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Независимъ:,информационенъ ежедвеввикъ? "t•

Двата ОПРОВЕРЖЕНИЕэаконопроенги
Въ камарата,споредъ

олкчtштt ввстници. еж
поаирвви два ааконо-
юекта О1"Ь грамадно зна-?·

Вдиниятъ отъ твхъ е
амнистията, а втори-

ъ-з.а защита на дьр-
аttата?

П0 n-ървиfl ваконовро-
;rъ общественото мнt-
Lе.. е. раздвсенс. Извёст-
1 срtди поддържагъ, че
нистияга трвёва да за-
rне сама +tЗМ>СТ1'1а частъ
"Ь nровинмлwгt се въ мя-
житt првзъ юни и се-
?емари, като отъ това
сло се ивключатъ .под-
?ителитt и подстрека-
литt въ твхъ, а други
? на мнtние амнистията

о б х в а н е всички
ювинени въ тия мятежи.

У насъ не за първи
втъ се явява тоя въп-
къ за амн-истияrrа. Въ
Нtалия режим„ се даде
1нис:rиS1 .... на лица извър-
нли явна ивмвна и прв-
:rrелство..

Нtщо"ПО·Веч?-?ора-
,, които станаха причи-
1 да се извърши първо-
? по своята величина
бропо.110:Q првдателство
! смtтнаха, като ирония
1

ааконитв, за патрио-
1

и на твхъ се приписа
?Ауrата.· на отече с тв о-
:?сители.

Така щото, прецеде-
?"ото, да се дава амми..
?1 не е ново явление у,rсъ-съ тоя опасенъ ек-
'1\tп,?яръ и други п.жтьit си играли.
Эёаче, далече да не схва-

t?ме нуждата отъ амни-
61ране, дължимъ да на-
Рntжимъ на важното 06-
р>ятелство, че съ въп-
еFа на ЗМftftC!l!tiЯ5::a не
ьва да се бърза. Ако не
? дадена амнистия на
с$роrюлскитt првдагели,
1{' въ вмето на върхов-/t интереси на отече-
кfОТо тия прtдатели бt-

чава да. бждемъ изправе-
ни пр?дъ нови изненади,
не даде ли се тя, остава
на лице само озлоблението
на извtстни срвди. При
избора отъ двtт-t злини
трвбва да се избира .ви-
наги по-малката.

llo втория законопро-
ектъ - за защит ата на
държавата - ние не сме
въ положение да кажемъ
нищо, тъй като не знамъ
какво положение е легна-
ло въ основата на тоя
проектъ.

-Ф-

БОРСА
Курсове тъ за J\H( съ 5

януари ся:
Анверсъ 613 шв
Будапеща 'i I , ,)

Виtна IV5 20
Прага ин.ьо 4 овзо
Лондонъ 5!-15 5?19·20
Парижъ 681 вввь«
Гърция 250 i88
Италия 5!1:J ?199"[)1)

Швеция :н;:')1 :?680
Ромъния (j() 70.fiO
Съ р6 и я 1 ? .t.

1 О 1 5 (i з О

Тмрция i :} ? О 'i J ?)0

Ш вейц :t4:u, :!441)
Хол анл 5?54 52НО
Ню-Иорк з зэ J40
Канала '13350 134·50

поотвдень чясь
(Специални теьеграви на « РоАоnсна ЗвtзАа »)

СМЪРТНО НАКАЗАНИЕ КАЗАСОВЪ НАПУСКА
КАМАРАТА

кно искате снимки изработени съ естетиченъ вкусъ, сржч-
. встъ и намалени цвни, пръди всичко, посвтеге модерно
>заведеното фотографическо ателие съ лобрв хармонирано
:вtтление

t.. 5 ?, i? А М Е Н Т Ъ :

Годише: гЪ 260
За 6 111iкеци 150

За :1 мiке11и 1ou

I ОБЯВЛЕНИЯ:

на квэц сантимет. по

i лева

Редакция и админис гра
ция печатница

,!::ВьТJIИНА)-Хосково

Ц1:iНА 1 аевъ

София. 4: януари.
Законопроекта

за защита на дър-
жавата се разrлеж...

да отъ 2-3 дни въ
камарата. Отъ пър-
вото четене минали
направо на трето че-
тене. Послвдвигвва
седания еж много
бурни. Въ казания
эаконопроектъ С Е
ПРод8ИЖДА смж ...

София, i януари.
Отъ нвколко дни

между аемледвлци-
гв се аабвляава ед·
но малко раздвиж •

нане, което съ всв..

ки новъ день взема
по голвии разиври.
Групата, начело съ
нар. првдставитель
Петковъ се е обяви-
ла противъ Драrие„
ва. Кой ще наддв-
л'tе'•'ощене може да
cetпрвдвици.
КАМАРАТА В отпмскъ

София, схща дата.
Утр'h Камарата

првкратява заседа„
нията си, поради сввт
тлитв Христови пра-
здници. Ваканцията
ще продължи до 20
Януари, сл'Ьдъ ?ое-
то ще продължира-
ботата си.

София, с. д.
Вчера, епъцетвие си„

лнитъ пререканий, м.и ...

ниетра на жвпвввицвтъ
г. Д. }\азасовъ напуска
еъвевмъ безцеремонно
зsседани?то на камара...

та. Вервцъ народнитъ
прълетввигели това на-
прави еиптс впечатление
и е првциетъ на разни
пэъшишежевяя.

ПАКЪ ОКОЛО Р.'ВЧЫА
НА ЦАНКОВА

София, с. д
?ЪfIНОМОЩНИй я-въ

на {Оrое11авия r. Рвкичъ
който на нова година бt
вевинапъ за Бъпграпъ
на докпець, въ приежт-
егвиеге на вашиягъ пъд„
новещень и-ръ тамъ г.
Вакарелеки в разrова„
рй[IЪ СЪ Г. flИН\lИЧЪ ПО

посдtдната рtчъ въ ;ка
марата на r. м·ръ прtд
седатвдй Ад. Цанковъ.
До кога?

Русе, 5 януари,

Вчера биде пус ...

нато електрическо
осв'hтление въ ц'h„
лия б-hденъ л'hтенъ
кварталъ. По тоя
случай, биде отслу-
женъ

.
тържественъ

молебенъ на който
присжтствуваха мно
го видни . лица. Съ
това отъ днесъ по„
чти цtлия градъ е
снабденъ съ освt-
тлениъ.

Секретарьтъ на Хас-
• •• ковската съюзна група

ха получиJiи заслуженото на артистиit ни изпра-
наказание, сигурни с11е, ща слtдното:
че за юнскитt и септем- «Твърдението, че г.
арийски събития не щ·вха Мутафовъ, 6ившъ режи-
да се намtрятъ автори. сьоръ на Х?сковския теа-
Неминуемо е, щото една- търъ, напусна лъ вслtд-
та грtшка да води друга ствие постоянни търка-
по-rолtма отъ първата. ния. съ ;з.тиститt не отrо-

Но, ако управляващи- варя на истината. Напу-
тt кр-жrове см?fvгатъ, че екането му стана ,:поради
тая амнистия ще подпо- незначит.еленъ конфли·
могне консолидирането на ктъ между него и теат-
несиrурното положение въ ралната комисия. Колко-
страната; ако тя се дик- то за скръ6ьта на „лю-
тува отъ нtкои върховни бителитt н i театралното
интереси - ние смtта- дtло» по г. Мутафовъ,
ме, че тя трtбва да се ще кажемъ, че тя е на-
разпростре не само до ед- 11раздна. Хасковскиятъ
НИ, НО ДО ВСИЧКИ. градски театръ е Д'ВJJО рТНО НаКаЗRНИе За

fl?Д1101'Ъ"Г"8, ? меж-- на съюза nа?тиститt, --оня, който развива
ду провинениrrt е имало об?ината и гражданство- противод Ъ р Ж а В Наувлtчени и за?лудени, е ТОJИ капризитt на отдt-

.

злополученъ арrументъ, лни хора не моrатъ да Д'БЙНОСТЬ.
защото участвувэ.щитt въ провалятъ това хубаво зЁмлЕд. РАЗ-цЁпЁнй"'-
м-етяжитt еж лица изклю- начинание. За пиесата
чиrrелно изъ срtдата на «Краятъ на Содомъ) исти-
комунистическата партия, ната е, че се игра два
която чр-tзъ редъ систе- пжти почти при пъленъ
мн-и про11овtди подготвя- салонъ и се посрtщна
we явно о н о в а прt- много добрt отъ публи-
дателство - подръжни- ката. Прtъ пр'1здни?итt
цитt на т?я партия ми- ще се играе за трети
наватъ не за лица, които пжть. Трупата изнесе съ
да не знаятъ отговорно- усп·вхъ с?що и пиеситt
ститt по навършване на «Лудетина» и «Доходно
едно прtдателство. мtсто» По настоящемъ

Ние смtтаме, че ин- врtм,ененъ режисьоръ на
спираторитt, както и из- театъра е артиста отъ
пълнителитt на прiда- народния театъръ Петко
телството еж еднакво от- Атанасовъ.
говорни за извършеното
прtстж.пление, зс:1това и
отrоворноститt еж еднак-
ви. Защо, въ недоумение
се питаме ние, се прибtг-
ва до амнистия когато
въ страната ни има ком-
петентни власти да ка-
жатъ своята дума? Нека
нашитt сждилища се про-
изнесатъ за виновностьта
по тия движения, насоче-
ни противъ държавната
сиrурность.

Ние съ право можfмъ
да обърнемъ вниманието,
че въпросътъ за амнис-
тията е едно орждие съ
два изострени края - да-
де ли се амнистия, озна-

Н. Ввпииовъ
уч. ,,Царь {)свободитеJ?ь" до

апт?-??_Ц.__ Б??6._ОЛ(!_!Ъ,__:_ _



х г он и к в
Честитиmъ на г. г чи-

татеаигв си Свtтлитt Хри-
стови прааницм.

Утрt като изключите
ленъ случай фурнитЬ 111е

иекатъ и вадятъ х,тtбъ
На 8 т. м. народниятъ

пр·вдставитель 1·. Вл. Дамя-
110.въ ще говори на тема:
Първигъ erж111<и н а нови-
ягъ парламент ъ.

Голtмъ ингересь буди-
у гражцанствого оостоя ·

телството, че оошииари,
тв, сващайки добрt нуж-
дитt на града, еж въ
првговори по водоснаб-
дяването на нашия градъ,
сн акцион. д-во »Хер-
месъ». Тоя интересъ у
гражданствоrо е н апьлно
оправданъ. Съ тоя оо-
ленъ въпросъ почти вси-
чки благоустроени градо-
ве еж вече на чисто. Еди·
нственъ остава rp. Хас-
ково, който е оилъ нема-
рливъ по единъ така ва-
женъ въпросъ, макаръ,
че неговото положение,
за, нвзденъ въ една доли-
на, изисква непрвменно
неговото разрвшение.

Като ставаме отвивъ
на това желание на изстра-
далот? гражданство, ние
настоя теяно молимъ г. г.
община ритt да положатъ
всички старания и дадатъ
всички възможни жертви
за да се сдобие града ни
съ най . важното-съ до-
орокачест.гена вода.

Обращаме вниманието
на управлението на мt-
стната т. п. станция вър-
ху своеврвменого првда-
ване на въстни ка, тъй
като мновинз отъ абона-
титt ни се uплакватъ, че
не не еж 1·0 получили ре-
довно. Нека се знае, че
не на врtме првдаденъ
ежеяневникъ. губи сми-
сълъ да се прtдава по
късно. Ние .вашаме, че

и раздавачитt въ мtстна-
та т. п станция еж обрt-
менена съ грамадна рабо-
та обаче ние не сме ви-
но?ни за това. Респекти-
вната дирекция на. пощи-
тt и теле1·рафитt пръс-
тъпно некое по въпросъ
отъ такова грамадно зна-
чение на единъ търгов-
ски центъръ, какъвто е
Хасково. Държавата е
длъжна не само да се по-
лзува отъ обла1·11гt и
придобивкитъ. които дава
нашия градъ, но въ замt-
на на това и тя 6.жде
по внимателна и по ще-
дра относно попълването
споредъ нужцитъ нерсо
нала въ учр·ЬждЕ н?, ята.

Хасковски Общински те-
атьръ ще пръдстави прввъ
праэницигв. на 5 вечерно.
l lрtследванитt, 7 дневно
«лудетина-. вечерно> На-
ймичка», дневно « инсти-
ктътъ», вечерно «дохо-
дно мвсто », вечерно « Кра-
ятъ на Содомъ-. Дневни-
тt прtставления почватъ
точно ·;,1/2 ч. сл. оовдъ.
при цtни отъ 15 до 5 лв.
а вечернитв почватъ то-
чно 8 часа.

Б. н. Банка купува зла-
тни монети по курсъ ка-
кто слtдва:

Наполеонъ 500, анг-
лийска лира 625, турска
лира 567"SU, 20-то мар-
ка германска 612·50, iО-
то крона Австрийска 517 ·

50, Руска рубла 66, Ща-
дски доларъ 1 i ? ьо. кана-
дски доларъ 1i9·50, сре-
бърен. левъ s·5u.

Женскаrа група при
соц-цемокр, партия у-
режда въ Народния домъ
на 7 того, 3 ч. слвдъ пл.
Ko;i.e,4na мха. Ще се раз-
даватъ коледни подаръци.
Вечерьта ще има литера-
турно музикална вечерь
съ сказка, комедия и пр.

МоАеренъ тоатръ диесъ Ii_-,--_---------------?и утрв, дневно и вечерно
прикааниятъ и таь а лъл- В f\ЖНО В f\ЖНО
гоочакванъ «ЖосАен-ь» въ
7 части, въ г.яавнигв ро-
ли Арманъ Талие и Ло-
рансъ много изввстии па-
рижки киновввзди. Спе-
циална музика. На 7 т. м.
«Сирачето» съ малкия милъ
артистъ Джеки Куганъ.э->
Отъ 8 т. м. започва пръ-
дставянето на грандиоэ-
ниятъ исторически филмъ It·????------??---?---------------------?----
((м ар и я Антоанет?,> въ 2

серии.

ШIВIJl&B„Si'lmll
ХУДОЖЕСТВЕНА ЖИВОПИСНА '1

ИЗЛОЖБА
открива Сашо Gтаменовъ
въ горния етажъ на слад-
карница ·ЯГОДА>>, отъ 1

до 15 януарий т. г.
1-3-2вmва•-•••

Кой не е чуваяъ, кой
не знае БАИ ИВАНА?

Нека посtти ресторантъ

,,Централъ"
двто еъвсъвь ветиве
ще се ввяве и пие ко11„

кого му душа сака.
Пристигна прочутата арома-

тична гървевека туршии.

Днесъ комисията 110

събиране помощи за ин-
валидитt и вдовицитt отъ
войнитt раздава на нуж-
дающитt се , 110 случай
празднициtt своята лепта

На учителитt отъ всички
училища общината е от-
пуснала 5U,OUO лв възна-
граждение.

Четете в. с Род. Звtзда»

Вtйковъ

Сеилечградъ
Въ моя вагонъ има-

ше пъсгъръ свътъ, които
водеше равговори на ра-
зни теми. Обърнали вни-
мание ояснението между
двв лица, едното отъ ко-
ито б? израйлски синъ,а
другото единъ помакъ. Ев-
реинътъ, говорящъ чисто-
оълrарски запита помака
отъ rдt е, на което по-
слвдпия му отговори, че
е о гъ Луковитъ. - Лукс-
витъ ли, о rвърна евреи-
на аначи ти си отъ Сър-
ия/-не, отвърна пома-
кътъ Луковитъ е въ Пле-
венски Окрвгъ. Слtдъ
това аапочн.. се споръ за
народностьта на помака,
на което есреинътъ го
уввряваше че е турчинъ
и наол?rна съ ком11етен-
тнulть нс1 вещъ позна-
\jаЧЪ на въпросй отъ по-
дuона ма l'ерия, на това
ооlтояп:J1ство Помакътъ
ооаче равною шно ro rлt-

даше и бt rотовъ да се
признае за тъкъвъ, ако
единъ господин-! съ ин-
телеrентна външность не
се намtси за да спаси
една заблудена овца. Той
прибърза да поясни, че
помакътъ е чистъ оълrа-
ринъ каквито еж и тия
отъ други вtроисnов-f,да-
ния, подчертавайки раз-
ликата между народноста
rt вtроисповъдания. Овца-
та да ли 6t спечелиJ1ъ
не знае, но едно е на
лице, не стана нужда
отъ моето просвtтено
мнtние по тоя така ще-
котливъ въпросъ.

Влакътъ спрt на сви-
ленградската гара късно.
Горtхъ отъ желание да
видя слtдъ 1 О години оня
rрадъ, въ който като крt-
постна артилерия, влизах-
ме с хиляди прtдосторо-
жености. Най-сетнt ста-
ринниятъ мостъ се пока-
на и ние минахме по 1·из-
давата Марица и стигнах-
ме въ града, Макаръ и да

ct насилвахъ въ нощния
мракъ да видя какво е ста·
нало съ разрушения rрадъ
това не ми се удаде.

На другия день сли-
замъ въ кафенето на хо ·

тела и бивамъ приятно
изненаданъ отъ rолtмата
навалицата селяни купу-
вачи изключително отъ
околнитt села. Оживле-
ние roлtr.10, пазърлъци и
купувачи еж.що. Вслуш-
вамъ се - разговоръ на
всtкжде се води на ху-
бавъ български езикъ.

Излизамъ на улицата- еж.що оживление. Всич-
ко това така приятно бие
на очитt! Свиленrрадъ не
е вече Харманли. Той ни
напомнюва оживлението
на Хасково и, действител-
но, ако се сполучи да се
добие по кжсо съобщение
съ Орта-кьой, бждащето
на тоя rрадъ е чудесно

Свиленrрадци въ е-
динъ късъ срок, само за
нtколко ГОАИНИ, еж на-
nрааили чудеса около въ-

Нека е известно на господа хасковскитt
?·раждани, че от 1 януарий отворихме магазинъ на
ПЛА !ОВЕ: КИЛИМИ и OДEAJIA въ ново - построенитtl
дюкяни на Cm. Rалдар3мов3 до пощата.

цtни
нждtто ще иамtрите на най износни

rорнитt артику11и.
БРАТЯ ДОБРЕВИ.

Землед. Синдинатъ „РОДОПИ46-- Хаско/

06нвпвнив
Земледtлски Синликатъ „Р

допи" въ гр. Хасково, съобщава 1

интересуюшитt
11 Януарий т. г.
бtдъ, ще продава въ канuелар?:
та си' около 900 килограма гьо
и юфтъ.

Подробни свtдения и прtгле:
дане въ канuеларията на Синnика·

1-?-

се, че
9 часа

въ петъt
прtпи ·

Обявnение ng 36
Хасl(овското градско общ. управление обяв

за знание на интересующитt се, че на 31 _прие
с.тве.wъ Д@Нь ет- д-аrат? у?ли-кув-mе ?
въ държавенъ вtстникъ въ канцеларията на о

управление ще се произведе търгъ съ явна ко?.

ренция за доставка на l 00 м. каучукови тръби,
м. м. въ диаметръ, вътрешната страна съ rум
пластъ, срtдата съ телъ, а горната ч·асть обвита
,·ума и платъ. Тржбитt ще бждатъ по части 1

20-25 м. дъши. Залоrъ 1800 лв.
Търrътъ ще се произведе отъ 15-17 часа.
Конкурентитt ще се съобразятъ съ чл,

1U> и 1:и отъ закона за бюджета, отчетносты1
пр·вдприятията.

Тържнитt книжа моrатъ да се виждатъ в
присжтственъ день въ общинската канцелария -
дtлъ административенъ.

rp. Хасково, ?- 1. 1924 rод.
Кмет.: Ст. ГайАаровъ

Секр@тарь: Ив. Мишковъ.

[lлтно бюро nжтно бю

Янко Г. Дражевъ
№ изпуе?айтв най ...удобнюt с11уqай да ото

втв общ. си 5 дневна плтна повино,пь за Н

година само срtщу 300 рева, като ?матв пр\
видъ, че економисватв 200 дева съ това, пон1

же на бирницитt св п11аща 500 11ева·.
Съ nочитаюtе:

Янко Г. .Пражевъ
зобновяването на своя
разрушенъ до о с но в и
градЗ>. Улицитt вече сж
направени съrласно регу-
лационенъ планъ; кжщя-
та еж.що така стройни и
масивни даватъ да се раз-
бере че тукъ nулсътъ на
живена бие живо; че сви-
ленград?и полагатъ всич-
ки усилия да създадътъ
условия за едно доброден-
ствие както за своя rрадъ
така и за богатата око?-

ность. Единъ Свиленrr
ченинъ съ право ми н

че въ България първи
градъ съ бждаще е )

ково, а вториятъ -(
ленrрадъl

Напустнахъ Сви
rрадъ съ впечатлени
че жителитt освtнъ
еж енергични хора. 1

такива учтиви обраще

Край


