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ОБЯВЛЕНИЯ: '

Приставски 1 лв. на дума i
, Държавни 2 лв. на кв. см.
f Годежни и ввичални по 50 л.
, Некролози 150 лева
.\

Гърговски по споразумение
Въ хрон. 5 лв на репъ

Ржкописи назадь не се
ВРЪЩf\ТЪ

;;з,../=<
Урежда рецакц. конигегъ

Отг. рвдвкгеръ:
Ваеилъ Gотировъ

111 • . . --· ·-.. -· ----·--· D

АБОНАМЕНТЪ:
За 1 година
За о ивсеца
За 3 мвсеца

260 лева
130 лева

70 лева

Единъ брой 1 левъ
Всичко въ пръдплата?

РЕДАКПИЯ И АДИИНИСТРАПИЯ

печатя, .вввтпинв-

__? -?------?--=---?= Ие3ависимъ ииформациоиеиъ ежедиевиикъ ·-·---------
• .. ,, "tr J: _

ви-новото ДНЕСЪ Нов и я т ъ ХРОННИА(Специа11на служба на с Родопска Звtз ?ъ » ) эаiiоноnроектъ
эа rер6овия

наnоrъ
Абонатитt на телефон-

нитt постове се умоля-
ватъ най късно до ?1
мартъ т. г да предпла-
тятъ абонаментнитt так-
си за идната 1924/iS фин.
година въ мtстната Т. П.
и Телефонна станция.

На не внеслитt въ сро-
ка такси, телефонни rt
имъ съобщения се пре-
късватъ.

Такива абонати могатъ
да получатъ отново теле-
фонното си съешения ако,
АОnлатлтъ най късно до
15 априлъ т. г, слtдуе-
митt се абонаментни так-
си, плюсъ глоба а?;.

На неплатилитt и въ
тоя послtденъ срокъ, пое
товетв безусловно ое за-
криватъ.

Смнъ вавънъ за „озаритt
Българската земледtл-
ска банка ще достави та-
зи година синъ камъкъ
за лозаритв, на консиг-
нация. Послtд11итt ще
го получватъ отъ нея по
цвната на английската
лира, според курса, кой-
то тя има въ деня на
продажбата.

Пенсионеритt недово„ни.
Всрtдъ старитt пенсио-
нери съществува недово-
лство отъ новия законо-
ороектъ за пенсиитt, тъй
като съ послtдния не се
постига пълно приравня-
ване на старитt пенсии
съ сегашнитв, а се да
ватъ само процентни у-
величения,

Финансовото министерс-
тво съ окржжно е поис-
кало отъ окрхжнитв и
околийски акцизни нача-
лници сведение за разви-
тието на тютюневото ни
производетво отъ освобо
ждение-го ни до сега.

Министерството на търго
вията е наредило до на-
чалницитt на окр. бюра
по м·вркитt и теглилкитt
да направятъ настойчиви
постжnки првъ ежа rвет-
нитt сждилиша за бързо-
насрочване на всички дt-
ла по нарушен- е закона
за мtркитt и теrлилкитt

Уfit:йство. Вчера въ с.
Горски-Изворъ въ дома на
селския горски пхдаръ
двt дtца иrрайки си съ
пушката на песлдния, ко.

ято се намирала въ кхши
му, по невнимание едно-
то пада убито на мtсто.
Води се слвдствие.

Вчева сл. 1J6tдъ шофй-
ора Н. Госпоциновъ бt
арес гуванъ отъ пол. влас-
ти, които г.ъ нетрtзвено
състояние е нарушавалъ
обществения ре дъ и спо-
койствие.

Обнародванъ е аъ Дър,
жавенъ вtстникъ, брой
278 ааконътъ за увеличе-
ние отъ 9 декември 1923
rод. дневнитt на народ-
нигв првдставители отъ
250 на 40? лв Споредъ

сжщия -законъ, схшитв
дневни. ще се плашатъ
и на иинистрит-Ь

ФранкФурскиятъ пролетен
пан гиръ ще се състои
отъ 6 АО 12 април.

Въглища. Министерство-
то на търговията съоо-
шава, че държавната ми-
на «Перникъ» разполага
съ rолtми свободни коли-
чества камънни въглища
отъ II Ill и IV качество.

С6щинскмя театръ ще
првдстави на 2t того че-
твъртъкъ вечерь за вто-
ри пхть много веселата
комедия «Студенческа фа-
нтазия- съ участието на.
режисьора Петко Атана-
совъ - Цtни обикновени.

Модерен1а театръ втор-
н и къ и срtда вечерь ще
прtдстави Джеки куганъ
много интересна др?ма
въ 5 части. «Мое го моми-
ченце- Дневно срtда 4 ч.

Б. Н. Банка к у 11 у в а
златни· монети както слt-
два: наполеонъ 508, лира
английска 635 -лнра ту-
рска !)76, 20-то марка ге-
рм. 615·15 20-то 'крона
австр, 523.50 Руска ру-
бла 67 щатски доларъ 131
канадски доларъ 131,сре.
бъренъ левъ 8,50 1 грамъ
чисто злато 8.54 1 грамъ
чисто сребро 2 03.
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,сtд? ифйора на fl-pъ Стояи-
гь

·

евъ убwтъ. }{акъ е етв-
===

на110 убйството
нъ

'\
София, 17 яартъ по те-

'АЙК ефона. Шофйора н! м-ръ
)ВО. тоянчевъ работеики въ
_ ража е убитъ отъ едно

олело, което е паднало
рху му. Смъртьта е

ослвдвала веднага.
И

•в11ниqарск?нt коигрееъ,
но?впутация при м?ра на

,ы фвневевигв
У

.21 София. 17. 3. (По теле-?а • Завчера една де-
Сif1Wтация

-
отъ мелничари

)Ъ ? е явила при г. минист-
''tа на финансиитt, за да

iiii,-Ь помоли да се напра-
==ятъ извtстни оолегче-

?JИЯ при облагането на
ам,елничаритt. Г-нъ МИНИ-

I
,истра е изслушалъ съ

РИ,?лtмо внимание явилата
го:е депутация.

, )авръщането на f1йпчевъ,, n,. • .
5удк? София, 17 мартъпо те-
Ккlефона. Хората на Демо-
:1ема\ратическия сговоръ очак
-?и -атъ съ нетърпение за.
,тни:ръщането на Ляпчевъ,
ром.:оето ще стане прtз? тая
?едмица. Говори се че

;лt,цъ неговото завърща-
?- Е,..е щело да стане рекон-
---:трукция на кабинета, ка--rо и з л t з а тъ о т ъ
?вfа6инета некой отъ досе-
?а ащнитt министри.? Срвдъ правителствени-

ге крхгове се смtта, че
1 еА,_н„ Ляпчевъ е ивпълнилъ

и юстойно въвложената
)ЯТС?у МИСИЯ.
а 6i

> ка?!!!!!!!!!!!!!!?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?!!!!!!!???!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?

·уркНанесен nо6ой
пое
на Вчера къмъ ооъдъ ка-
еолелника r. Кировъ си е
е пr1озволилъ да бие дtтето
?, wи 6езъ никакви причини.
:ои Кое го е накарало да бж-
1 ж1 е така жестокъ въ 11а-
1ва асяние на побоя си надъ
1ва. iтето ми, азъ, като ба-
миr а на послtдното, не мо-
е а да си обесня и ще ча·

амъ г. Кировъ да Ааде
воитt обяснения 11ptд1t
Jf.Дa.

Събраitивто на мдадвж-
ката демокр. група въ

f111овдивъ

Закона за гербовия на-
1юrъ, кой·, о sл-взе въ си-
ла н вколко дена прtди
9 юни, съдържа, както е
извtстно редица дефекти.
v,tзработениятъ новъ за-
конопроектъ се стрtми
да прtмахне тия недоста-
тъци. Прtдаваме нtкои
отъ 110-важнитt му поста-
новления.

Правят. се rолtми об-
леrчения в·"?., облагането на
peКJ1al\lитt, като се прt-
махна 061·ербването на
обявленията и рекламитt
пу6„икув,111и въ В'ВСПIИ·
цит-13 и списанията.
(81Премахва се съ новия

проектъ облагането на
устните ?аявлен ия.

Досе1'ашното задължи-
телно издаване на бележ-
ки за ржчна продажба, ко-
ето тв1.рде много тормо-
зеше търговския свtтъ се
изменя съ едно по-леко
облагане, а именно обла-
rатъ се съ З нЬ хиляда
полученитt ежедневни су-
ми. Прtмахва се облага-
нето на джирата и раз·
писките върху търrовски-
тt ефекти и чековетt. Въ
проекта се прtдвижда и
редица други изменения
на стария законъ за rep
бовия налоrъ

РЕЗОJIЮЦИЯТА
llловдивъ 1 7 3. по те-

лефона. Вчера младежка-
та група от. демократи-
ческата партия въ града
Аа ни има с?брание, въ
което :>е изтъкна нужда-
та отъ 1апазване единст-
вото I а демокµатическата
r,артия.

Младежитt в. своята
работа еж били подпома-
гани и упжтвани отъ ст?
ри демократи.

Взета е резолюция, съ
която се иска запазване
единството на дем. пар-
тия и се изпраща nо3др.
теле1'рама до r. Малинов,
като му се напомня да
държи по високо знаметu
на Демократизма.

Резелюцията е изпра-
тена за публикуване въ
органа Н8 дем. партия
в-к-ь „Прtпорецъ"

Осуетено събрание на
партюtта на труда

София 17 мартъ n<» те-
лефона. Вчера недtля 1 u
т n1. въ София трудова-
ци тt отъ I lарт11ята на
Труда, са се опитали да
направятъ сж.6рание, но
послtдното бt осуетено
отъ власта. Театъръ «Ре-
ненсансъ«, кждtто бt о
прtделено да стане· съб-
ранието, е билъ блоки-
ранъ отъ стража.

.

Официа11. курсъ
за 17 мартъ

куп.i
I

пр.1
Швейцария 2332 - 2366 -
Ню-йорнъ 1341 301 136120
Лондонъ 577 30 587 00
Парижъ 6351 -/ 660 -
Италия 576 60 586 50
Цариrрадъ 69 70 71 Во
Ромж.ния 71 00 73 OU
Германия
Праrа
Виена
Белгия
Буда-Пеща
Югославия
Гърция
Холандия
Канада
Швеция

и ТО[За ГО върши ЧО-
вtкъ като I его и отъ об-
щество I - Вмtсто да по-
с;Jужи като примtръ и
за назидание, той си слу. ·

жи съ подобни срtдства,
които като на не го чо-
вtкъ, азъ като простъ
мисля че не му подхож-
датъ. Ат. Д Араклиевъ

389 оо, 396 -
-1187 -/195

531 - ).>46 00- 18 -, 52
167 20 1"/2 -
211 222 50

4997 :-5075, -
130150 132 80

3540 - 35921 -
I . I

п
се плетачна ма
шина 7 /50 мал-1опава ко употребява·

на на най - износна цtна
Виждане всtки день. Ни·
кошt Евтимовъ (кръчмарь)
?о rаричката. 1-1

ПРИСТИГНА МИ
Който рекламира кремъ, пудра жермандре= французка =

Шапкарница ФИЛОМЕНА.
V

то11 печели
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[иrувь вижпаrь, во ве имь оrьвва ...
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ко нови книги се издадо- накара публиката да r.,,.и.

ха? Та тt се броятъ на "Търси и обича. Jp,пръсти, Колк? български Връзката между чита>»писатели показаха свои- тель и писатель трtб?:(нтt творб? и намерих? \ .да се поднови, трвёва дбв
11ризнани)е. Признание. се подири срвдството, дДеОтъ кого. Отъ българския се накара българския ч&Ъчитателъ ли? - Не само ·татель да дири пис<1теЛ...
хвърляне на некоя ракета и да се мхчи да го сп
въ негова честь, коя- гне]

?то слtдъ миrъ угасва и
почва пъкъ тъмната и Писатель и читател
студената пустота. Да, трвова Де\ живвятъ зae1in?
българскиятъ писатель е но, защото това коетв,
нвщо ненужно, а българ- искаме отъ писателя l'loк

ската литература и из- можемъ да го имаме бент
подкрепата на интелиrtни
нтния читатель. И тоrавtа·
тръгнали задружно-п?с?
сатель и читатель-щн,
работятъ за издигане К)б
лтурния уровенъ и самс
съзнанието на личност?II
а наредъ съ това и о?а,
щата народна интелигенн:
тность. 3

-о--: Q

Подъ това заглавие ми
дойде на умъ да озаглавя
тази малка статийка съ
набързо ,нахвърлени ре-
дове.

Ще кажите защо? Въп
росъ на който съмъ длъ-
женъ по съвtсть и за
общ. благо да ви отгово-
ря драги чи гатели, хас-
ковски граждани. Никой
не ще отрече отъ васъ
че не му е стъпвалъ
крвкътъ въ единственото
мtсто за културно и про-
свtтно познание въ rpa
да ни а именно въ едни-
чкото ни читалище, гор-
ния салонъ на което е
прtдназначено за теат-
рални спектакли, а дол-
ния за читалня,

Всtки день тамъ вли
затъ по стотици па даже
и по хиляди души, отъ
които едни да попроче-
татъ преса, други да се
запознаятъ съ нtкои но-
ви ратници на литерату-
рата и тtхнитt произве-
дения и трети да си по-
отдъхнатъ отъ тежката
дневна работа, и за жа.
лость и до днесъ никой
още не е констатиралъ
скрхония фактъ и обър-
не вниманието на респе-
ктивнитв фактори че са·
лона съвсемъ не прилича
на читалищенъ салонъ,
а чисто и просто на нt-
нtкой тъй да се каже
-каушъ- съ изядения из·
търканъ и пробитъ подъ
Htwo което не може да
не обърне вниманието на
нtкой дошелъ въ града
ни за пръвъ пжть чуж-
денецъ съ прочитане на-
дписа читалище «Заря»
и съ 1 ггвръщение схщия
виждайки пробития и
мръсенъ подъ и безпоря-
дъка по маситt, ще по-
мисли, че надписа на ху
бавата дума «3 а р я»
съвсtмъ не отговаря
на прtдназначеното си.

Е. питаме се тогава,
защо е търпяна до сега
тази неуреднnсть и rолt-
ма непростена грtшка?
Или чакаме все да ни
се напомня? нtщо което
разбира се говори много
за една срtда въ коята
като управ. тtло на това
читалище влизатъ хора
високо интелигентни и
съзнателни, които еднаж
взели участие и грижата
за функциитt на този
просвtтенъ инстигугъ, тъ
не тръсва да забравятъ
да се грижатъ за негова-
та добра уредба и изпра·
вность. Още повече че
че за направата на единъ
добъръ подъ и заходи не
ще имъ костува «камила
съ рогове» а срtдствата
ще излtзатъ отъ два на·
ема на събрания или кон-
церти. Ние апелираме
къмъ респективнитt ор ·

гани да си взематъ бt-
лежка отъ горното и не
си правятъ оглушки, за-
щото едно че съ такъвъ
подъ и заходи всвка хи-
гиеническа сиrурность с
аасуодъ и друго, това
излага поелитt управата
му въ некадърность и
оошественето мнение ще
ги таксува съ думитt,
„сиrуръ виждатъ но не
имъ оттърва".

Ще чакаме
Воражонъ

важно! важно!

МЪРТВО BPDft\E
Днешната Българска

действителность - това
е хаосъ на общо помътня.
ване, врвме на полити-
чески борби. Дните които
отъ неколко години се ни·
жатъ, това са черните дни
на нерадостно угрижениеи
срамъ. И въ тия глухи и
нерадостни дни, когато
едничката ввра, която би
могла да ни свърже съ
живота би треовало да
ба.де литературата; · на-

• празно човек се озърта и
търси да намери художе-
ствената мисхлъ на писа-
теля, да се отдели отъ
тези мрачни дни, и да за.
живее съ идеалите на
своето време. Уви! вмtсто
художествена мисхлъ, ще
намери разни булевардни
романи, издавани отъ

дръзки спекуланти, и бро-
шуриr съ най-пикантно
съдържание, Като че ли
политическото и социално
зашеметяване е обхвана-
ло всички и идейния упа-
дъкъ души страната.

Книжния ни пазаръ е
пъл енъ съ най-сензацион-
ни вестници и брошури
и за най-големо схжале-
ние нtкой отъ твхъ са
дело на наши писатели.

Съ тези си неколко
мисли, аз ида да конста-
тирамъ разеденениеrо ко
ето цари между писатели
и четци, което е почнало
отдавна и достигна нео-
чаквани размери въ на-
ши дни. А за това идей-
но разпадане за това от-
далечаване на четеца отъ
Българската художестве-

ttам,ренията иа ми-
иистръ капфовъ

ПрtАстоящето му еттегавнв

Г-нъ Калфовъ, мину1стръ
на външнитв работи, как-
то се вижда по нъкои при-
знаци въ външното ми-
нистерство. се готви да
напустне своя постъ Отъ
друга страна, узнаваме съ
положителность. че той
ще си подаде оставката
отъ почетното првлседа-
телство на Итало Българ
ското общество за кул-
турна пропатанд» въ Со-
фия, тъй като г. Калфовъ
ималъ всичкото · основа-
ние да повтори внамени-,
тата фраза на г. Дане.
ва - моятн 11олитика съ
Италия фалира.

Обществото ще посре-
щне съ облеrчение жеста
на r. Калфова и ние мо-
жемъ да го гювдравимъ
съ съзнанието, което има
че е благоразумно да на
пусне мtстото, което за-
ема, поради редицата си
неуспtхи въ външната
политика и не върви по
стж.пкитt на мнозина свои
предшественици, които,
въпрвки всички свои не·
успtхи, все еж продъл·
жавали да се считатъ
единствено призвани за
управлението и съ това
еж докарвали непопаави-
ми катастрофи за Бълга-
рия. (в. Реаависимостъ 52).

За повдигане на на„
роди. стопанство
Министерския съвtтъ е

удобрилъ исканието на
министра на землелвлие-
то то да му се разрtши
слtднитt кредити:

1) За направа охрани-
телна дхга край дунава
между устията на р, р.
Искъръ и Витъ 30 мил. л.

2) За корекция на р.
Искъръ отъ с. Панчерево
до с. Куртово 3 мил. лв,

на мисхль не малко са
виновни и две re страни.

Българския интелеrентъ- читателъ - връзката
между висините и низи-
ните нехае за творецътъ.
Той малко чете, като се
оrраничаватъ съ ежеднев-
ните вестници и търси
изкълчена ходожес rвена
мисхль. И този интели-
гентъ при всеки сгоденъ
случай повтара че худо-
жествената ни л итерату-
ра не вирее. А това
е мисхльта която отъ го-
дини се повтаря: Българ-
ската литература не ви.
рее. Да, невирее. но само
въ душата на бълrар. чи-
тателъ, защото ний оцен-
яваме творбите на писа-
теля и човека само слвдъ
неговата смърть: Славей-
ковъ, Тодоровъ, Яворовъ
-тъженъ споменъ-

1923 rод. изтече. а кол-

? 'а
Важно эа:nоэарит'li Важно За

За
Иска-тели да се снабдите съ най-доброкачест-

венни Оксенсви. Габерови и Мешови Е,

Копчета за Лози
то не счхпете врвме, а веднага при продава. nв
ч а се явете който се намира при самитt скла.диг ани колчета на Хасковската гаричка.
I -2 Споразумвние . Ваеипь Спасовъ

?===============-·?--=========

-
nозаритt

Продавамъ колци за лоэя, които СЕ
1 намирагъ въ градината срtщу фабри-

ката на Стойчо Марчевъ.-
---- ?· ·

&(Виждание и споразумение сжщот и2-2 мвсто при ?Димитръ? f1ванов1Р-r ?•Ф1
?а).

виимаиие ! Интересно! виимаиие ! ?т?

Il ?tродава се мt<.:то отъ 41 о кв. метри находя- 8що се задъ Военния лазаретъ при съсtди: на жбзападъ Димитръ 3. J;>ибовъ, на северъ Коста
Кръстевъ и улица ==== СЖ.'

?н,

111

.

Сп ор?зумtние колониаленъ маrазинъ «Вене- бо?

.i-5 ция» на ВАСИЛЪ СТАЙКОВЪ ::.? Хасково. r? lii!Aia"

Кой какво и кжде
МОЖИ да СИ КУПИ ВЪ

, Хасково

,а 4tg
Най доброкачеётве•бс

и модерни мъжки шап?t1
отъ Мишковъ ept

Най елегантни дамо „
шапки отъ Филомена \J

Най хубави тоалет„ р·

принадлеА<носто отъ М та
марчевъ

Кожени чанти куфа??f
QТЪ Братя Бояджиеви а 1

Най доброкачестве1-та1
колониялни стоки отъ ра·
Балгбановъ С-ие к,

Най евтини железарс?> r

стоки отъ Бр. Симоно(?,
Най здрави чехли, Ca\17i

дали и др. обущ. ЛукQ?я.

Най хубави прежди отъ
Парапана Василъ

Най доброкачеспвени и
модерни платове отъ
Братя Брайкови

Най здрави обуща отъ
Братя Табакови

Най модерни LJОрапи
отъ 2-тt братчета

За сезона най модерни
дамски платове отъ Ха-
куча

куство еж унизени и чу-
жди въ собствената си
земя.

Бълrарскиятъ писатель
трtбва да вземе, и се из-
дигне надъ всtкидневно-
то, Писателътъ трtбва
да се опита да вземе пу-
бликата до себе си, да


