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lk Днесъ несъмнена ис-
?·ина е, че неусггвшната
?ойна и крайното изго.
?ение на народа ни до-
ара разочарованието 1.,

озлоблението въ маса-
та. Но още по вtрно е,
пе, използувайки всички
?зежнения на измжчения
ни народъ, дружбашкия
тежимъ дразнеше ниски-
1№ апетити, гормоаеше
4Vдното и вгравото и по

?п пж."?ь водеше страна-
? ни къмъ ново робство.

И да засигури властъ-
1? дружбащината унишо-
реаваше всичко по-силно
:pt здраво. Едни отъ сво-
нигt противници съсипа
"\териално1 на други взе
?е?равето съ бой по уча-
Пf'.ъцитt, на трети даде
М,ъжности и гешефти за
?: спечели на своя стра-
l'Р\ и г. н. А по практич-
„пt, разбира се, сами
-')tвиха вратъ и се при-
Нlfгиха като· червеи подъ
дау?башката ч е р г а -
:вtрtклонена главичка ос-
1е1а сабя не свче. - Но
Мl!·fжбашитt бtха прак-.

чни - тв създадоха
СЛ):>rо гешефти, като си
,цtсаха: колкото повече
11еr·азятъ, толкова по-доб-
:ън· Хиляди хора не се
гайсятъ я - амнистия ще
эжа и така стана, т. е.
Ьна по старому - «тури

капакъэ , казва мждра-
за· българска дума. Хайде

<ОИ· забравимъ миналото,
атъ да заживtемъ като
скв.тя:

да Ама има много грвш.
гоя.хора отъ войнитt и
тла- дружбашко врвме,
сой-То се амнистираха и
5J1ъ,атс, днесъ чрвэъ пъл-
ова·е пакъ ще се наредятъ
гни първи мвста - ехъ

?о - « въ всвко стадо
то; крастави овцн• - каа

>ри,бълrарската послови-
тrо· - и ние се оставяме
tята1али сме си българи?
ютопо тоя начинъ до кх-

южемъ .ц? стигнемъ,

ако не даваме всвкиму
заслуженото! Ако съ ед-
на брадва сtчемъ и сухо,
и сурово? Резултатигв еж
на лице Пуснахме на сво-
бода едно врвме Даскало-
ва, К. Тодоровъ и Стам-
болийски и тt поведоха
страната къмъ сигурна
гибель, отъ която благо-
дарение на армията се
отървахме. Но ще възра-
зите: «е, сега амнис тията
е вече фактъ, пъкъ трвб-
ва прошка за да дойде
умиротворение на стра-
ната. Напълно съмъ съг-
ласенъ съ васъ - дtt се
амнистиратъ грЬгпкитв,
да си подадатъ братски
ржка мноrобройнитt пар-
тии и зацари миръ бла-
г эденствие въ страната ни.- Да пуснешъ разбойни-
ка, разбирамъ, но веднага
да го назначишъ стра-
жаръ - неразбирамъ.

Героитв отъ 9 юни
сринаха безсрамния ре-
жимъ на насилие го, като
издигнаха високо лозунга
на свободата, правдата,
прtчистването, обн6вле-
нието. Великодушно про-
стиха грвшницитв, но ръ-
шиха и да насърчатъ до-
стойнигв, А за това трв.
бва да се помнятъ дtлата
на хората и съ огледъ на
миналото се даватъ отго-
вернитв постове въ бж
дащето само на д&брt из-
питани и заслужили хора.
Но управникътъ не е боrъ
да види и да знае всичко- и той може да сгрвши,
като не познава хората.
Ето защо, дългъ се. нала-
га на всички добри граж-
дани и днесъ на хората
отъ Демокр. сговоръ да не
«замижаватъ», а да посо-
чатъ на своигв министри,
че ивввстни грвшни ли-
ца по никой начинъ не
бива да заематъ почетни
и високо отговорни пос-
тове. «Що ти трвова да
си печелишъ душмани»,

ще ни ще ни посъвътватъ
мхлрит ·в.

l /рочие, нека си из-
пълнимъ дълга и нека по-
сочимъ на почетнитt во-
дачи на новата партия на
обновлението една слу-
чайна грвшка, станала въ
Хасково, която лесно се
поправя съ добро желание.

Несъмнена истина е,
че ако успвемъ да изхра-
нимъ здрави твломъ и ду-
хомъ, честна и любяща
родината младежь, бж.да-
щето на r1лt:i.1eтo ни е
гарантирано. Значи трвб-
ва да подбере мъ достой-
ни учители за цъльга и
още 110 достойна контро-
ла надъ тия учители. А
въ Хасково 1:: назначенъ
окр. инспекторъ А. Раду-
шевъ, за когото ще дамъ
нtкои страници отъ не-
говото минало.

Тоя господинъ бtше
сдинъ отъ опаснигв друж-
баши т. е,, единъ отъ ру-
шителитЬ на всичко чес-
тно и здраво вь страна-
та. Ето доказателства; 1)
довърено заслужило лице
на ц ьпеничарския режимъ,
като иераадвленъ прия-
тель на Запряновъ, Пе-
гъръ Яневъ и пр. нему
(е възложи да бжде ка-
эиеръ и уредникъ на ко-
митета по събиране па-
ри и устройване тържес-
твено посрtщане на Ста-
мболийски въ Хасково.
И той завърши
6 л ·в с к а в о тая своя
задача, понеже бt съпрс.
вожданъ отъ о.сол, нача-
лникъ и търrовцитt вол-
но-неволно даваха по-
сочени r-в им. суми, А кж-
д·в отидоха тия огромни
суми, единъ rосподъ зиае.
Слtд падането на друж-
башитt пише на окол,
началникъ Д·влчо Пандевъ
въ хасковски затворъ да
се споризумtятъ за спор-
нит-в суми, че не било
било платено на Ангелъ
Сугановъ бирата и пр.
Писмото ни е въ ржцtтt
и, ако трвёва, ще го пу-
бликуваме тексrуално; 2)
Миналата година дружес-
твото на запасни rt офи-
цери даде вечеринка въ
военния клубъ и тамъ бt
възложено на зап, капи·
танъ Панчо Гюрковъ да
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каже нtколко думи зацtлитt на дружtството,
l'юрковъ каза: не счита-
ме, че е срамъ, а е rор-
дость за насъ, че генера.
литt ни еж пърцаливи
защuто, ако бяха крали,
сигурно щtха дt1 бждатъ
богати и пр, Въ тоя мо-
ментъ Радушевъ разтрt-
вожено ме задърпа да
кажа на оратора д I спре,
че властьта щtла да се
обиди, а подиръ малко
заедно съ Дечкуновъ, при-
ятеля на П, Яневъ, напу-
сна салона за да угоди
на своитt партизани. На
другия день Радушевъ от-
прави 1;1ота до дружест-
вото на зап. офицери, ка
то прtседа гель на запас-
нитt подофицери за да
докаже документално на
съпартизанитt си друж-
баши, че не се солидири-
зира съ дtлото на зап.
офицери. Обаче и «овд е
и овде», казва мъдрость-
Тсi нс1родна-при срtщата
на дв·втв настоятелства
въ кантората на П f;рай-
ковъ, Р адушевъ остана
засраменъ отъ своята по-
стжпка и настоятелството
на д вото на зап. офице-
ри рtши да се счита
отдtлно това писмо; З)
При единъ нац. празд-
никъ на закуската въ ка-
зармата зап. подп- Ата-
насъ Санкевъ каза, как-
во за катастрофата на
Добро поле еж отговорни
тия управници, които по-
строиха паметникъ на
прtдателит·в при Оачата
купелъ до София. На тая
закуска имаше 400 хас-
ковцм, които живо ржко-
плtскаха на Санкева и
видtха какъ само друж-
башитt Радушевъ, Зап-
ряновъ и дР· протестира-
ха и искаха стария и 6ла-
rороденъ опълченецъ да
забрани на оратора да
говори, че съ тия думи
се нападало правителст-
воtо. Тамъ присжтствува-
ха повече от 400 rраж·
дани сжщитt тия виж-
датъ, днесъ че е назна-
ченъ за окржженъ учил.
инспекторъ оня, който
се срамеше отъ дtлото•
на rероитt и угодничеше
на прtдателитt; 4) Кога-
то делеrатитt lia IV ре-

Б О Р С f\
Официа11. курсъ

За 24 Януари.

!
куп.!

I

пр.1
Швейцария 23931 -12420 -
Ню-йорнъ 138I 50 140 10
Лондонъ 5861 20j 593, 50
Парижъ 6251 801

639 50
Италия 6031 80 611150
Цариградъ 721 401 73 80
Ромжния ... 68I 401 691 20
Германия - - - -
Прага 40i 60! 4061 30
Виена -! 95 -1 20
Белгия -1 -1 - -
Буда-Пеща - 45, -1 61
Югославия 158 501. 1601 10
Гърция 2631 - 269I -
Холандия 5135 - 5195 -
Канада 135; 1011 136j 70
Швеция 3600/ -136451 -

довенъ конгресъ на зап.
офицери даваха отчетъ
прtдъ друrарит-в си въ
салона на дtвич. проrи-
1\шаз11я въ Хасково и че-
т·вха резюлиция;а на кон-
rреса-Радушевъ протес-
тира и заявявайки, че ту-
ка вече не се 1·ледатъ ин-
терс:ситt на зап. офице-
ри, демонстративно напу-
сна събранието-това мо-
же да се докаже отъ 40
-50 присжтствуващи зап.
офицери; 5) когато, въ-
прtки желанието на Ра-
душева миналата година
федарацията на зап офи-
цери и подофицери стана
свършенъ фактъ, Раду-
шевъ за да докаже вtр-
ностьта си на дружбаши-тt подаде оставката отъ
д вота на зап. подофице-
ри, а въ деня на федери-
рането, Ивановдень, кога-
то, зап. офицери и подо-
фицери въ строй отъ че-
рквата до ?луба 11н1рши-
руваха въ стройни редо-
ве-Радушевъ не отиде
при дру1'аритt си, а ин-
тимно си шушукаше на
ст?ани съ окол. начал-
никъ и п·обtснелъ друж-
6ашъ Дtлчо Пандовъ; 6).
ами нима не си спомнятъ
подофицеритt, какъ ми-
налата година въ събра-
нието въ кръчмата на
Ризовъ, за това, че не
му одобряваха постжпка-
та, друrаритt подофице·
ри, той три пжти се от-
рече и закле да напусне
за винаги редоветt на
зап. подофицери мжчно
му бtше, • че другаритt
му не искаха да избератъ
прtпор.жчения отъ него
дружбашъ Запряновъ за
прtдседатель _на друже-
ството. Но честното и
добро подофицерство не
се подаде и велзевулътъ
съ прtсторена усмивка
се помири съ положение·
то си, като затаи въ сър·
цето си отровата за да
я изл·ве по-късно, ко1·ато
ку дойде моме1,1та за да
разтури свЬтлото стрtм·
ление на побратимяване
между зап. офицери и no·
дофицери. И той остана
вtренъ на друrаритt си
цtпен11чари И Н'БКОЛКО
мtсеца по-кжсно си пода-
дt остаекат? от1t д-вот•
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жения около 20-30000
лв. коя го сумr1 ще тр·вб .

вада изплатятъ солидар-
но всички членове, които
еж чиновници. На ецинъ
чиновникъ се пада .700 л.
които съвсвмъ ше му о-
бъркатъ см·вткитt. Личи,
че и тука се крие нвкак-
во звопуотръбление, кое-
то трвова да се открие,
за да не· гюгтралать не-
виннитв.

х г о н и к вКООПЕРАТИВИАТА
ГОСТИЛНИUf\

на зап. подофицери, като
тайно чръзъ Запрянова
работеше за разтуряне
фе;,ерецията на зап. офи-
цери и подофицери.

Ако тръсва, ще изне-
семъ още толкова факти
за да се убtли и оня, ко-
и то не вижда и не чува,
че голъми еж и непопра-
вими грвховегв на човв-
ка който се потайва и'
чрвзъ пълзене достигна
до поста окр. учил- ин-
спекторъ въ Хасково. Та-
кава почетна важна слу-
жба въ 1 оя моментъ ние
мислимъ, че 1110же да се
даде само на много заслу-
жили и истински способ-
ни и прtданни на роди·
ната синове.

Пиша горнитв редове
не за да сторя зло или
убидя виновния. Азъ вър-
вам ъ още, че всички тия
н много други дtла на
Радушевь не еж били из-
ввстни /la д-вото на зап.
подофицери въ Хасково
11 на многоуважаемия ми-
пистъръ на просввтата.
l 'рвшка rолtма е напра-
вилъ, но тя е поправима.
Новата власть дойде дэ
првсече краката на вле-
чугитt и пръстжпнитt
подстрвкатели на отри-
цанието. Тая великодуш-
на власть ги амнистира
но не тръсва да имъ по-
вври пакъ кормилото на
родината.

Ще слtдимъ и. ако
е нужно, ще изнесемъ
още факти на общество-
то за окр. учил. инспек-
торъ.

Довечера
театръ дава
пжть пиесата
прокуроръ-.

За прtмахsанието
кальга, която прави
ти непроходими улиц
въ града, сега, когато
дътъ е замраэилъ кал
е най удобно за поси
не улицитt съ пвсъ
желателно е общин
ла се взре въ тия ну
и направи необходим?
часъ поскоро.

Оnланватъ ни се qнередовното електричн
освътле ние мнозина о
абонатигъ, получава,
това освв rление о i
-Слънце, което често

,1,
за въ аатъмнение. 1(

1·

ставаме отаивъ на
оплаквания, ние мол

-ла се поправи тоя дефе;
отъ притежателитt ;

Слънце.
Рекламитt дадени?

в. «Родопска эвъзда- ?

сти гатъ напълно гои i?

та цt:1ь.

Нашиять rрадъ чест: 1

пжти го посъшаватъ епи-
демиитt вслвдстаие на
редъ причини, които 1·0

праьягъ единъ отъ най-
неалравосновннтв. По ц·в-
ли !\1·всеци учебнигЬ заня-
тия еж бивали прiкж-
сванп. Съобщихме, че 110-
радч върлувашата скар-
латин а аанягията въ учи
лищнга се прЬустано-
виха до 2\ гого. Научава-
ме се, че болестьта сс е
поограничила и че отъ
понелелникъ ще почнагъ
учебнитt занятия.

И,н нденското цруже-
ство дава цэвечера въ са-
лона на народния домъ
вечеринка съ пnдбрана
програма.

Модерниятъ т е а т р ъ
днесъ дава 4 серия, а у-
трt -! и J серии Рооин-
зонъ Крузо.

ГраАСНИЯТ 1, ни кметъ
!'. Гайдаровъ снощи зами-
на за столицнга за да
присхлствуаа на засела-
нията на кметоветъ отъ
градскитв общини.

Миналата година бt
основана въ града ни чи-
новническо кооперативно
дружество »ГОСТИЛ tiИ-
ЦА в : Основатели бяха
чиновницитв отъ Земле-
дtлската банка. отъ н?
родната банка и отъ ок-
ржжната Постояна коми
мисия. Многото трудности
бЬха првоцолвни, благо·
дарение усилената J\tй-
ность на нъкои членове.
Гостилницата започна да
функционира ред о в н о
прввъ сепрември м. год.
Първитt два три 111·в-

сеца тя отбtлtза единъ
хуоавъ активъ, защото
намали такситв на аоона-
ментигв и членоветв си
на 76U лв. м-всечно за 5
порции дневно, когато за
схшата храна въ друга
гостилница не биха стиг-
нали и 100 о JIB. Всъки
оставаше доволенъ отъ
хубавата храна, прислу-
гата, а най-много чисто-
тата. Кой тогава е уреж
далъ раоотитв и, назна-
емъ, но тt заслужаватъ
похвала. Изглежда, че въ
послtдствие уреждането
и е минало въ други рж-
цt неопитни. Всички чле-
нове, които се хранятъ
тамъ, на брой 29-30 еж
чиновници но плащатъ
въ прtдплата, за да мо-
же съ тези пари да се
набавятъ необходимитt
продукти и посръщнагъ
друrитt разходи- Отъ 3

4 дни гостилницата е за-
творена, по причина, че
не може да постигне за.
дълженията си. Отъ два
мвсеца насамъ, както се
научаваме, не е изпла-
щано нито на месари ни-
то на бакали и пр I ко-
гато за сжшитв мtсеци
се е събирало абонамен
ти. И сега то има вадъл-

-=---?,,с.-.,..-м--..-..

Разбойниците въ
Горна Орtховица
Завчера въ Горна 0-

рвховица * разоойници
еж нападнали домътъ на
Хр. Карановъ съ цъль за
ооиръ. Полицията се е я·
вила на врвме и се е о-
питала да разпръсне на-
падателитt. Завързала
се е прtстрtлка прtзъ
връме, на която е оилъ
уоитъ единъ отъ напа-
датслитt на име Иоханъ
а друr·ит1> заловен11, отъ
тtхъ Коста Касабовъ е
раненъ.

7,000,000 l\О»ТРПБИ»ДА
Финансовата ревизия

произведена въ Сестримо
на дървения строителенъ
материалъ е констатира-
ла контрабанда възлиза-
ща на 7 мил лв Тази
контрабанда е вършена
отъ разни търговци по
разни начини. при 1?оето
между другото, еж били
фалшифицирани докумети до демокр. кпубъ, срtщу новоетроstщето с,

ее здание до общината -1:

е снабдена съ най-JVlОдерни wри??
тове български, френски и нt1'\1

?.ски букви.
??

ПРИЕМF\ ДF\ ПЕЧf\ТИ 'ВСИЧКИ ВИДОВЕ jТЪРГОВСН!\
КНИЖR, ВИЗ. Кf\РТИ, НЕl<РОЛОЗИ,[f\ФИШИ И ПtJ- - на наЙ•ИЗНОСНИ ц-вни. - - -

r-·JI.
Пос·tтете за да се ув-врите. ???===============:========,===================!?

?

11

tl!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?!'!'!!!!!!!бl!!!!K!!!!!!!!?"!!!!•!!!!!!!!!!!?!!!!!!?'!!!!!W?tбOta!:!!!!!'!!!!!?!!!!!!!?!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!l!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!?)1

Вnаковет'li
Георги М. Минчевъ. Хасково тръгва 9·30, 17·

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

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

· Смi5сенъ влакъ за Пло-
вдивъ-София пристига 12.54,
тръгва 13·44, за Свиленградъ
пристига 13"43, 14·28.

___________... ,, _
506 -
632"50
574-
619"50
siз·5u
67-

131 -
131-

8'50

Наполео1·1,. - .

Лира английска
Лира Турска
20-то марка rерм.
20-то крона авст.
Руска рубла
Щадски долэръ....

Канадскн доларъ
Сре6аренъ левъ

, х. Iiхуоава чер та, че TD
:1

наги еж въ услуга ц,1;
н?заменима, на влас},i
цатt отъ разнитt pti1;
ми. Брадит·в смtтатъJ1
първи rраж,1ански дъл?н
кординиратъ своитt?ы
ствия съ тия на вла

!!м·вющитt, защото из
(!датъ отъ съкрушите ;'

принцип. че ?сtка вл :
произхожда отъ Б

'

слtдователно, и като .

Л!-10 реЛИl'ИОЗНИ хора, J

подчиняватъ на това
же повеление.

Дrltтt бради и
шенъ денъ день еж
общение, въ услуга
властитt и днешенътt еж членове и ржк '

дители на патриот
дружества, днешенъ
както и· вчера и
день тt мо1·атъ да с
суватъ убеждения и
ность съ всяка власт

Вtйковъ. Ф Е Й Л Е Т О Н Ъ

д:в"Б БР RДИ
врtмена1 първа бtлат?
брада, смtло, самоотвер-
жено, макаръ и съ прt-
минала възрасть, се явя
ва въ огнената линия въ
борбата съ народнитt
вра!'ове- Явяването не е
н·вкоя само демонстрация
-той. носителътъ на бt·
лата брада се явява и
то въ най-опасно врtме
въ пълно бойно въорж-
жение,

Втората, изпъстр?на-
та брада, сжщо :гака е
силно па1 РИ.РТИЧНО наст-
роена. Посрtщатъ ли
си воиски. откривнтъ ли
се паметници, пъстрата
бр;:?да се разиграва силно
отъ словоизлиянията по
привtтствието на войска-
та, както и пр;., освеща-
ването на паметника.

И двtтt бради, вънъ
отъ патриотичното си
настр.оение, иматъ и тая

се нарича лtобовь къмъ
татковината и еж готови
да се пожертвуватъ за
благото на народа.

Бtлата брада. напри
мtръ прtди години, кога-
то Кърджали бt наново
ьъ наша власть. прtиз-
пълненъ отъ патри·отични
замисли и намtрен11я, съ
трогателна мотивировка
поисква да бжде назна-
ченъ на работа въ тоя
градъ за да даде своя
приносъ аъ съкровищни-
ната на отечеството,
чрtзъ своята честнi\ слу-
жба. И благодарение на
това самопожертвув1ние
rрадътъ Кърджали б·в
спасенъ отъ всtкаква
възможность наново да
го изгубимъ! Въ всtки
случай на лице е едно
спасяване на града? на
самия спаситель

Въ бурни и размирни

Дtдо Господь е нада-
рилъ мжжетt съ украше-
ния, за каквито минаватъ
мустацитt и брадата, о-
баче мнозина отъ мжже-
тt съ отказватъ, съобра-
зно нуждитt на врtметu,
от тия »украшения«.

Така, uрtди години
у насъ въ България бt
на мода нс,сенето бради
каквато носеше бившия
царъ Фердинандъ. Слtдъ
като звtздата на послtд
ния угасна, ииd виждаме
че и неговата брада из-
чезна. Нtщо повече, пок-
ра" брадата пострадаха
и мустацитt-днесъ, баз-
бая възрастни мжже, си
бръснатъ и мустацитt съ

прозрачна цtль. Обаче
има и мжже които мжчно
се подаватъ на реформи
и новаторственъ въ об-
ластьта на своя космес-1ъ
тоалеръ.
·

Ние познаваме двt
лица, които, строги въ
традицията, още си па-
зятъ своитt фердинан-
довски бради Едната отъ
тия брад,и съвсtмъ избt-
лtла, е 11родълrовата и
1-1апомня тая на козела, а
другата, малко прошаре-
на, е сжщински ферди-
нандовски тиilъ.

Тия двt бради. рес-
пективно носителитt имъ,
еж крайно внимателни
къмъ всичко,онова което


