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Независимь инфермациовенъ ежеввевникъ
•

]аnовопявапе пужпип па Ха[копо
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J? Въ миналия ·брой въ
к?циална статия ивтъ-
11ахм? паляшитв нужди
а Хасково по повдига не
?да ни въ олагоустрой-
а?ено отношение като се
u,hщахме да се повъ-
,?емъ по възможнитt ре-
\?си за задоволяване
:1? нужди.
к Както е изввстио гра-
,,, ъ ни се нуждае отъ
\Ъ мъроприятия, за ко-

0? еж нуждни срвдства
,io не малки. Само нt-
,ко милиона лева. или
°''гина такива. не -бю1и
?rатъчни да се пости-
(iГЪ задоволителни ре-

1d.гати.. Ние смtтаме, че
т -случая еж потрвёни
[iSJTKИ МИЛИОНИ. КОИТО
?uинската управа на
и.а цtна ще трвбва да

»(I lat'11'6PИ.

lь Така, общината ще
f>бва да прибtrне да
:тави тия срвдства

?зъ съадаване пр?ходи
,я) .складираиитв въ гра-

тютюни, като всвки
:ill грамъ се обложи съ
апнъ до два лева,· както

1а бt првди изввстно
.1t?ме, когато. една нераз-
11нщиина, или по -скоро
11исть унищожи закона
Д!

това облагане. Трвёва
nодчертаемъ факта, че
о подобно облагане
единъ килиграмъ на

!]/ЮНЪ съ единъ или два
""а, не би било нвка-
:)ъ ro.ittмъ товаръ ни-
?за тютюневитъ фирми,
?о за произведители,
to пъкъ за консумато-

11 При даждията, съ ко-
1

, държавата е обложи-
гютюневото произво-
во„ облагането съ по-

:Оцо-единъ или два ле-
на кшюграмъ-не се
етяватъ интереситt

И(О На фирми, НИТО ТИЯ
nроизвидители и кон-

Ьftатори, а съ сумигв,
юрани отъ това срав-
·елно нищожно облага.

вС оошинитв, гдъто се
? fсиратъ тютюни за
· tъ само кхсъ срокъ

?,;.врtме, въ благоустрой-
::::!еНО отношение биха

ДОШЛИ ДО цввтущо състо-
яние. което ще бжде една
необходимость и за ония
мжченици-рабоп1ици по
тютюневигв складове.
днесъ влставеии да живв-
ятъ мизерно поради лип-
са на хигиенични условия.
Ако народнитt ни избра-
ници, проникнати отъ
съзнанието, че това е
единъ палящъ и съ схд
боносни послъдици за
здравословното състоя-
ние на градевегв, произ-
веждащи тютюни, въ-
просъ, а т-'t отъ деиь на,
день поради засилването
проиэводството на тютю-
ни ставатъ се повече, по-
ложатъ всички старания
да се възобнови закона
за облагането съ тоя не-
значителенъ двнъкъ тю-
тюнигв, тt ще заслужатъ
истинската признвтел-
ность на своитв съграж-
дани, както и тия на са-
мото семейство и тt.хни„
Т'В 6ЛИ1)К"1-И.

Втори източник? за
срвдства е 60°/0 отъ да-
нъка върху тютюневитв
фирми, които тt пла-
шатъ въпреки- всъкакво
здравоправно схващане на
столичната община, гдвго
се намиратъ централитt
имъ. Тая очевидна непра-
вда пакъ ще може да се
прtмахне отъ надлежни-
тt фактори, чрвзъ мощ-
ното вастхпване на на-
шитв избранници, елини-
ятъ отъ които е првдсе-
дательтъ на камарата.

Ако no една или дру-
га причина нашит-в из-
браници не успtятъ да
извоюватъ тия права за
о6щинитt, глвго се склв-
диратъ тютюни, община-
та е длъжна да прибt-
гне и то на всвка цtна
и до заемъ. Ние смвгаме,
че не само едно поколt-
ние е длъжно да понесе
една финансова гежястъ,
произходяща отъ задово-
ляването на нужди по
повдигане адравославното
състояние на родния
rрадъ. Ако единъ rрадъ
се снабди с. всички хи-

rиенични условия и се
повдигне въ ола оустрой-
стаеното отношение, то-
ва узначава, че грядущи-
тt поколвния еднакво
ще се ползуватъ отъ
твхъ. както и сегашното.

Намъ се чини. че .въ
случая е необходима ед-
на здрава ржка, която,
като покойния софийски
кметъ Д. Петков. който
съ единъ смълъ жест ь
отъ единъ западналъ ту-
рски градъ, създаде бал-„ sканската хуоавица„ наша-
та столица: която остави
далече задъ себе си всич-
ки други на балканитt,
да подхване тая работа.

Послв, едно ефикас-
но," планом:g"рнсr и добро-:.
съввстно, използуване на
вр. трудова ПОВИННОС'ТЬ
би дало чудни резултати
по прокарването и шоси-
рането на улицигв. Тая
повинность широко се е
използувала отъ много
градове. защо ние да не
направимъ сжшото?

Инициатива, смtлъ
замахъ и упоритъ трудъ
еж. необходими въ случая.
Ще ли бждемъ честити
да се сиаодимъ съ тъхъ,
6ждащето ще ни покаже.

УОIПЬ опаfВВ1Г'
P1ti60ffJiftltЪ·

На 13 т. м. при една
првстрелка билъ заловенъ
около мtсностьта « Чуки-
тt• опасния разбойникъ
отъ бандата на братя Га-
не-ви. Мехмедъ Османовъ.
!lo пхтя той се опиталъ
да бЬга, но билъ убитъ.
Никакви показания не
6илъ далъ. Въ торбата му
били намtрени една пита
хлвоъ, 73 куршума и ед-
на турска муска По на-
реждане на прокурорътъ,
днесъ трупа му ще бжде
локаранъ въ Хасковската
болница, за аутопсия.
1\втомобилъ „ Оверландъ "

циркулира всвки день по гари-
фитt на влаковегв Раковски,
Кърджали - Хасково - Хар-
манли, Стара-Загора. Плов-
дивъ и пр. Такси най-евтини.
Пжтуване бързо и сигурно.
Билети въ слад1й1рннца ,,Яr-o-
AI" - Хас:ко,о.

АБ?РАМЕНТЪ:
Гr1д11шенъ
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I
куп. пр.

'Швейцария123971 - 2425 -
Ню-йоркъ 138· 50 140 10
Лондонъ 590 20 597
Парижъ 649 - 662
Италия 606. 40 630 50
Цариrрадъ 72' 10 73 80
Ромжния 70! 20 72 60
Германия - -1 - -
Прага 399 50 405 -
Виена -1 94 -1 98
Белгия - -
Буда-Пеща _I 43 -, 61
Югославия 159

-,
160 40

Гърция 2721 - 2ЗОI -
Холандия 5180 -,52361 -
Канада 1341 351 1361 5Q
Швеция 36231 - 3668I

-:

ПОС11"DДЕН1? ЧRСЪ
LGneциa111-iи те11еrрам? на ? Родопска Звtзда»)

Gофий? 17. I. Още не
забравено нещастието
надъ Япония. днееъ н?-
flеrрафътъ ии донесе,
че вчера тамъ етанаjlо
годtмо земетре?ение,
щертва на което СИ\ би-
JJИ 200,000 граждани.
Ужасътъ бИ/IЪ ГО/1ЪМР.·

]ЛОJПОТJ:&п. ПУШКИ

Gофия, 17. I ту...

кашнитt вtстници (Па„
ватъ отзивъ на една го„
дtма афера еъ стотици
ХИJiйди пушки, въ коя?
то бщгъ замtсенъ юrо ...

СJiаВЯНСКИЯТЪ / воененъ
мttниетръ, _оставката на-
когото, ·биJiа вtроаrиа.

lофия, I 7. 1.

У1{азъ1ъ, съ който
се забранява вно„
сътъ на лунсозн и и
др. прtдмети въ Бъ-
лгария, е публину ...

валъ въ вчерашния
брой на Държавенъ
В1;стникъ. Тоя за
селснит'h общини е
изпратенъ за публи ...

нуване и. в·sроятно,
утр't ще ИЗJ1'БЗе.

Jfевыъ [е качва
София, 17. 1.

Нашия rъ леиъ
отъ нtнолко дни се
е nо.качилъ чувст ...

вително _на швейца ...
·

реката борса

Жилипiенъ
КУРИОЗЪ
Н а 1G т о r о

се е р а з г л е д а л ъ
въ жилищната комисия
единъ интересенъ жили-
щенъ въпросъ. Шивачътъ
Гав()аилъ Ивановъ държи
подъ наемъ единъ отъ
дюкянитt на видния тър-
говецъ Иванъ Теневi Бt-
левъ, който за три дюкя-
на на най видно мtсто въ
пияцата плаща 19UO лева,
а за наетия отъ Гавра-
илъ Ивановъ 111,лучава
1600 лв, мtсечно. Ср·вщу
наема Ивановъ дава по-
лици, които той редовно
изплаща било въ пари,
било въ натура, изработ-
ва три ката дрехи, които

продава на собственика
нr1 дюкяна Ив. Бtлевъ.
Попицитt обаче той за.
дъµп<а за да може
единъ день той съ тяхъ
да си послужи и докаже,
че наемателъть не му
плаща редовно наема и
го изв.ади отъ дюкяна му.
Подава заявление въ жил.
комисия за rая цtль, оба-
че тая послtдната схва-
ща недо6росъв всностьта
и рtшава дtлото въ пол-
за на Гавраилъ Ивыювъ.
Чудовищt:1-1ъ ни се вижда
тоя търrов:ж1-1 МО1:-)алъ.

Ренламата е лу ...

шата на търгоеияrа.
---------1 .. ?,"·..iw? ....



Стр. 2 «РОДОПСКА аввадх- Бро?

ХРОНИКА
На 16 того re състоя

събрание на демократи-
ческия зговоръ, на което
еж се размtнили мисли
около закрепването на
партията. Избра се пос-
твяненъ изпълнителенъ
комитетъ въ съставъ: Хр.
Бардучковъ, Василъ Па-
расковъ, Анrелъ Буналовъ
и Василъ Митовъ. Избра-
нитt отъ своя страна ще
изёератъ првдседат'ель и
секретарь. Въ неделя ще
има публично събран?е
въ модеренъ театръ, на
което ще говорятъ про-
фесоръ Кулевъ и др. На-
редено е да се поканятъ
да присхтствуватъ и прв-
дставители огъ окол-
нитё села.

Вчера, по случай 46
годишнината отъ осво-
бождението на rp. Плов-
дивъ, е била отслужена
панихида за освободите-
литt. Денътъ е билъ
тържествено отпразну-
ванъ.

Третмятъ редовенъ ко-
нrресъ на младежитt со-
циалдемократи се е от-
крилъ вчера сутриньта
отъ г-нъ Янко Сакхвовъ
въ зданието на ул. Лом-
ска. Занималъ се е съ
текущи въпроси.

Провинени еж въ изнудва-
не мнозина отъ органитt
на общ. оевопасность въ
Пловдивъ въ врtме на
септемврийскитt събития
и нвкои отъ 1 tхъ еж. и
арестувани за това.

0Фицерсната форма
споредъ в. »Отечество»
се установява въ празд-
нична, строева.домашна и
бойна.

•

Дежурна аптека въ не-
деля, 20 т. м., е общин-
ската.

Пеегъпяеннята въ окр,
акцизно управление прtз
миналия мtсецъ декември
1923 год. възлизатъ на
около 1 милионъ лева.

Б. Н. Банка купува
аJ1ат11и монети

Наполеонъ . 506 -
Лира английска 632 50
Лира Турска 574 -
20-то марка rерм. 619'50
20-то крона авст. 52,3·50
Руска рубла 6 7 -
Щадски доларъ 131 -
Канадски доларъ 131 -
Сребаренъ левъ 8'50

Хасковско окр. контро.1-
но бюро по мtркитt и евг-
лиJ1китt.

Въпрвки многократ-
нитt прtдупрtждения отъ
бюрото, много отъ тър-
rовцитt и ванаятчиитв,
които употрвояватъ мtр-
ки и теглилки еж нару.
шили закона на послъд-
нитt всички нарушения
ще бж.датъ наказани съ
максимална глоса Днесъ
CJI... съставени повече отъ
?о акта,

МоАерен-ь тватръ отъ
днесъ прикааниятъ филмъ
».Po6unвo1t? Круво«, първа
серия, съ специална му-
зика.

Геадсквятъ театръ ще
прtдстави въ неделя. 20
т. м., за първи пхтъ ко-
медият 1

- ФАРСЪ въ 3
действ. » Бонвивамъ с, отъ
Вилхелмъ Валтерсъ. въ
главнитв роли г Кючу-
ковъ,Минковъ, г-жа Пас-
палева и пр.

Вечеринка дава учени-
ческото неутрално д-во
-Мощенъ аовъ- въ града
ни днесъ въ читалище

. <Заря» съ благотвори-
телна цtль. Младитt ра-
тници на трtзвеностьта
канятъ гражданството да
даде своята морална и
материална подкрвпа,

МакеАонски младежки
сrоворъ устройва довече-
ра въ салона на « Нова
Америка- вечеринка, съ
избрани номера.

Реферат'Ь върху зако-
нитt: за отчуждаване
сградитъ, поземл. соост-
веность и закона за обл.
жилищната нужда ще дър-
жи r. Д-ръ Н. Салчевъ отъ
София въ схоота, 19 того,
въ салона на читалище
«Заря»

РъШЕНЯЕ 611

ПОПВВ[КИИ [Ы?rь
Стоп анския с ъ в t т ъ

при общината на 16 того
е взела рвшение по уре-
гулиране првхраната.възъ
основа на което е издалъ
слtдната внповвдь:

1. Првдмети отъ пър-
ва необходимость нуждни
за продоволствието на
града ще се счигатъ: бра·
шното, хлвба, месото, мас-
лото, шарлана, зейтина.
захарьта, сиренето, каш-
кавала, сольта, рибата, о-
риза, фасула, яйцата и
птицитt.

2 Забранявамъ закуп-
ването на прtдмети отъ
първа необходимость съ
цвль на спекула.

3. Забранявамъ заку-
пването на: масло, яйца и
птици отъ пазаря и по-
крайнинитt на града съ
цъль за црвпродаване.

4. Закупването на ед-
ро rолtми количества
прtдмети отъ първа не-
обходимость отъ града ще
става само съ спецеално
разрtшение отъ стопан-
ския съввтъ.

5. Всtки продавачъ
на прtдмети изброени въ
п. 1 на настоящита вапо-
ввдь е длъженъ да поста-
ви картончета за цtната
на продукта, на видно
мtсто и да прtдстави на
с,опанския схввтъ цtно·

разпис.ъ въ два екземпля-
ра на всичкитt си стоки,
отъ които единия екзсм
пляръ we му се повърне
отъ стопанския съвътъ,
който ще удобри ц·Ьнитt

6) Удобренитt цЬни
отъ стопанския съвътъ не
моrатъ дс1 се увелочаватъ
и продажбата на стокит-в
ще става по тия цtни.
Измtнението на цtнитt
ще става само отъ сто-
панския съвътъ.

7. Продавачитв на
пръдмети изброени въ на-
стоящата ааповъдь задъл-
жавамъ да поставятъ та-
белки за цtнитt на сто-
кигв си най-късно до 2:')
того. а цtноразписитt си
да прtдставятъ на сто-
панския съввтъ най-къс-
но ДО 28 того.

,8. Всички ония, които
не ивпълнятъ въ точъ по-
становленията въ настоя-
шага ваповвдь, стокитt
имъ ще бждатъ конфис-
кувани и ще имъ се на-
лага най-голвмата глоба.

капъ и читалище; д) да под·
крtпва или само издава по-
лезни за дружеството печат-
ни произведения и др.

Членове на друя-еството
могатъ да бжпагъ всички пен-
сионери и служащи, добили
право· на пенсия безъ разли-
ка на полъ.

Забвл-вжка: Не се прие-
матъ такива, които еж осжж-
дани и наказвани за злоупо-
трвбление.

Всички членове, при за-
писването си, · првдплвщвтъ:
а) веднажъ за винаги най-мал-
ко 5 лв. всгжпигелна вноска;
6) годишна вноска по единъ
левъ за всвки 100, или часть
отъ 100 лв. върху годишната
си пенсия или заплата.

При това извtстяваме, че
къмъ сжшото дружество е
учръцене взаимноспомаrател-
на каса за смъртни и неща-
стни случаи, цвльга на която
е да се даде: а) бърза едно-
врвменнв парична помощь на
насэтвдницигв на починалия
пенсионеръ и б)едноврi,мена
парична помощь въ случай на
нещастие н а участника въ
касата.

Всвки пенсионеръ и слу-
жащъ на въэрасть до 70 rод.
включително, който е членъ
на дружеството „Старини" и
е здравъ, може да бжце членъ
и на взаимноспомаrателната
каса. Здравословното му със-
тояние се удостовtрява отъ
мi,стното настоятелство с ъ
протонопно рвшение. При за-

писването си членътъ
првдварително 10 лева
пителна вноска и 30
запазенъ фондъ. Ре;
вноска е 10 лв. м·sсеч"

Записванията стават,
день въ клуба на подеритt при касиера на кnИванъ К. Толовъ, огъ
часътъ слtдъ пладнt,
празцниченъ цень: суотъ 9-12 часътъ и от
слi::дъ обi::дъ.--------:

Хасково тръгва 9·3
30; Раковски тръгва 7,
Хасково пристига 9,
Раковски пристига 11 ·зо,

Конвенционалътъ задивъ-София пристига
тръгва 2·55; конвенцион.
за Свиленградъ пристнr
Раковски 0·11, тръгва О·;

Смtсенъ влакъ за
вдивъ-София пристига
тръгва" 13·44, за Свилен
пристига 13·43, 14·28.

Ной не е чувалъ,
не знае БАИ ИВАНА?
Нека посtти рестор

,,Централ
дtто GЪBG't>]VIЪ Еф
ще се наяде и пие

кото му душа еак
Пристигнz прочутата а

тична т-ърновска тур?? .

ПеВ[ИОВRJВО n·во
.,,.СТАРИНИ""

Мtстниятъ клонъ на Сждебенъ рриставъ ?при Хасковскй с: Окр. с
пенс. д-во «С1Гарини» из-

ОБЯВЛЕНИЕ No 137праща до r. r. учителитt
и секр.-6ирницитt въ око· Подп. Ст. В. Поповъ Сжд. Приставъ при Хаск.
ЛIIЯТа ИЗВ'ВСТИе, като re- сждъ на I участъкъ на основание_;протоколн. решение по?
рсщо се позовова да под- 2643 издаденъ отъ Хаск. Окр. Сждъ на 27 октомври 922 r

въ полза на Дi;лчо f\нгеловъ отъ rp. Хасково, като &п омоrнатъ дружествената.
;..?в:ен?ъ?н?а?с?т?о?й?н?и?къ?н?а??л?о?лi.?,zl!н?а?;?n???????v?jlЦ.УЭа, ..като--&е ....n.одо.6.ри.;;::; му I о'?е разрешено проданьта на недвижимия имотъ остазлата участь на пенено- отъ покойната Запрянка В. Дi;лчева. и съгласно чл. чл

неритt, които извемог. 1028 отъ гражд. съдопроизводство обявявамъ, че отъ 2),

ватъ nтъ нуждит'В на ЖИ- арий 1924 r. до 26 февруарий 1924 rод. включително ча'
до 17 ще продавамъ на публична проданъ въ канцелаBOT'l при едни така неза- ми въ rp. Хасково долуозначенитi:: длъжникови двдоволителни пенсии. имоти: 1) 213 части отъ едно лозе американско цtлото

Ние се надяваме, че 2 декара и 5 ара въ мtсностьта „Кенана" Хаск. землищ
r. г. учителитt и секр - съсtди: Иванъ Поповъ, Спирдонъ f\нrеловъ и f\нгелъ
бирницит-в ще се поста- Тянковъ оценени за 1000 лв. 2) 2/3части отъ едно лозе

риканско цtлото отъ 2 декара въ сжщото землище ираятъ да проа1 итиратъ въ ностъ, при съсi;ди: Наслi,дницитi:: на Митю Стайковъ,полза на дружествената Поповъ и Василъ Кадънката оценено за 1000 лв. Горt
кауза. натитt имоти еж: свободни от запоръ и запрещение. Hr

Ето и самото извtстие: ването ще почне отъ горната оц1;нка за всi;ки имотъ 01

но. Желающит1; г-да да купятъ тия имоти, могатъ да <

вятъ всi;кой лрисъственъ денъ и часъ въ канцеларият
за да разгледватъ книжата no продажбата и да наддава
гр. Хасково, 17 11924 г. J Сжд. Приставъ: С. В. ЛО'

Настоятелството на Пенс.
д-во „Старини," Хасковски
клонъ, извtстява на всички
пенсионери, живущи въ гр.
Хасково и околията, че на 7
октомври 1623 rод. е основа·
но дружеството ни и че :със·
тавения по случая протоколъ
е утвърденъ отъ Централно·
то Настоятелство на сжщото
дружество, за което ни е съ·
общено съ писмо No 124 отъ
26 октомври 1923 год.

Цi;льта на дружеството
е: да се грижи за материал·
ното и морално , положение
на своитi:: членове, като оси·
гури добавъчни источници за
подобрение положение на пен-
сионеритt, изобщо създаде
условия, които да направятъ
живота на пенсионера, кол-
кото е възможно по-сносенъ.

За постигане на тази цtль
дружеството ще се грижи: а)
за запазване пенсиония фондъ;
6) да събере необходимитt
срi;дства за нуждитi:: на само-
то дружество, както и за уч·
редяване на взаимноспомаrа-
телна каса за смъртни или
нещастни случаи, съ блаrо-
творителенъ фондъ, отъ кой·
то да помага на членоветi; си
в ъ изключително нещастни
случаи въ размi;ръ до 314 отъ
фонда; в) да уреди кооnера·
ция за удовлетворение раз-
НН'l''Б нужди на членоветt; r)
да се снабди t:ъ съ свой ло·----------?-

Ооявление
№ 183

Дирекцията на Хасковски Окр. Затворъ извt
ва на интересующитt се, че на 25 януарий 1

отъ 14 до 1 6 часа слtдъ обtдъ въ канцеларията
Хасковското Окр. финансово управление ще се 1

изведе търrъ по доброволно съгласие, съгласно
159 и 160 отъ закона за бюджета и отчетноста
прtдприятията за доставка на (150) сто петдес
куб. м. дърва на проблизителна стойность -!5,UO?
за нуждитt при хасковски окр. затворъ.-

Залоrъ за правоучастие се взема 5°/0 отъ 1

близителната стойность -
Поемните условия и описание

дятъ всtки присътственъ день въ
затвора, а въ денътъ на търга
управление -

моrатъ да се
канцеларията
въ финансов

Всички разноски станали по търга еж. за Cl
ка на прtдприемача.

Хасново, 15 януарий 1924 год.
. --?

От'Ь АМрекц•


