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Независимъ информационенъ ежедневаикъ

Мината ,,Марица'','\

о

и

i,J

)Н. Тя се намира на нt-
ьояко. километра от гара
тиековски. Перииетритв,
:атъ които се добиватъ
?мени вхгпиша заематъ
)tдната часть на тази

8'тловина, на която дъл-
па ось има направление
гъ ивтокъ къиъ западъ,

уn)чти паралелна на р.
шарица.

Де.белинат.а на каме-
,??rленитt пластове отъ
до три и половина мет-
t.. Запаснгв въ въглиша

nрtсмtтатъ отъ
?"'АР1 18 милиона тона.

рр,едр химическия със-
эъ 1Ъ выяишата се отна-
>чi'Ь къмъ групата газо-
·дt/
- смолисти въглиша,

6?tАствие на което твхъ
кш поставятъ въ групата

• 1
отлично горящитв ма-

и риали и сн. пригодни
зи извозъ въ странство,

·?работени въ брикети.
? като nрtработени до-

ле?-аатъ нов-и качества -
8tма твърдость, no-ви-

lcfa калоричность и го-
во съпротивление на

1ствието на атмосфе-
·а.
Разработването на ка-
1итt въглища е вапоч-
о првзъ аврилъ 1917

гр.. въ три галерии. Про-
а подството на въглища- (1J1иза на 150 тона днев-

но при увеличенъ ин-
гаръ и работници то
(е да стане 250-300

чевта дневно. Обаче, ако
__.цоставятъ равнитв и

бходими приспосооле-
=-2!!, работници, мината ще

;е да вади до 1500 то-
ец?;цневно.

1 м1 Вnаковетt.
С110

ваш Хасково тръгва 9·30, 17·
ГИ, ?аковски тръгва 7, 14·10.
овнсово пристига 9, 16'10;
•фiавс:ки пристига 11 '30, 19"30.
·uТЪКонвенционалътъ за Пло-

.-София пристига 2'30,
вв 2'44; конвенционалътъ

rорJlеиленrрадъ пристига на
1

на11ски 0·11, тръгва 0·20.
бан1Смtсенъ впакъ за Пло-

?-София пристига 12.54,
11 13·44, за Свиленrрод-ь
rмr" а·а, 14·ia\

Като публицисти иие
сме длъжни да изтъкнемъ
обстоятелството, че мина
Марица, снабдена съ срвд-
ства за едно производ-
ство до 1500 тона дневно,
означава едно достатъчно
задоволяване на нуждитt
отъ горителенъ материалъ
достатъченъ да задоволи
консумативнитt нужди на
цtла южна България.

Вънъ отъ това обсто-
ятелство, ще наблвгнемъ
и на друго, което не е
по малко важно отъ гор-
ното. Знайно е че мината
« Перникъ- е въ близко
съсвдство съ Сърбия, на
която всички усилия еж
насочени да турне. рхка
на нея. Първиятъ ударъ
отъ най-схдооносно зна-
чение е, ако при една не·
изключена евентуалность,
се турне рхка на тая ми-
на, първата послвдица отъ
това ще бжде, че веднага
замира и спира всвко дви-
жение на влаковегв въ
страната,

Ето защо, ние смt-
таве, ч е респективвитв
фактори ще трtбва на
всвка страна да съададатъ
условия за увеличаване
производството на въгли ·

ща на мина ,Марица- ка-
то една необходима и въпи-
юща нужда за интереси-тt на страната. Въ слу-
чая държавата ще тръсва
да бжде щедра въ отпус
кането на срвдства, защо-
то това е отъ жизнена
необходимость за насъ.-Ф-

ГражАани ни молятъ
да обърнеме вниманието
на общината, че улицата
отъ гимназията до град-
ската градина е б и л а
просто непроходима. Нуж-
но е общината да посипе
единия край съ пвсъкъ.
защото днесъутрв тръг-
ватъ ученицитt и тя ще
бюде една отъ оживенитъ
улици,

&ом?ата въ оджака
На 1 О того вечерьта

въ М.Търново,въ кхшата,
въ която допрtди два мt-
с.еци живtелъ Димо Ян-
ковъ отъ м. Търново,
трак. революционеръ, сега
ликвидаторъ на окр. лик-
видационна комисия в Бур-
гасъ се намtрила една со-
мба -Одринка-, която би-
ла скрита въ пробива за
печката на оджака. Кога-
то новиятъ квартирантъ
искалъ да почисти този
отворъ на печката, бут-
налъ съ тояга и бомбата
изкочила о т ъ другата
страна и паднала въ огъ-
ня на оджака въ съсвд-
ната стая. около който
оrънь били насвдали же-
ната и дtтето на кварти-
ранта и еда баба. Благо-
дарение првдвидливость-
та на бабата. бомбата би-
ла веднага извадена отъ
огъня и нещастието из-
бtrнато.

Една rръцка
провокация

Првди нвколко дни
въ една кръчма на ул.
Фердинандова въ Бур-
газъ се събрали на чаша
вино ;цвt компании риба-
ри, които по-едно врвме,
започнали да спорятъ за
България, Македония и
Гърция, тъй като една
часть отъ твхъ били ма-
кедонци, а другата-гър-
ци. Македонцигв рибари
прtдупредили друrаритt
си гърци да 6ждатъ по
скромни и уважаватъ по-
вече страннта, въ която
живtятъ. Вслвдствие та-
зи з,абtлtжка, групата
македонци рибари, при
излизането си отъ кръч-
мата, била нападната от
гърцигв, които нарани-
ли Василъ Нанчевъ на
7-8 мtста съ ножъ.
Между нападателитв е
билъ познатъ въ тъмни-
ната и шурея на рибаръ
Хр. Маноловъ, които билъ
задържанъ отъ властьта,
обаче въ послвдствие ос-
восоденъ, поради вастхп-
ничеството на единъ вли„
sttenetc„ господинъ,

АБСНАМЕНТЪ:
Годишенъ
За fi мвсеци

260
150

За ;{ мtсеци 100

ОБЯВЛЕНИЯ:
на квад. сантимет. по

2 лева

Редакция и алминистра.
ция печатница

« !:ВБТЛИНА, +-Хасково

ЦБНА 1 яевъ

Печатница <С1rI,т.шпа) - Хасконо.

БОРСR
Официа11. курсъ

За 22 Януари.
куп.

I

пр.1
Швейцария 2395 - 24231 -
Ню-йоркъ 138 50 1401 10
Лондонъ 584 20 591, 50
Парижъ 600 80 623 50
Италия 600180 609 50
Цариградъ 71 40 72 80
Роижния

68!
40 70 20

Германия - - - -
Прага 402i 60 407 30
Виена -1194 -198
Белгия - - - -
Буда-Пеша - 46 - 61
Югославия 158 50 161 10
Гърция 266 - 273 -
Холандия 5156 -.5215 -
Канада 135 10, 136 70
Швеция 3606 -13648

ПОСЛ"БДЕНЪ ЧН(Ъ
(СпециаJ1ни теАеrрами на "Родопска ЗвtзАа >>)

Пашнчь ·И МJ[олнuн
·

rпнртuата афера
София, 21. I.

Ввроягностъта за
ебл ижението меж-
ду Югославия и и ...

талия все повече и
повече се · затвър-
дява. Това иде да
подчертае и срвща-
между Пашича и
Мусолини, която ще
стане на 25 февру-
ари. На нея и два-
мата ще говорятъ
по тоя въпросъ .

ЖЕЛВЗIIОПЖТИАТА
катастрофа

София 21. I.
Товарния влакъ

Бургазъ··София,де„
лайрврвлъ. близе
до София. Благода•
ргние опитностьта
на машиниста, жер·
твитi; били избi;r-
нати.

Повишение ЗF\П-
Лf\ТИТо

София, 21. 1.

Министерс rвото
на просв"hтата про-
ектира въ едно най
кжсо врi;ме да по-
виu1и заплатит'h на
всички учители. no
тоя случай, м-ть
на просв'hтата, r-нъ
Ал. Цанковъ, е кон-
фериралъ : съ м-ра
на фивансиитt, г.
n. То.а,оров1t.

София, 21. I.
Извi;стна е вс'h-

кнму голямата спи-
ртна афера прi;зъ
дружбашко врi;ме,
въ която нато учас-
тнинъ се сочеше
брата на Марко Ту-
рлаковъ. Дi;лото
по тая шумна афе-
ра е насрочено на
16 февруари. Като
обвиняемъ е_ прив-
леченъ 8л. Турла-
ковъ, за вземане
рушветъ.

ТРАГЕПИЯТА
ВЪ СIIИВЕНЪ

Сливенъ, 21. I.
Гр?дътъ, нщ е още

под,- тежко:rо вnечатле-
ние на това, що вчера
стана. Неизвtс'{но за-
що, една жена отъ край-
нинитt на града убива no
най-звtрски начинъ май-
ка си, веднага сдtдQ ка-
ко noctra на своя жи-
вотъ. Изумениятъ съn-
руrъ едващо не полудtва.
Слtдствието no това дво-
йно убийство се води у-
силено и об'hщава да от„
крие много работи. Ще
ви държимъ въ течение.

Освещаване на храма
паметни?<ъ «Св Ал. Нев-
ски» въ София ще стане
на 15 май т. r. Прtседа-
теля на комисията по из-
работване проекто-проr-
рамата за освещаването
му е поканилъ съ писмо
Столичния км?тъ да uп-
рtдtли свой прtдстави-
тель въ комисията.

Модеренъ театръ днес-ь
втора серия „РОБИli?

ЗОНЪ КРУЗQ ..
,



ХРОНИКА

Управлението на Хасковск. Окр.
ство обявява на интересующитt се, че на 7 фе
ари т. г. отъ 14-15 часа ще се произведе п
по доброволно съгласие и съ съкратенъ срокъ.11.'С'помвщението на Хаск. Окр. Финансово управи,
за отдаване на првдприемачъ ремонтиране зда'IТ11
та при Хасков. Държ. болница, Стойноста на П:.111
приятието възлиза приблизително на 185,00U ')JlfiСъгласно чл- 1 7 О отъ ш?кщ1_а за Ji О. и.J"Jptдng? .

ята залоrъ за правоучас-Fие 'въ търга ·

пре.rщриеj&
внася 5°/0 отъ стойностьга на првдприятиего. IHI
жнигв книжа могатъ да се видятъ всвки прис?щtвенъ денъ и часъ при Хаск. Окр. Инженеръ ·и•
рекцията на Народното здраве, отделъ «Саниir 1j
благоустройство» а въ деня на търга въ Хаск. ICi
Финан. управление. ·

ГО
J

гр, Хасково, 22 I. 1924 ror.
Отъ уравлен?'tИ
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ф Е И J:I Е Т О Н Ъ по се заглеждаше ту въ Едно нtщо само би- конкретизираха свояtат,схлията, ту въ бла: овър- еще на очи, че състояни- сия, разбра че отъ ?

Щедра по·жер)вуватеввопь :::??}:·?{!Б? с?жт:.0•• :i??f??:??:i?7=:E?:?: :;::-·}to::.??т;ii6
Буля

·

Димитраковица we за най-ёогатоивъ rpa- помоrнемъ, каза съ ?се обърна къмъ ,Цимит- да. свянъ и блуждающъ ;

. рака: Единъ денъ · една ко- ледъ Димитраковица,tев
Димитракъ, грамотна мисия потdопа на врата ко въздъхвайки, ло?.-,11

ли съмъ> и буля Димитраковица, е че нtмамъ дребни r-Не си, булка. като благовъзпитана же- Слвдъ още доза--Не съмъ грамотна t-1a, покани rоститt да 6 ••влваатъ. кандардисване, уля _..rосподинъ схдия. траковица, стана рПослвдваха още н·в- Единъ отъ комисари- телно и отиде въ с Iкои въпроси, на които тв, слвдъ като бtха на- ната стая отъ rдtтстя криво лвво отговори длежно почерпени гости- слtдъ дълго се зав/ (и се пристжпи къмъ раз- тв, точна своята убtди- съ единъ тържестsупита, слвдъ който Димит- рана речь, биейки на нt- погледъ и самозадовоКТ1раковица, цtла потънала жнитв струни на буля израаъ на лицето nc)
,въ поть и съ замаена Димитраковица и апели-

бглава 6·h изведена отъ райки да даде своята ще- една анкнота на ?L(eсаригв. Jсждесната зала и заведе- дра лепта зъ одна ола. IHJIна въ каши за да се по- готворитэлна цtль. Тро- Банкнотата, кояокопити. гателенъ оь позива и на ля Димитраковица бl?Минаха се години останалит-в двама коми- ла, б·в петлевова. I 1·1J
отъ този фаталенъ день сари за да моrатъ да у.

I заи днесъ буля Димитрако- бtдятъ и омилостовятъ Щедрото пожерт
вица е вече на почтена сърцето на Димитракови- не бt надлежно занtва
възрасть, обаче измина- ца, която да даде нtщо въ списъка на дари OUлото врtме не оъ много за високохуманната цвль, тв и комисията прод188•
промвниле у нея гледи- Отъ всички тия из- своята работа. 41

щото относно начина за лияния на словеса. Дими- вто
обращение въ общество- траковица н а й-с t т н t,то. слtдъ като комисарнтt

Яв11па се е прtдъ прtд-
седателя на камарата r.
Д-ръ Кулевъ комисия със-
тояща се отъ управител-
ния персоналъ при мtст-
нитt училища, която, ка-
то е изтъкнала мизерно·
то положение на учителя,
помолила е гна првдсе-
цателя на камарата да
направи всичко за подо-
брение заплатитв на учи-
тел игв. Г-нъ Кулевъ вни-
мателно е изслушалъ ко-
мисаритв и е обtщалъ
своето съдвйствие, при
първия удобенъ случай
да се подобри материал-
ното положение на 1;1а-

родния учитель.
Научаваме се, че ту-

кашния окол. началникъ
1·. Тодоръ Димчевъ щълъ
да бжде уволненъ и на
негово мtсто назначенъ
нвкей си запасенъ пол-
ковникъ отъ генералния
щабъ. Г-нъ Димчевъ првзъ
врвме на службата си ка-
то окол, началникъ въ ед-
ни размирни врtмена бt
на своя постъ, 6езъ оба-
че да изкористи служеб-
ното си положение за
трупане състояние, както
това еж правили до сега
много окол. началници.
Ние бихме пожелали на
неговия аамвстникъ подо-
бенъ активъ.

ГраАСКИРт·аа театръ- у-
силено приготвя «Ста-
риятъ прокуроръ- от ъ
Шиллеръ, която, ввроят-
но, въ схёота ще бжде
нанесена.

СТОАИЧНОТО градоначал-
ство готви проекгъ за
борба съ проституцията
въ София.

Буля Димитраковица
бt отъ видно и богато
сввейство, грижлива въ
съблюдаване постанов-
ленията нв едно добро
възпитание. Едно крупно
събитие смути нейния
спокоенъ и тихъ животъ.

Една призовка я зо,
веше да се яви въ сжди·
лнщето като свидетелка!

Буля Димитраковица
за велико нейно нещастие
б't се случила на една
кавга между две отъ съ-
свдкитв. които 6txa о-
соёенно щедри въ изви
янияга ни нечестиви сло
веса, Едната отъ твхъ
завежда дtло за обида и,
нещежъ ли тая хубосии.
ца посочва зи свидетелка
Димитраковица.

Слtдъ нистоятелно и
изерnателно осввтление,
че тя 6t длъжна да се
яви въ свдивището, за-
щото, ако не. направи то-

Св. СинОА'Ь е напра-
вилъ постЖПl<И прtдъ ми
нистерството на Пр освв-
тата да бждатъ водени
учащитt се младежи на
черква.

Министерството ни про-
свtтата е наредило до У-
чилищнитв библиотеки да
не получаватъ никакви
книги писани по право-
писа на Омарчевски.

Германския си1·дикатъ
е направилъ постжшси
прtдъ нашето правител-
ство за ефтино внасяне
на модерни земледtлчес-
ки и занаятчийски орждия.

Студентитt национа-
листи въ Грацъ, Австрия,
положили основитt н а
Българския академически
националенъклубъ.Чрtзъ
казания клубъ rорнитt
студенти цtлятъ да де-
монстриратъ прtдъ вън-
шния свtтъ хубавитt бъл-
гарски обичаи и нрави и
да подиrатъ и пазятъ пре-
стижа на нашето племе.

n.11аАнеwки tбиръ. Ми-
налия nетъкъ по обtдъ,
неизвtстно лице, мина-
вайки край магазина на
В. Парапанивъ, нtзабtлt-
занъ отъ нико1·а, усп'tло
да задиl'не килима, който
билъ nоставенъ прtдъ м.а-
fазина м-у. Въпр·вки дире-
нията, килиJ11ътъ не мо-
жа;?ъ да се намtри.

Въ бр. 157 в. Отече·
ство повдига въпроса за
ролята, която трtбва да
изиграе зап. офицеръ от-
носно увtковtчаването
паме rьта на падналитt
на поле-брани наши re-

ва, ще бжде заведена съ
сра,каръ, прtдъ което Ди-
митраковица цtла изтръ-
пна тя придружена отъ
нtжния си съпруrъ, оти-
де въ сждилището.

Дойде редъ и нея да
призоватъ буля Димитра-
ковица ,цtла разтрепера-
на. се изправи прtдъ сж-
дията за да отговори на
зададенитt и въпроси.
Съ вперенъ къмъ сждмя-
та nогледъ и съ развъл-
нувано сърце тя отгова-
ряше на въпроситt.

-Българка ли сте? за-
пита сждията.

-Българка съмъ та
не съмъ еврейка, отго-
варя тя нtкакъ си, у-
бидена от въпроса.

-Праввславна !

-Християнка правос-
лавна, отговаря Димит-
раковица

-Грамотна ли си?
Буля Димитраковица тъ-

рои и посочва, че за тая
цtль ще трtбва да се
11роаrитира въ селата за
възди1'ане паметници. Ка-
то сподtляме напълно
прокараната отъ допис-
ника мисъль около необ-
ходимостьта отъ едно по-
добно начинание, ние дъл-
жимъ да набл·вrнемъ на
обстоятелството, че ако
такава инициатива е не-
обходима за селата, то тя
се явява крещяща за rра-
доветt.

За СоФия заминаватъ
днесъ народнитt прtдста-
вители отъ Хасковска о.
колия 1·. r. Найденовъ, Да-
мяновъ, Урумовъ и Парас-
ковъ, поради подновяване
заседанията на камарата,
което щ е стане утрt
слtдъ обtдъ.

Поправка. Въ вчераш-
ното антрефиле въ пос-
лtденъ часъ за събрани-
ето на шr?рокитt социа-
листи въ София, вмtсто:
«Споредъ Пастухова, спо-
луката, която имало до се-
уа работническото пра-
вителство . . » да се чете
работническото движение-

Помолени сме да съоб-
щимъ, че въ управител-
ния съв·Ътъ на съюза на
прови1 щиалнитt журна-
листи влиза r. Желю х.
Анrеловъ, редакторъ на
в. »Родопи«

Б. Н. Банка купува
311атни монети

Наполеонъ • ?. 506 -
Лира английска 632"50
Лира Турска 574 -
20-то марка rерм. 619':>0
20-то крона авст. 523 !JO

Руска рубла 6 7 -
Щадски доларъ 13 l -
Канадски доларъ 131 -
Сребаренъ левъ 8 · 5 о

Обявnени? No 752
Хасковското градско общинско управлени1

бявява за знание на интересующитt се, че на
день отъ публикуване настоящето въ държа?
вtстникъ, въ канцеларията на общинското упра
ние ще се произведе търrъ съ явна конкуренц111
доставка на 50 куб. метра джбови дърва за ото ;ние общинскитt служби. .Приблизителна стойность 28000 лв. Залоri
на сто отъ тая сума.

Търrътъ ще се произведе от? 15-17 час?
Конкурентитt ще се съобразятъ съ чл.

185-187 отъ закона за бюджета, отчетностьт
прtдприятията.

Тържнитв книжа могатъ да се разrлеж;
всtки присжтственъ день въ общ. канцелария - iililдtлъ административенъ.

rp. Хасково, 21 януари 1 \J.24 rод.
.

1Кметъ: Cm. Гайдаров-о
Секретарь: Ив. Миш-ков?

Хаск. Окl)жженъ Инженер,

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 261 1

Инж,fN
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