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1 Поради позизициитt,
?оито държи една отъ
1партиитt. съставляваща
Демократическия сговоръ
?о изввстнигв злободнев

{rн1 въпроси около 'нtкои
а?tакони. гпасувани отъ ми-
11(iалата камара противъ
?остановленията на ос-
;;овния ни законъ и пора-
-1и различието въ схва-

цанията въ срtдитt на
.адикалната партия п о

· 'ия въпроси, единъ отъ
f?ашитt редактори изпол
есува првоиванието въ гра-
?- ни на единъ виденъ
:таадикалъ, чието име не
rл е съобщаваме по негово
27:елание, за да раамвни
ча

nar него мисли, относно
вир·во6ладав;1щето мнвние
го ь радикалната партия по
щеJi\дната дtйность на тая
nъз.ртия въ лемократэ чес-
1е

и 1я сговоръ.
, и На въпроса, дали то-
>trt различие ще доведе

Н1> разривъ между новата
0,ртия, съовседникътъ бt(rя/безенъ да изтъкне, че

18.а\дикалната партия, вtp-
lon на своята програма,
__..ма да се съrласи на
,Оlмпромиси и че положе-
_ето на Демократически

.воръ е значително раз-
ггено.

Видниятъ радикалъ ни
эбщи, че въ партия га,
иъ която той се числи,
редятъ подържници съ

?вt>оГ'-\ опрвдвяени схва-
1ния и нови вtяния, ко-

па) еж легнали въ ней:
е г·а партийна програма.
.но тгията, иначе малоброй.
?ста no идеи е силна. Два-
·дес?тъ годишния животъ
000тая партия е калила

1 цитt и и тя на никак-
?tна нtма да отстх-

:, отъ позициитt, 'които
се вела по разни социал
гга зъпроги. Всичкитt про-
?сован.?я и разтакания по

гаи образуването на
ата обществена сила

сr/.{емокр. сrоворъ - се
?аха на упорството

страна на радикали-
аа съгласуватъ своитв

1екц?щания съ тия на дру-
__.) партии отъ блока.

Макаръ, че се прие плат-
формата на радикалната
партия при образуването
на Демокр сговоръ. ради-
калната партия въ гра-
мадното с и болшинство
11е уцобрява та я акция,
което ше се види отъ пар-
тийния конгресъ.

Радикалната партия,
продължи нашиятъ събъ-
седникъ, никога не би се
съгласила за едно слива·
не с» другигЬ партии със·
тавляващи блока. поради
това. че тя смtта за не-
възможно и чудовишно да
координира своигв, д·вй-
ствия съ партии, които
иматъ некрасивъ активъ
и които еж се силно ком-
прометирали въ миналото.
Максималното, на което
би ct съгласила радикал-
ната партия е федерация-
та на тая партия съ дру-
rитt. Ние на конгреса ще
наложимъ това и, сигу.
ренъ съяъ, че веднажъ
партийния конгресъ, из-
лвзълъ съ подобно рвше-
ние. никой отъ нашитt
подържници, включително
и нашия министъръ не ще
се съгласятъ на друга ком-
бинация освtнъ тая, коя-
то ни дава федерирането
ни съ друrитt партии.

Сливането на нашата
партия е на всtка цъна
ивключенъ комбинация,
заключи видниятъ ради-
калъ, силно наблtrайки
на това усвоено ста-
новище въ редоветt на
радикалната партия.

KЛAK?KfJB
Хасково тръгва 9·30, 17·

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

Конвенционалътъ за Ппо-
дивъ+-София пристига 2·30,
тръгва 2·44; конвенционалътъ
за Свиленградъ пристига на
Раковски 0·11, тръгва 0·20.

Смвсенъ впакъ за Пло-
вдивъ-София пристига 12.54,
тръгва 13·44, за Свиленградъ
nрнстиr, 13·4з. 14·2е.

днешния nопитич.
МОМЕНТЪ

РЪЧЬТА на r. ПРОФ. RУЛЕВЪ

Вчера првди пладне
въ салона на Модерния
театръ 1·. проф. д ръ Т.
Купевъ, пръдседатель на
Н?родното събрание, кой-
то отъ нвколко дни е
гостъ на града ни, при
буквално пръпълпенъ са-
лонъ, оrлушаванъ често
отъ рвкоплескания.държв
рЬчь върху горната тема.

Най-напрвдъ, орато-
рътъ се спрв върху дей-
ностьта на Народното
събрание. Каза, че рабо-
тата, която то е иавър- ·

шило
с до сега, въпрtки

кхсото врвме, е малка.
но важна. Въ осемь засе-
дания тя се е занимавала
само съ отговора на трон-
ното слово. Изтъкна важ-
ностьта на прочитане
тронното слово, което оз-
начава зачитане народа
отъ страна на Държавния
глава. Плодъ на досегаш-
ната дtйност?., на камара-
та еж законитt за защита
на държавата и тоя за
амнистията, които еж срв
щнали опозиция само отъ
страна на аемледвлцигв
и комуниститt.

Спрt се върху сто-
панското положение н а
страната и, главно, на
скхпотията. която спо-
редъ него, не била истин-
ска скхпотия за произво-
дителя. а само за черния
работникъ и чиновницитt,
за които народн. првцста-
вителство е взело грижата.

По стабилизиране ле-
ва г. Кулевъ говори мно-
го. Закриване борсата то-
ва е първата грижа на
правителството за да бж.-
де подобренъ той. Осввнъ
това стабилизирането на
лева зависи, и то най-
много, отъ производство-
то. което трвбва да се у-
сили. Съ реформата за Б,
Н F> се цъли да се прв-
върне тя въ народенъ кре-
дитенъ домъ, който вина.
ги да се отзовава въ по-
мощь на нуждающитъ се.
Говори по септемврийски-тt събития, ПQ грижигв
на правителството за ра.
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Швейцария 23951 - 2423
Ню-йоркъ 138 501 140 10
Лондонъ 586 701 593 50
Парижъ 623; 50 638 50
Италия 602 80 610 50
Цариградъ 71 40 72 80
Ромжния 68 40 701 20
Германия - -
Прага 402 60 401 30
Виена - 194 -196
Белгия
Буда-Пеща 46
Югославия 158 50
Гърция 266
Холандия 5156
Канада 135
Швеция 3606

- 61
16111 10
273 -- 5215

10 136 70
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ПОСllDДЕНЪ Ч1\СЪ
(Специални те•еrрами на « РоАоnсиа ЗвtзАа»)
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която имаро до сега
работническото прави„
теJI(пво въ цtдия евtтъ,
бира задоволителна.съ„
бранивто се закри къс„
но сдtдъ обtдъ.

По поnъпваие

каоинета

София. :1 о. 1.

Днесъ сутриньта ши-
рокитt социалисти уст-
роиха публично събрание
въ театръ »Ренесансъ•
добрt посtтено, на което
говориха Кр. Пастуховъ
и Хар. Христовъ, народ-
ни nрtдставители. Слtдъ
като очъртаха днешния
политически м0ментъ, и
двамата оратори отхвър·
лиха кате1·орично един-
ния фронтъ съ така на- воръ ще иматъ въ кама-
речената трудова партия рата частно съвtщание,
по.рано комунистическа'

"въ което ще ще се зани.
като дори се изказах? маятъ съ въпроса по по.
много зл·в за нея Това пълване кабинета, което,
не можа да не досегне непосрtдственото съ поч
нtколко комунисти при-

ване заседанията на ка-
сжтствующи на събрание- марата, трtбва да се ли-
то, които, възбуде.ни. по- к?идира. Назначаването
искаха думата. Всл·Тщст- H(t r. Маджаровъ, деr?10к-
вие отказа, тt се разпа: р?тъ. за мннистръ на
лиха и словесната 6ор- прав<1сждието е проб 11е-

6а бtше неизбежна- J\1атично. За такъвъ
Тя щtшв· да доведе до .упорито се сочи r.
скръбенъ инцидентъ, tSл. Молловъ, сжщо
ако по11ицията не бtше демонратъ, чието
се намtсиJiа. Gпоредъ -назначение се очан ...

nастуХоВа, СПОJiуКата, ва.

София. 20. 1.

Друrиденъ, вторникъ.
народнит·в прtдставители
отъ Демократически.я с1·0-

--
ботничеството, бждащата
дtйноСТ!> на камарата и.
накрай, апелира за про-
дължение подкрtпата на
Демокр. сrоворъ отъ бъл.
1·арското гражданство.
Рtчьта му бt посрtщана
и изпращана ·

оъ бурни
ржкоплескания.

Слtдъ него взеха ду-
мата r. r. Урумовъ и Най-
деновъ. нар. прtдстави-
тели. които говориха въ
сжщия духь.

Събранието се закри
въ 1 ч. отъ r. Бърдучковъ.

АТЕИТАТЪ ВЪ
РАЗrРАД?
Недавна, къмъ полу-

нощь, биде хвърлена. бом-

• •J ..

ба отъ неизвtстно лице
-въ кабинета на Д-ръ Си-
меоновъ, лtкарь при мtс.
тната държавна болница.
При експлоадирането еж
изпотрошени всички стъ·
кла на прозорцитt. стt-
ни:t на кабинета еж из-
къртени и продупчени на
много мtста. Пода е еж.-
що продупченъ. Д ръ Си-
меоновъ прtзъ врtме на
атентата е спялъ въ съ.
сtдната стая съ семtйст-
вото си - жена и едно
дtте. Въ с, алнята прони-
кнало само едно парче
отъ бомбата, което не е
засеN-iало нико1·0. [jластR
е взела м·врки з , откри-
ване атентатора.

-ф-



Стр."2 «РОДОПСКА ЗВ'БЗДА>? Брой

ХРОНИКА
Едно пояснение. Спвдъ

конгреса на съюза на про-
винциалнитt журналисти въ
София, въ столичнитt, а no
сетнt и въ nровинциалнитt
вtстници се появи съобще-
ние за избранъ общъ уnра-
вителенъ съв-вгъ на съюза,
въ който, от името на наша-
та редакция, влиза нвкой си
Тодоръ х. f\нrеловъ, съвсемъ
неnознатъ на редакцията. Ние
не можахме да изnратиме де-
леrатъ на тоя конгресъ, и
това съобщение просто !"fИ

фрапира. За възстановяване
истината, принудени сме да
съобщимъ, че основатели и
редактори на „j)O!)OЛCX..fl
З}J?Эj)..fl" еж r. r. Георги
Шуиновъ, отъ Хасково, и
Гошка Динитровъ. отъ Со-
фия. Всвки друг, който гово-
ри отъ името на редакцията
ни, е самозванъ неинъ членъ.

Една депутация отъ
собственици вчера врхчи гос-
подину Кулеву една петиция
по повопе вчерашната сказка
на г. Д-ръ Салчева, въ която
моли народното првцсгвви-
телство да бжпатъ корегира-
ни закона за жилищната кри-
за и тоя за трудовата n. соб-
ственость и отчуждаване згра-
дигв- Г -нъ Кулевъ обвща, че
ще я сжобщи въ едно отъ
първигв заседания на кама-
рата.

Праэдникътъ Богоявле-
ние се отпразнува както всt-
кв година съ '11уждната гър-
жесзвеносгь. Произведе неп-
риятно впечатление обLтоя-
телство че молебенътъ бt
съвсвмъ слабо посетенъ отъ
гражданството, което доказ-
ва, че Хасковци, много по-го·
лtмо внимание даватъ на
своето спокойствие и че ре-
лигията отъ денъ на денъ
губи почва. На какво се дъл-
жи това?
Ивановденъ хасковци празд-
нуватъ като денъ на освобо-
ждението, поради което '6-k и
тържествено отпраэнуванъ.
Градъгъ бв окиченъ съ зна-
мена.

Мt.стното кметство ни
изпраща да опровергавеммъ
нашето съобщение, че то е
назначило за измврвачъ на
тютюнигв не гл. учителъ .или
единъ отъ дирекгоритв на
прогииназиигв а единъ гл.
учитель на едно отъ първон.
училища, съгласно наредбата.
Указва се, че съгласно наре-
ждането аъ комисията впи-
залъ единъ мtстенъ учитепь
а не гл. учитель.

Като съ удоволствие на-
регираме нашето съобщение
подведени отъ съобщенията
по тоя .. в_ъпросъ от нашия пе-
чатъ, ние не можемъ да от-
бtлtжимъ, че назначаването
на едно и сжщо лице въ раз-
ни комисии най-малко ще из-
мори това лице, ти ще трвб-

ва да се спира избора и вър-
ху други учители.

Сказката, която г. Д-ръ
Салчевъ държа на :19 т. м.
въ читалище „Заря" по въп-
роса за жилищната криза и
пр. бt добрt посетено. По
нея ще се повърнемъ.

Днесъ г. Кулевъ напус-
на града ни. На пжтъ за Со-
фия, той сивтв да се отбие
въ селата Каменецъ, Черно-
конево и др. двго ще държи
публични речи.

Въ сряда 23 г. м. на-
родното събрание подновява
заседанията си.

Съгласно нарежданието
на Б. Н. Банка, всички стари
банкноти най-късно до 1 ап-
рилъ т. г. тръба да се замt-
нятъ съ нови. Слвпъ тая да-
таf твхната стойность ще бж-
де обеэц-внена.

Държавнигв служители нi;-
ма да бждатъ облагани съ да-
нъкъ върху общия дохопъ и
върху заплатигв, а само вър-
ху странични доходи, ако и-
матъ такива.

Гэнъ Гирrиновъ, си бt по-
далъ оставката огъ испъпни-
телния конитетъ на сговора,
швлъ отново да се завърне,
за да посочи примвръ на дис-
циплина· и за да не създава
претексгъ за нежелателни ус-
ложнения въ Сговора.

Слi.дствието по убийството
на д-ръ Генадиева върви уси-
лено. Привършването му се
очаква наскоро.

М.одеренъ тватъ днесъ и
угрв втора серия „РОБИН-
ЗОНЪ КРУЗО.

Разбойниuитt
виnн?ятъ

Прtди нtколко дни,
петь въорхжени лица еж
убили въ с. Дурачъ джам-
базина Козъ Хасанъ,
слtдъiк му еж огра-
били п ·в - 18 хиля-
ди лева жщитt лица,
по сввдейия на властьта,

-на 6 ?екември еж убили
другаря си турчинъ меж-
ду селата Ясенково и То-
палъ (Шуменско); сжщитt
еж нападнали недавна
мелницата на »Сърбина«
въ с. Хърсово, набиватъ

· слугата, задиrатъ два
хлtба и револвера на
мелничара и изчезватъ
по направление на гара
Ишикларъ,
СЧЕТОВОДИТЕЛЬ, бившъ
банновъ чиновникъ, търси
подходяща работа, спразуме-
ние редакцията.

изnъrани
и одежди

I Jротивно на едно на-
ше съобщение. че г окр.
управигель въ конферен
цията си съ г. 1·. дирек-
торитt на ·1 ютюневитt
фирми огъ града да не
се уволняватъ работни-
цит-в въ това зимно връ
ме. гюслвднигв бидоха
масово уволнени, обрЬче-
ни на лишения и евенту
ално гладуване.

Особено усърдна въ
това отношение е била
тютюневата фирма I) Ни
котеа«, която, осввнъ че
не се задоволява съ уво·
лняването на работници-
тt. но това е напра: .ила
СЪ ЧИНОВНИЦИ Г'В ОТЪ ТсЯ
фирма.

Иэввстно е на граж-
данитв, че отъ тая фир-
ма на чело съ г. Геронъ
се образуда нова тютю
нева фирма »Херцогъ '·

Всички чиновници отъ
»Никотеа « масово напус
наха заедно съ своя опи.
тен директоръ старнта
фирма и се настаниха въ
новата. Това масово на-
пущане на чиновницитt
се дължи изключително
на рtдкитt ц·внни качес-
тва на г Геронъ, който
с? проявилъ не само ка
TJ истински покровитель
н з чиновничеството, но и
като доблtстенъ българ
С:{И гражда?t ·ъ; - макаръ
и отъ друга народность,
който, првди да првд-
приеме нвкое уволнение,
държи смвтка и за схц-
бата на своитв · съграж-
дани, а не като ония ди-
ректори, които чужди на
нацията, еж чужди и на
участьта на работниче?
твото и чиновничеството
какъвто е случая съ « Ни-
котеа «, чийто директоръ,
въпрвки поети ангажи-
менти, безмилостно из·
хвърли на улицата мно
гочисленни свмейства

'Въ фирмата »Нико-
теа« слtдствие · едно не-
наврвменно уволнение е-
динъ младежь опръска
новитt коридори съ сво-
ята кръвь сп итвайки се
чрвзъ револверенъ вис-
трелъ да тури край на
своя животъ. Тая случка
на врtмето произведе по-
тръсяюще впечатление и

не :·н-1,1111ъ дали респекти-
рни г·t власти Сл, напра
нили н?обходимото за да
се установи вииовность-
та и причинитЬ за този
опитъ за самоубийств, .го.
но ние мислимъ, че т·t
еж ллъжни да надник-
натъ въ порядъцитъ на
тая фирма абстрахирай-
ки се отъ обстоятелство
то, че управителното те-
110 на тая фирма t..: изк-
лючително отъ чужцо.
гьрцко. поланстно. Въ
тЬхното отечество ние
смътаме, че нt!\1а 1\1·всто
за сн11схожден11е къмъ
когото и да е, а най-ма-
лко къмъ българс1<и по-
/\i:'НИЦИ.

Б. Н Банка ху,?ува
зла,-,?и мен?"·??

Наполео1···, ;)06 -
Лира английсюt r;:-u ;>О

Лира Турска 57.?-
20-то Мdрка rерм. r;в·;jQ
20 то крона авст 5i3 ;10
Руска рубла (i 7 -
Щадски долйръ 13 t -
Кана11сю1 доларъ В L -
Сребаренъ левъ 8"i)0

„ Ч ов,къ иа ЖИВ1
(БОНВИВRНЪ)

Снощи Гра?скиятъ
Чпр1щстави за първи nжn

66kътъ на жи6ота". ко?
фарсъ въ З дtйствн?
нtмския писатель Ви
Волтерсъ, въ която авт?
срiщи много J<ОМИЧННтtс
прокарва своята серн?
съль - играта на живо

Комедията б-sше нэ.добрt. Разпр-sд-k11енне,
ролит-k 6-s много спол
Бонвиванътъ - г. Кюч1
докторътъ, бt тъкмо Н!

то. Неподражаемъ бt,Минковъ като г. ГНЕЧЪ
тествената игра на ко?
разяваше публиката. М?
и въ малка роля, г-жа Глева като ФРИЦИ бt в1ка мила, все така нанвн
ма да сrрtшиме, ако на
че тя с-sкашъ е родена
за такива роли. Спо;о,,нЯJ
я сжщат? и въ „Края?Содомъ", и въ „Доходното". Останалит-s артист?
ха сжщо типични.

Желателно е театъръ·
поставя по-често подо6'
еси, които, изглежда, no
го се харесватъ на публ,
която снощи пълнtше с1често рж1<оnлескайки.

Скръ?иа в,сть
Съ съкрушено отъ скръбъ сърце н неу

cyeJ\1a болка съобщаваl\tе на Е сички роднини и n

наси1 че многообичния ни синъ и 6ратъ

пеовь ?евеои Паrи
на 18 rод. възрасть

слtдъ KRaTJiP б.QД,seд?в?a?н?e?.?c??W!l.llllll!llllliМlilia..J.:1l.?на;-к·ато ни остави вtчно да скърбимъ.
Съ твоя благороденъ и благъ характе?ставаше любимъ на всички и вдъхваше поч

къмъ твоята незамtнима личность Ти се отдотъ насъ въ разцвtта на младостьта си, б·

да вкусишъ отъ плодовtтt на единъ обtщаю.
съ щастливо б.ждеще, животъ. Жестоката и
милостива смърть безмилостно те грабна и
остави да проливаме вtчно неут·вшими сълзи

гр. Хасково, 18 януарий 1924 rод.
Отъ опечале--- . _._... ·-·--'----· - . -- ? -- ?
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Държавното Земледtлско училище въ rp.
1?ово обявява, че на 26 януари ще продаде на n
ченъ тър1·ъ на пазарището за добитъкъ -

(1

пазаръ) една кобила.
Хасково, 17 януари 1924 год.

....

Директоръ: П. Аt•чев·

ЗЛОБОПНЕВКF\
6оr1атн\ п?\дь Н}nнта·вне
Слtдъ единъ разко-

шенъ обtдъ, съ к"акъвто
могатъ да разnолаrатъ
само журналисти, оти-
дохъ въ първоразрядния
локалъ да пия своето ка-
фе. Обстановка КJмфорт-
на плюшени канапета,
мряморни маси, rрамадни
Qrледала, тежки балдахи-

нови завtси и пр. пр.
Сtдамъ до една маса

при единъ писатель, кой-
то бt приковалъ всичко-
то си внимание въ чете-
нето на вtстник&

Снисходително и нt-
какъ си покровителстве.
но rледамь около себе си.
прtпъленъ съ блtнове и

велйки прtживявания, съ.
зеруания.

Събtседни1<ъ ми, ус-
трtмилъ, по1·лед ъ въ в·вс
тника, веднага силно поб-
лtднява ...

-Скандааалъ I позоръ!
извиква съ срашенъ rласъ
писательтъ.

-Какво ти стана. ко-
лега, обръщамъ се къмъ
неrо съ пълно състрада·
ние, безъ да мога да про-
умtя на какво се дължи
това силно беспокойство
на моя друrарь.

-Скандалъ, изрева из-
ново писателыъ и силно
издъхна На. чети. се о.
бърна той къ111ъ мене -
едно нареждане, че сга-
ритt лепени банкноти ве-
че не се приематъ отъ
банката! ..

--Какъ подскочихъ ааъ
като боднатъ, нима е въз-
моженъ подо6енъ скан-
далъ?

Писательтъ изохка
печално и поL1ти прtзъ
сълзи отчаяно извика

-Отиде ми м?кат?, о-

тиде ми капитале?
ма имамъ цtлъ ?

отъ тtхъ!-И азъ сжщо! ?1

върнахъ и азъ. сп1

ки си за моя чува?
ленъ съ банкноти,
макаръ че редовн1
ръсвахъ съ неф11
бtха проядени иrъ
ци! ..

Тежко и rop1
тия. които като на
матъ чувалъ съ 6ан


