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На оюрото по мtркитt
и теглилкитв в. най ско-
ро врtме nристиrатъ
крини съ сияrиитt си. Ин-
тересуюшигв да се отне-
сатъ до бюрото всвка
сутринь отъ 8-12 часа.

При хасковския кленъ
от. дружеството на вро-
фесионалнитt музиканти
е образуванъ граждански
пвачевски хоръ, който за
въ б.ждаще ща дава кон-
церт. с„ благотворител-
на цtль. ·

А6онатитt на телефон-
нитt постове се умовя-
ватъ най късно до ?1
март„ т. r. да предпла-
тятъ абонаментнитt та?
си за идната 1924/25 фин.
година въ мвстнатв Т. П.
и Телефонна станция.

На не внеслнтt въ сро-
ка такси, телефонни rt
имъ събщенени се пре-
късватъ.

rакива абонати могат.
да получатъ отнова теле-
фонното си съешения ако,
доплатятъ най късно до
15 априлъ т. г, сявдуе-
мигв се абонамеатни так-
си, плюсъ глоба 18'/,

На непватилигв и в.
тоя послtденъ срокъ, ,нк-
говетв безусловно се за-
криват•.

Модерен11 тватръ ще
првдс гави въ недвля и
понедвлникъ «Селямъ але.
киумъ» драма в?а 6 части
из. 1001 ношь

Дежурна аптека утрt
ще бжде Калдаръмовъ

Цtната на тютюнитв
въ Ьорисовrрадска еко-
лия се движи между 26
И 35 ЛВ. клг.

Умопо&ърнаАа се е сна.
хага на Узунджовския
житель М Ничев.
Събрание, На 23 -т. м. нац.
либералитt отъ околията
ни ще иматъ околийска
сбирка, която ще се със
тон въ бившия клуёъ на
партията имъ при слtд·
ния дневенъ ревъ: 1) Из-
биране на делегати за
партийниятъ имъ конгрес
и 2) Разни

По•учаването на Държа.
венъ ввстникъ. Внесенъ
е законопроекта за отмв
нение на вакона з t за-
дължителното абониране
и получаване на държа-
венъ в къ. Законопроекта
е съ членъ единственъ,
който гласи: -Отъ нача-
лото на финансовата 1924
1925 rод. се отмtня аако-
на за задължителното

ПОСЛDДЕНЪ чвсь
(Сnециа,1на служба на « РоАопсиа Звtз qa,>)

на. ·

на з онференция га въ
?бсто укур.ещъ закрита
) не Ct

1маха еваяеввчъ въ защита на

оенн сръбския империа.1и3мъ
стан София 15 З. по теле-

rра на. Въ вчерашното за-
въ ание на конференция-
Нар. а въ Букурещъ е оилъ

о му женъ на разискване
проса по положението

Македония. Делегатаrията сръбската соц. демок.иха. [ртия Топаловичъ е аа-
араха?тилъ сръбския импери·аансн змъ. Нашигв делегатиъ гра г. Янко Сакъзовъ и
,рtма:. Цанковъ с.ж изтъкна-
стру· вуждата отъ защита?t?:ф?;???:?? е зак-

rpa;.a 6езъ да може .11.а
е

6щ\.?е някакви положите,я:с · резултата.
IИИ Дl

ощив Срtдъ сговора
нава

11
ръщанеге на Ляпчевъ.

прие ноrласията срвяъ Деm.
цtль· Croвopi.

>НОТО София 15 мартъ по те-
==t,она. Въ срвдите на
Звt· Сговоръ се очаква

lнетърr1ение завърша.?о на r. Ляпчевъ,
L к у юри се, че слtдъ него-
' капо завръщане щелъ да
ъ 506,?е пвставенъ ребромъ
50 лиr1роса за ония депута-

о мар - демократи, които
т-то здаеатъ сепартизмъ и
Руск.Ьватъ работата на Дем

1
долJr1вор1а. София схша да-

ръ 13 Шеснадесетъ депута-
, 50 1 селяни от сговора са,
: . 5 4 1 ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'

?но рЬшеuиеI\
управuтвдния съntт

1R на еивпикета
'правителния сънвтъ
земледtлския синди-

gщет?·ъ « Родопи» е рвшилъ
едно отъ послtднитt
заседания да се свика
29 т, м. общо извън-

tuр?1но събрание. Събрани·
[ нt както оповестихме въ

ашниятъ си брой ще
ъстои въ салона на
италише «Заря- при
ная дневенъ ревъ:
Четене ревизионитt

ве

имали частно събрание.
въ което са решили дti
се противпостааят най-е-
нергично противъ про-
карването на закона за
беглика

Лоrребението на
Гешевъ. Речитв

София 1;) мартъ по те-
лефона. Вчера сtдъ обtдъ
се извърши по единъ най
тържесгвенъ начинъ по-
гребението на Ив. Ев. Ге-
шевъ.

Шедствието потегли отъ
дома на покойния. При-
сътствуваха Н. В. Царя.
нвкой отъ r. r. минис-
тритв и много приятели
и близки на покойника.

Държаха подходящи ре-
чи Митрополитъ Сгефанъ,
мръ Бо6ошевски, Д-ръ
Ст. Даневъ и др. На гро-
бищата държа речь пръд-
седателя на Соф. индустр.
камара г-нъ Караджовъ и
Молловъ. ·

Бюджета
3а финансовата 1923/24 ГОА,
бваь АеФецить. Намериннте

пари у Gтамбо•ийски
София 15 мартъ. По те-

лефона. М-ра на финан.
r. П, Тодоров. заяви. че
6юджета за финансовата
1923/24 година ще се при.
ключи безъ дефицитъ.
вследствие намерените 69
милиона лева държавни
пари у бившия м-ръ
Стамболийски.

2) Завеждане д-nло прtд
тукашния окр. схдъ за
подtлба 11 11родаж6а на
синдикалната мелница:

з. Изключване на не-
производителни членове,

.t. Сключван? на вътре-
шен заемъ

По точка 3-та смtтаме,
че не всички непроизво-
дители членове .трябва да
се изключатъ. а такива
на които интересите са
явно противоречиви съ
тия на синАиката. Колко-
то се отнася до продажба-
та на синдикалнат?? мел-
ница и сr<яючване на вът.
решния заемъ, инциати-
?ата е повеч? от похва11на

Повияrь
·

1илишеn
3аконъ:

Израбо гениятъ <пъ ми-
нистерството на в.жтреш-
нитt рабоп. законолро-
ектъ за жин1щната кри-
за прtдвиж.да едно уве-
личение от. 7 50 до ?•О
на сто отъ наемитt nptз
1 \} 15 rод., което се прави
съ цtль да (е приравни
г.оскжпването на жив<на
съ това на жилищата. Та-
зи нормироrsка обаче зa-
ctra извtстни категории
лица: чиновници и бедни
граждани, които единст-
вено ще се пuлзуватъ отъ
закрилата на за1щна. Вси-
чки останали наематели
ще плащатъ .. свободенъ
наtм ь, обаче сооственни-
цитt не ще иматъ право
да ги изваждатъ оrъ кж-
щигв. На ?ържавнитi>,
(Жржжни и общински чи-
нuвници, ще бжда 1· ь прt-
двидени квартири. Новия
зако11ъ ще се прилага от
с.ждии, а не, както сега,
отъ комисии,

Вnаковетt.
Хасково тръгва 9·ЗО, 117.

30; Раковски тръгва 7, 14'10;
Хасково пристига 9, 16·10
Раковски пристига 11 ·ЗО, 19·30.

Конвенционалътъ за Пло-
дивъ-София пристига 2·зо,
тръгва 2·44; конвенцноналътъ
за С1:1иленградъ пристига на
Раковски 0·11, тръгва 0·20.

См-всенъ влакъ за Пло-
вдивъ-София пристига12.54,
тръгва 13'44, за Свнленградъ
uрнстига 13·43, 14·28.

важио ! важио!
Присrигнаха ни сухи ме-
шови дървени въглища.
Само ? лева кило1·рама.
Справка ковачница «Ло-

зенrрадъ•
1-i Ив Н. Георгиевъ

IDOII
се плетачна ма
шина 7/50 мал-ава ко употребява-

н а на най - износна цtна.
Виждане всtки день Ни-
кола Евтимовъ (кръчмарь)
до гари'-1ката. 1-1

абониране и получаване
на Държавенъ в·встникъ.

На пазари 1:. т. м цени-тt на зърнените храни
беха слtднит?: червенка
-420-48 лв. 5-тяхъ кри-
ни; царивица 240 -.260лв.
и ечмикъ 2ft8 лв, i-тяхъ
крини.

Ученицитt и
·
ученичкитt

отъ Хасковската )1.ържав-
на гимназия ще дадътъ
на 16 т. м. въ салона на
Кин?матоrрафа l)оАеретата
»Малката кибритоnреда-
вачка•. Начало точне 2 и
ПQЯ. часа сл. nл., прихо-
АИТВ за въ П(}ЛЗа на бед-
НИТ'В ученици и ученички
отъ rимназ1-1ята.. Жела-
телно е всички да посе-
тятъ тая оперета.

На 16 rого недtля ? и
полс,вина часа sечерьта
общннскш, театръ ще
прtдстави 11рtмиера на
весел ата триактна коме-
АИЯ „Студенческа фанта-
зи,?« от?. Мясницки. Учас.
тва и режисьора llетксэ
Атанасов&, от. народни,?
театръ. Картитt за сво-
боден'1t RХОАЪ еж невали-
АНИ само за това прtАс-
тавление.

Стапански в'hсти
По вноса ма аа6рааени стоки

Митнишкото ОТА'fiление
е наредило АО всички ми.
тници да се допуска sно-
са на nрtдмети, които се
намtрятъ въ 6аrажитt
на пн.тници от. странс-
тво, забранени за анос.
съrласно закена ·за зап-
рещение вноса на стоки-тt, но еж. упетрt611ваюt
и от. количествето имъ
се вижда. че т\ еж за
лична нужда на nжтни-
цитt.

Официа11. курс?.
за 15 март11

куп. пр.
Швейцария 2323 - 4359
Ню-йорка 134 30 136 20Лондон. 577 30 587
Париж. 564 598
ИталИJ1 572 60 583
Цариград-. i8 70 70 8Ромжнн,r 71 00 73 О
Германи,r
Прага
Виена
Белги,r
Буда-Пеща
Югославия
Гарция
Холанди,?
Канада
Шаеци,?

388 00 396 -
-187 -195?7 !'15 О

18 - 52
167 20 112 -
209 221

5001 051.-
1?.С 50 132
525 - 81
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НЪМЪ УСПОКОЕНИЕ
Вслвдствие на реаица-

та затруµнения, които
срtщна правителството
въ външното ни положе-
ние прtзъ послъднигв
нвколко дни нtкои оо-
шественни среди бtха
обхванати отъ силно без-
покойство. Между обще-
ството почнаха да цирку-
лиратъ най-разнообразни
и тенденциозни слухове.
Тия пакостни за интере
ситв на страната ни слу-
хове бtха разпространя·
вани повечето отъ заин·
тересувани и алонамвре-
ни лица. Почна да се шу-
шука, че положението на
кабинета Цанковъ било
разклатено, че звёъгна-
литt задъ граница метя-
жници щяли били да на·
хлуятъ въ България и пр.
и ПР·, а нtкои о, идоха
·до таяъ, като твърдяха
че мина «Перннк1,» била
вече взета отъ сърёитъ.
Тия слухове изникнаха все
no поводъ на прекомtр.
искания на нашата зап.
съсвдка=Сърёия. Въпрв-
ки постоян. декларации
на нашето правителство,
че България желае да жи-
вrве ВЪ МИрЪ СЪ СВОИТ'В
схседи, Сърбите не по-
вtрва?а и отидоха до
там?, че пойскаха да се

пръдприемагъ арести над
автономистит-в. Правител-
ството на Цвнковъ, за да
потчертае за лишенъ
ПR-ть своята миролюои-
вость, сё реши ла удовле-
твори това капризно
Сръбско искане. Миролю-
оивото държане на Бъл-
гария почна да се оцен-
ява и отъ некои чужди
ввстници. Така. в къ
»Журналъ Д' Орионъ-
слвдъ иавършенигв арес-
ти надъ автономистигв
пише: <Това което Бъл-
гарскитв власти правятъ,
отстранява всtки повод?
за оплакване отъ страна
на Югославия.

сТр вбваwе да се вземе
тази строга мtрка, за да
се види по неоспоримъ
начинъ, че правитеството
(Българското Б. Р.) съв-
семъ не подпомага реви-
люциснното движение въ
схседните страни

Отношенията съ наша-
та западна схседка вър-
вятъ къмъ подобрение. Не-
ка се надяваме, че пра-
вителство на Ал. Цанковъ
ще направи всичко въз-
можно за изкарване на
страната ни отъ това
плачевно положение, въ
което се намира.

Ароматични цигари отъ всички фабрики, 11ощен?ВРЪ
и гербови марки. отворени писма въ будката Соф
ГЕОРJ И ОТЪ ГЕРДИМА на моста при Кчсапниефон
та до Общината. Важното е че почитаемата крати
ентела ще намери отлежали ароматични тютквтъ ,

на всвки му изввстнигв голtми Експортни фабръша
ки на И. Арафъ, Джеразовъ и Арома оето= Посетете и ще се увtри re едми:

Съ почить: ГЕОРГИ Я. РУСЕf'1t.цъ
е ще

81--------------------?-rрую
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Рекламирайте въ в. ,,Родопска Зв uда?:?'
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в
бацили тъй като си има кризи и оояваване на вой- вя нито въ единъ е к?

. . А1[0Вtп HUЩU и 1Jмата вь арка ???ц???:??щ???)по:де?: ??с?к::т?t??=ик:0 с?·н? ??,0"???:е ск?я?о н??;:
чака до като мине кара- който излtзоха фалшъ) и журналистика би се оУ ми:
нтината .. , чакъ тогава съ по пресни нала на цtло както

нарочни раз говори, отъ ятъ ти «притурка»А до тогава г-да граж
х. рода на горните, да поч- Въпреки постоян .IBMданит о ще чакатъ « на- YIни да гощава наивните си. ти п яещ ене на лх.врочни разговори» о т ъ . г о

Вх читатели. десно по адресъ на р1
чер« асковска Поша», които Тия работи драгий мом цията ни. ние приятеелнюслtдъ като минатъ пр Ьвъ бко, мо гатъ да ждатъ съ те с жветваме да юзвогпостроенитt за каранти- "' (

на бараки .дезинфекцира- право присхщи само ка- вишъ тия св?и по;и без
то на те6ъ -специаленъ на «Софийски журналюе гони въ купомъ ще се явят С ф

и -.
х; о ииски журналистъ», и "а не гощввашъ п?\е такна 4 т охъ страници на и ,.. ....

Поща. който неканенъ и мислеи- ката съ небивалици, всяни
ки, като много други Хас- щото не ще мине и \тетс

Не е за чудо и това че ковото, за тжпъ провин
го когато ще полу?ца на

r. редактора и да чака да циаленъ градъ, си се явилъ а да ,

се збжднатъ и въобразя- съ голtмъ афишъ да npo заслуженото си и от.амъ гемитt -с и министерски вокирашъ оеаъ да забра- митt твхъ. воитtI '
.tда.

кои какко и кжде
МОЖИ да СИ КJПИ ВЪ

Хасково
Най-доорокачественъ и

вкусенъ хлвоъ отъ фур-
на rа на Иоската, ·

Винаги _прtсно и доб-
рокачествено месо отъ
касапина Токата

Првсенъ и разнообра-
аенъ веленчукъ отъ бай
Тенчо зарзаQатчията

Консервирани риби и
дели .кагеси отъ Захария
Мавровъ; Пръсна риба
етъ Чауша; Най-хубаво
дървено масло отъ Хам-
•АЖИО:Лу.

Най всёроквчесввенъ и
чистъ ёевъ никакъвъ при-
месъ шарланъ ,отъ · бай
Иванъ х. Петковъ

Брей да с-е не види ма-
-каръ, какво ни очаквало
а пъкъ ние до сега да не
аваемъ каква опасность
„и грозила? Послв има
право нещастната поша
че вчера излtзла не
слъдъ обtдъ а никакъ.
Нiщо което азъ си обяс-
ня-вамъ да не 6и и •спе-
циалнкsР и нароченrь ко-
реrnондент. на <<Хасков-
ска поща• да се е зара-
зи.111. отъ «чума• та не е
можалъ наарtме Аа иsп·
рати caltn „нароч11и«

Най хубаво вино и ра-
кия 01 ъ Т. Патковъ

Най хубава бира етъ
Галата

Най хубави кебапчета
отъ Смаила

Най хубава боза отъ
Шакира

Най хубави салами и
консерви от. В.Балемеэа

Най хубави сладки и
бомбони отъ Я. Па.11е•tевъ

Най хубави прежди отъ
Парапа1-1а Василъ

Най доброкачеGтвени и
м0дерни платове отъ
Братя Браикови

Най здра?т обуща етъ
Братя Табак<>ви

Най мо,1.ер.ни чорапи
отъ 2 тt братчета

За сезона най модерни
дамски платове отъ Ха-
куча

разговори до сжщата, тъй
като тя-спощичка» пи·
we че: сРомънскитt вла-
сти» обявили Варна за
заразена от. «чума'i слt-
дователно и Букурещъ
требва беэъ друго да е
«чумяс<tлъ• . . . . Твърде е
за вtрване и това I А че
сжщата щtла да излазя
за нtколко вр вме къмъ
надвечерь-по тtхничес-
ки причини не ще е за
вtрване а no право,-се
бои патрона и. да не би
да се sарази отъ чумни

5 милиона безi аботни. Въ
настояще врtме въ Гер-
мания е зарегестрирано i
ми JI. безработни, обаче
броятъ на лицата, които
сжществувRтъ ?и?ключи·
телно отъ ПОМОЩИТ'Б, ко-
ито отпуска държавата
сти1·а до 1 ::i мил. душн

В. Ню Ис ркъ лера?дъ съ-
общава, че ьтория J(оми-
тетъ на експе?титt е на-
правилъ разкритиs?, как-
во размtритt на герман-
скитt капитали, които се
намиратъ въ чуждостра-
ннитt, прtдимно амери-
кански банк11, възлиза
на 2 мили?р?а долари
или К милиарда златни
марки. Това разкритиt е
сжобще1ю на първия ко-
митетъ на експертитt,
който ще установи раз-
мtра на сумата, която
ще бжде ревизирана за
фонда на новата Е мисио-
на германска 'банка.

Австрия печели годишно
отъ такситt на паспорти
180,000 английски лири
когато издръжката на
австрийския дипломати-
чески nерсоналъ и лега-
циитt изъ цtлъ свtтъ
възлиза едв:а на 80 хил,
анг, лири

·Извtстниятъ американ-
ски ученъ И. де-Понъ,
е,!\ИНь от най-първ11тt хи-
мици въ свtта е изнамt-
рилъ единъ прtпаратъ
кой го неутрализира вре. --Т55--u ло1
днитt продукти въ чов-в- 11--- ----,?тъ
шкия органи3мъ- о6ез- ня п
вр-tдява ги и ще оказва Тичайте, Тичайте, Тичайте!елни
сжщото дtйствие, както п

О
n Jl О k1 нстр

и осемчасовия СЪНЪ. Зна- nравъ, р?еитаflЪ, nрома, равъ, ри, ?po,лtl'r1;
чи човtчеството вече мо- СТОИ! ВНИМ.F\•НИЕ CTOf/1 ! ? деп
же м се откажи отъ с.н,
като въ това врtме може
nсИ<ъ да работи. Въ Аме.
рика вtрватъ, че това
откритие we направи ис-
тински nрtвратъ въ жи-
вота н? човtчес?вато.

ИРИСТИГНF\ МИ
кремъ, пудра ?ермандре=== французка ====
Шапкарница ФИЛОМЕНА

9
ли_ еж тия оплакванц

Гая комисия е 11р11въ
шила своята раб•11 а ? f з
?i""лго излг1жение д•1

1\1 знистерския сжветъ з
по този въпросъ е и прпоржчала между друго?? примахне общи,
кия налогъ 11 акциза d
рху всичю-1 риби (11ро, РЕ1

водство на България) J n
то с1.0·1 ве 1·но се измiшя
?акона за акuиза и r
тентовия сборъ и зак?
за обшинския налогъ.-
близко б...v,даще остава
ч?каме рtшението
министерския съвtтъ.__=-0- ?II

виимаи11е ! Иитересио ! виимаиие !

ще поевтеиее пи ри-
оатп 9 иасъ

Сж')бща.ватъ ни отъ
София: Вследствие мно-
жествотn протести отъ
страна на риб')ловцитt
въ България со·в ..uу непо-
носиl\1итt налози. акцизъ
и пр. съ ю,ито е прето-
1:!арена рибата и вслй,1-
ств11е на което прави то
ва стопанство несъстоя-
тел ю в нашия икона-
МИl/еСl<И )1( ИВОТЪ, l\111НИС·
терството на земледелие-
то бе назначило специал-
на комисия при риболов-
нитt центрове, коятu да
константира основателни

Продава се мiкто отъ 41 () 1<в. метри находя
що се задъ Военния лазаретъ при съсtди: Hi\ ИфJ
западъ Димитръ 3. Бибовъ, на северъ Коста?въ

Кръстевъ и улица l

111

Спор?зумtние колониаленъ магазинъ «Вене-Соq
2-:1 ция»· на ВАСИЛЪ СТАЙКОВЪ?фо.-? Хасково. roя1-

?===========================::El:.::::::::=======s1PaЖмел
- · tpxy

Важно за nозаритt ослt

вдн1

Продавамъ колци за лозя, които 1впу1

намиратъ въ градината срi>щу фабр
ката wc1 -Стойчо 'Марчевъ. с?tФ

Виждание и споразумение сжщОутац
мi>сто при Димитръ »ван? е 5

а на
1-2

2-2


