпейскитt държави,
Р ъ чийто контролъ се
ГЪираМе СЛ'БДЪ ЗЛОПО-
КЪ?НИТ'В ВОЙНИ.

Така, изразитель на
аз1 мнtние става сед-
н?ото анrлийско спи-

1е Иропеанъ Комер-
ъ, което въ броя си
5 того печати ста-

э.тя1-------------------------------------------·-----------------·----------------------------

Plil}IUb KPY}I

rове това обстоятелство
всtло истинска радость и
доволство.

Швейцарекиятъ
франкъ1спада
Напослtдъкъ швей-

царския франкъ отбtлtза
чувствително спадане.

Всл'Ьдствие на това,,
срtдъ тукашнитt търгов-
ци се забtлtзва едно у-
ниние.

ft\ината J]ерникъ
автономна

София, 16 1. Вслtд-
ствие послtднитt търка-
вия между министерство-
то на желtзницитt и то-
ва на Т'Ърrовията, взето
е рtшение занапрtдъ ми-
ната «Перникъ» да бж.де
автономна.

Законопроектъ за
Държ. печатница.

София, 16 1. Готве-
ниятъ законопроектъ за
Държавната печатница ще
бжде внесенъ въ едно отъ
6лизкитt заседания н а
камарата, която ще под-
нови работата си на 23
януари,

Процъвтяването
на градоветhвъ тър-
говско отношение,
зависи от.рекламата

приказвнъ фи11мъ

въ 5 еерии.



Стр. 2
«РОДОПСКА 3В133ДА» Брой 1]

н я ш и я т ъ
подофицеръ

Въ редакцията се по·
лучи едно дълго изложе-
ние върху материалното
положение на подофицера,
отъ което извличаме сявд-
ното.

Застжпватъ се имен-
но три страни по тоя
въпросъ, засвгащи него-
вото положение, а именно:
подобрение заплатата на
подофицера, схш« тако-
ва на неговото облtкло и
даването м у по-гопъма
свобода вънъ от служеб-
ното врвме отъ казармата.

Напълно сподъляйки
гледището на дописника,
ние ще признаемъ, че по-
дофицерътъ е повиканъ
да играе важна роль по
въвпитаииато на нашия
войникъ. Първитt стхпки'
на това · възпитание мла-
дия войникъ прави nодъ
рвковоиството на подо-
фицера, който е найси-
гурния помошникъ на о-
фицера. Когато офицерътъ
е вънъ отъ казармата,·
неговиятъ помощникъ е
длъженъ да доизrражда
много до6родtтели наса-
ждани у младия войникъ-
При наличность на едно
подобно положение ние
смвтаме, че държавата ще
трвёва да се загрижи и
за материалната издръж-

\ ка на тия пионери за вой-
<нишкото възпитание. Всв-
ки ще се съгласи, че у-
сърдието за каквато и да
е двйность се засилва, ко-
гато се създадатъ условия
за единъ по сносенъ жи-
вотъ..

Дописникътъ [намира,
че облtклото на подофи-
цера ще трвёва да се при-
ближава до онова на не-
говия .началникъ - -офи'

I цера, като неrовъ помощ-
никъ. Като ставаме отзивъ
на това пожелание, пра-
вимъ го съ цъль, щото
респективнитt фактори ·.

да обърнатъ внимание и
на 1 оя въпросъ и му да-
датъ едно рtшение съоб-
разно съ изистванията на
службата.

Относно третото по-
желание - да се даде по
rолtма свобода на подо-
фицера, когато той не е
на служба, бихме заетж-
пили гледището, щото по-
дофицера въ това врtме
да бжде в ъ гражданско
обявкло, съ което ще му
се даде възможностъ да
бжде по свободенъ въ об-
ществото.

За всички тия подо-
брения има думата рес-
пективната власть в ъ
страната.

Вчера, по невнимание-
\ ето на словослагателигв,

бt разпилtна една стра-
ница, вслtдствие на кое-'\
то бt невъзможно изли-
зането па вtстннка. Про-
симъ извинение отъ г. г.
читателитt за това.

ХРОНИИА
Гостъ на града ни

е пр вдседательтъ н а
народното събрание, г.
професоръ ц-ръ Т. Кулевъ,
Хасковски избранникъ,
директоръ на столичния
утриненъ ввстникъ -Сго-
воръ>.

Отъ СоФИR опроверга-
ватъ съобщението на Пло-
вдивския 13. • Борба» за
нъкакви „и изявления на
r. м ръ Тодоровъ за r.
м-ръ Бооошевски. като
съвсвмъ невtрни.

Прtзъ м. ноември м.
r. еж си отбили пхтнага
5 - дневна общинска пови-
ность 130,З01 души.

Ко11еАиата ваканция на
на училищата въ града
ни, по причина на скар-
латина е,· продължена до
28 т. м.

Министра на финанси-
тt е заявилъ, че нtма
да има опрощение на да-
нъцитt на чиновниuитt,
за което всtки да побър-
за съ изплащането имъ.

Готви се ваконопро-
ектъ за съкращаване фо-
рмалноститt по проввр-
ката на военнитt отчети
за материалнитt разходи
прtзъ врtме на войнитt.

Административни про-
мtни. На мtстото на уво-
лнения окол. началникъ г.
Чалъбашиевъ въ Кържа-
ли е назначенъ r. Ангелъ
Вълчевъ отъ rp. Ямболъ,
на мtстото на уволнения
Свиленградски окл. нача-
лникъ г. Разбойниковъ е
назначенъ запасния пол-
ковникъ r. Василъ Велевъ.
Прtмtстениятъ врtменно
въ Свиленградъ окл. на-
чалникъ г. Павелъ Въл
чевъ отново се завръща
въ Борисовградъ

НастоятеАСТВОТО на Д·ВО
инвалидъ - Хасково отъ
името на всички жертви
отъ войнитв, изказва го.
лямата си блаrодарность
на членоветt отъ град-
ския комитетъ за указ?
нота извънредно усърдие
по събирането помощи
и раздаването имъ на
нуждающитt се инвалиди,
вдовици и сираци за свt-
тлитв праздници.

То схщо отправя сво-
ята благодарность къмъ
всички онвзи граждани,
които съдействуваха на
комитета съ своята бла-
готворителна лепта

Отъ наегеягевствете.
Увt1ненъ е полицей-

ския приставъ г. Д·влчо
Шатхровъ и на негово
мвсто е навначенъ Деко
Схбевъ Банковъ,

Научаваме се, че е по-
ета инциативата за обра-
зуването въ Хасково на
журналистическо друже-
ство. Инциативата е по-
хвална и пожалаваме ус-
пвхъ, макаръ че въ града

ни журналиститв се на-
брояватъ малцина

Днесъ сугрияьт- въ А-
ле. ативния сх.дъ въ Со-
фия почва разглеждане
дtлато по миналогодиш-
ния атентатъ въ народ-
ния театръ върху земле-
делскитt министри

6. Н Банка купува
златни монети

Наполеонъ. . 506 -
Лира английска 632 50
Лира Турска 574 -
20-то марка герм. 619'50
20 ТО крона авст 523 50
Руска рубла 67 -
Щадски доларъ 131 -
Канадски доларъ 131 -
Сребаренъ левъ s·50

"ГЕРОЙСТВОТО" Hf\ ЕДНf\
Ж Е Н 1\

Првци една седмица до-
йдохъ отъ Сливенъ въ Хас-
ково, кжпего имаме иаслвц-
ство отъ баща ми, покойнинъ
вече, двt кжщи въ единъ
дворъ, което слвдва да се
разцвпи между мене, братъ
ми, двъгв ми сестри и майка
ми. Дошелъ съ нам-врение и
желание за доброволна по-
пвпба, азъ бвхъ изуменъ, ко-
гато видяхъ какъ сестра ми
Мария Тинкова, по баща
Славчева, уч. ,,Новий", работ-
ничка въ „Никотеа", при е-
динъ разговоръ по тоя въп-
росъ, съ очи пълни съ ал-
чностъ, се нахвърли отначало
върху ми съ най-тежки думи,
слtдъ което ми нанесе, срвцъ
очуденитt погледи на много
съсвпи, побой. Понесохъ вси·
чко съсъ стоицизмъ и, вмtсто
отмъщение, въ мене се поро-
ди. просто с.ъщ,ал.е?ше.-Дово-
ленъ съмъ само, че по гакъвъ
начинъ можахъ да опиша „ге-
ройството" й.

1\лександръ Славчевъ
Хасково, 17. 1. 924 г.

IJJH)Ыb И ШDIIb
На 9 и 10 т. м. се е

схстояла въ rp. Сливенъ
първата конференция на
юношитt туристи и ту-
ристки съ задача, наредъ
съ развитието на туриз-
ма, да се даде и силенъ
тласъкъ на колтурната
работа въ органиаациитъ,
обединяващи се въ ю. т.
съюзъ. *

. Тукашното ю. т. Д-во
•Клокотница», устройва
18 срtщу 19 т. м, музи-
кална-чтанцувална вече-
ринка. Отъ усиленитt
приготовления, които се
правятъ за цъльта, обt-
щава да бжде една отъ
найслестяшигь вечерин-
ки, давани прtзъ този
севонъ *

Хорътъ на мtстното
т. д-во на възрастнитt-
«Аидаэ , е ходилъ на пър-
вия день на колела изъ
кхщигв на П() - в·.1дни rt
български и еврейски се-
мейства, пвейки коледа-
рски пtсни.

Съгла .н р Ьшението
отъ 28. х. 1923 r. въ
Пловдивъ на общ это гру-
пово събрание на кло1-10-
ветt,влизащи в ;\{иж?стрn-

ителната група «Родо
пи», опрtделената прtзъ
зимата срtща между юно-
шитt туристи и Т\'ри,:т-
ки въ rp. Станимака ще
се състои на 19 и 2 t т 1\1

ми?ю

въ очакване.- Завчера г. Н В?
сочества князъ Кирилъ

1

княгиня Евдокия замина
ли за Вьортеl\lберrъ, А

присжтствуватъ на офw
циалния rодежъ на сестр
си, княгиня Надежда.- Между Нинчичъ
Пашичъ напослtдъкъ и:
никналъ конфликтъ n

рускосръбското сближ1
ние. Пашичъ билъ з
признаване Русия, Ню
чи•1ъ противъ. Говори с

че по тоя случай и Ни1
чичъ билъ прtдъ оставк1

Малки вtсти
-Английската камара

се открила вчера. срtда.
Всрt'дъ депутатитt имало
силно наrодуване срtщу
кабинета Балдуин. Оста-
вката на послtдния била

Сждебенъ рриставъ при Хасковски Окр. Сжщ

ОБRВЛЕНИЕ
· No tao

Подписаний Ст В !lоловъ Сждебенъ Пристав·
при Хасковски Окр, Сждъ на I участъкъ на осноа
ние протоколъ подъ NO 7 48 издаденъ отъ I Хаско
ски Мирови Схдъ на 18 Май 1923 rод, за въ пош
на Гирrоръ. Димка и Фроска Иванови отъ rp. Хаск
во, срещу Атанасъ Ивановъ отъ rp. Хасково за np

данъ на публиченъ тжр1·ъ недвижими имоти остан
ли отъ покойната Петра Ив. Пенева отъ сжщ1
родъ и съгласно чл. чл. 1004-1028 от гражданско1
сждJпроизводство обявявамъ, че отъ 26 януари. 191

rод. до 25 февруари 1924 rод. включително часъ1.
До 17 ще продавамъ на публична проданъ въ ка

целарията ми в ъ гр. Хасково долуозначенитt наслt
ствени недвижими имuти:

1) Кжща едноетажна съ една стая застрое
отъ камакъ и дърво, покрита съ мtстни кереми
постро-ена на 30 кв. м. съ не зш;_ш_?но .мtсто 1

кв-. м. находяща се въ гр, -xacirnвo уч': )т'in'1ё'?и? n

сжседи: отъ дветt страни пж.ть, Атанасъ Ивановъ
Митю Георrиевъ, оценена за 1200 лева, която с1

тавлява нераздtлна част? отъ кжщата на Ат. Иванш
2) Нива отъ 1 декс1ръ 3 _;ара въ мtстносп

))Чукитt« - Хасковско землище при съсtди: Та1

Теневъ, Дяко Георrиевъ, Делчо Димитровъ и Дf

отценена за 26 лева.
3) Нива отъ 3 декара въ мtстностьта ))С

ро-Новитt лазя" еж.щото землище при сжседи: Ива

Петровъ, Георги Македонски, Петръ Ангеловъ и П

ра Петрова, отценена за 60 лева.
4) нива отъ 1 декаръ и 6 ара въ мtстнос11

»Чукитt« - същото землище, при сжсtди: Деля
лева, наслtдницитt на Аленака Райчо, Георги
кимчето и )l{елю Атанасовъ, отценена за 3 ! лева

Горецоменатитt имоти еж.: свободни отъ заП(
и запрещение

Наддаванетс., ще почне отъ горната отцtь
за всtки имотъ отдtлно. Желающитt г-да да
пятъ тия имоти да се явятъ всtкой присж.тств?
день и часъ въ канцеларията ми, за да разrледв?
книжата по продажбата и да наддаватъ,

rp. Хасково, 16 Януарий 1924 rод.
I Сн;дебенъ приставъ: Oni. в. ЛоJ

r? Н О В О П Р -в М -в С Т Е Н f\ Т f\ в

Печа1uица ,,свьтпинR11
до демокр. кдубъ, срtщу новостроящето

се здание до общината

е снабдена съ най·JV\одерни wри4
тове български, френски и нt,,

ски букви.
ПРИЕМ!\ Дf\ ПЕЧ.f\ТИ всички ВИДОВЕ ТЪРrовсt
КНИЖ.f\, ВИЗ. Кl\РТИ, НЕК'?ОЛОЗИ, 1\ФИШИ И Г- - на най-износни цi:.ни. - -

Посi:.тете за да се увърите.


