
Хасково, 29 яиwариil 1924 rод.1. \ &IIOll 17

.Б О Р С RАБ?НАМЕНТЪ:
Официал. курсъ

За 28 Януари
·Годише11ъ 2GU
За (; мtсе11и 150
Зя. :i мtсе1,и 1 оо куп.'1 I

пр.1
Швейцария 2394 - 2418
Ню-йоркъ 138, 50! 140 10
Лондонъ 585 501 592 30
Парижъ 615j

001 629 00
Италия 600/ 50 6071 60
Цариградъ 71 601 72 85
Ронжния 69! 001 701 10
Германия - -' - -

1 'Прага 400 50, 405I 30
Виена -11941 - 20
Белгия -1 -\ - -
Буда-Пеща -1 441 -1 69
Югославия 1571. 80, 1591 80
Гърция 263 - 269 50
Холандия 5140•1-"5198\ -
Канада 134 501 1361 30
Швеция 3586 _13627, -
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нореспонден•
ГOII' на ..Родопсна Вввэда"

София? .27 януарий
__ Новата п?ртия - не-
-tисимата партия на

?да, е вече въ послвд-
·?· ф-аза на органиви-

1 fет?. Въ всички почти
'"\?цове тя е образувала

tЖ организации, въ
;i"o еж се влtли доста

ПО нове на бившата ко-
истическа партия· Ма-
ъ и още не напълно

,(Ьршенъ процеса на .

)И,азуването и, тя бърза
:1!.?тпочне своят а дtй-

ть nрtдвидъ селско-оё-
нскитt избори, които

.во дадатъ изразъ на на-
и юението на народнитв- :и къмъ правителство

Щnозиция. Тя е устрои-
_!Вече нвкояко публични

рания въ провинцията
толицата.

·

. Една о rъ многото ха?
терни корекции, която

тtнаправи по отношение
Цrра_м?та и тактиката

:лаСпартийното рхковод-
Ро на бившата комуни-

нъческа партия е и тая,
?ълпрtднина въ рхковод-rt ото на партийнигв ра-
вти е дадена не на ад-
изати кариеристи, а на

не-кновенни чернотрудо-
. БЛDаботници, които ве-

?драво еж поели браз.
атоь на управлението и.
эра.о фактъ, който пот-
эва жцава това е дезавуи.

ето на д-ръ Сакаровъ
и , -раёотитв на партия.
ся комуто е било дадено

уrаразбере, че не нему се
нъ а инициативата да ос-
рхе . трудовата партия.
иота всичко е дало повод
нъ Сакарова да отправи
и О обширно изложение.

а спарация, въ която е
, и ь увtрение, че ёилъ
.асвко винаги до ?болки-

на раёотнитв маси и
ro? ,-ьвсiм1' 1-te смt·
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него. На 18 тог9 Димитръ
казва на Петра, че тя
трtбва непременно да го
напусне и, понеже тя не
желаела това, той я на.
билъ. Притеклитt се ми-
нуващи той изпвжда, ка-
то имъ заявява, че не
тпвёва да се месятъ въ
частнигв му работи. Тукъ
той вижда, че Петра про-
тега рхка да взема нt-
що и помислилъ, че тя
взема ключа на една отъ
вратигв, но, тя взела
обущарскиятъ му ножъ.
Когато той наново почва
да я блъска, за да я из-
пхди на вънъ, тя замах-
ва съ ножа и го забива потъиалъ nараходъточно въ сръда;fа на гър.
ди rt му. Ножътъ прони-
ква около 4 см. и той
пада на земята, оёлвнъ
въ кръвьта си. Веднага
ранения бива докаранъ
въ болницата, гдето е
нас?аненъ за, лвкуване.
Той можа да говори и
сввденията, които даваме,
c,v.. дадени отъ него. Ра- [8 МИЛ, оезра!отиината му е твърде серио-
зна, обаче, за сега опа- София, - 2 7. 1. Пона-
стность за живота му .стоящемъ числото на оез-
нвма. Убийцата била аре- раёотнигв въ Германия
стувана веднага отъ 110• надминава 8 милиона ду-

В. Черновtждовъ :
лицейскитt власти, които ши.
сж снели първоначалното ------r--------------------
дознанне. f? I хасковски СЖДЕБЕНЪ ПРИСТf\ВЪ
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Iii JJ О разрвшено да се продаде на публиченъ тжргъ недвижимия

ЖееТОКОСЪрдеЧИ8ТО Н 8 ,.
имотъ останалъ отъ покойния Иванъ Д. Филизовъ, отъ rp.

·

Ж Уб
v •.: Хасково, обявявамъ на интересующитi; се лица, че отъ 2 фев-една ена. виегвото конференцията иа

·f руари 1924 rод. до З мартъ с. год, ДО, Н часа включително.
ВЪ С. мвхвлвта, ппв- :1 въ канцеларията си въ гр. Хасково ще извърша публичната

о6щинит'li ? продажба на една кжша двуетажна--горt съ две стаи за жи-
вевекс 'i_,:,

ввене, единъ килеръ и салонъ, а доле единъ стая за жи-
София, 2 7. 1. Днесъ, веене, ниперъ и саконче, построена отъ кенжнъ, нирпичъ и

недtля, въ салона на дърво застроена на 80 кв. метра и друга кжща едноетажна
съ една стая за живеене, дамъ, киперъ и салма постро-търговската камара, се ена отъ камжкъ, кирпичъ и дърво, застроена на 35' кв. метра

откри конференцията на мвсто, покрита съ местни керемиди съ незастроено нвсто
градскитв Кi\lетове Въпро. 120 кв. метра оцвнени за 2800 пв., находящи се въ гр. Хвс-
ситв, съ които ше се за- ново уч. ,,Ручока" при общи съседи--двете кжщи: Димитъръ
нимава. С&· 1)

Василевъ, Тодоръ Димитровъ, Димитъръ Щеревъ и улица.
· закона за 2) 3дно лозе отъ 1 ден. 2 ара въ местностьта Корийскитi;"общинитt, 2) финансово- Хасковско землище при еж.седи: Георги Джанrо;овъ, ж. Стой:

то стабилизиране, 3) съ- чевъ и Мариола Апостолова оцtнено за 48 лв. 3) Нива отъ
юзъ на общинитt, жили- 2 ара въ еж.щата местность и землище при сжседи: Димитръ
щниятъ въпросъ и прt? Вълковъ, МариоларДеебеева и Нийдо Кара'-!ановъ, оцi;нена
х аната 8 ?ева. 4) Нива отъ ·1 дек. 7 ара въ местностьта „ Чиль-де·

Р • ре , Хаснв. землище при съседи: f\ндонъ Ив. Гарагьозовъ,
Теню Калчевъ, F\нгелъ Трунзевъ, П. Сталевъ, Калинъ Карад-
жа Симитчиевъ и Ю.рданъ Щеревъ f\баноза, оцi;неча за 34
лева, 5) Лозе отъ б ара въ мiзстностьта „Ташлжка" сжщото
:эемкище пъи еж.седи; Петръ Толчевъ и Янко Герrиновъ оцt-
нено за 12 лева.

Желающитt Аа ги купятъ да се явятъ въ канцеларият?
ми да прегледатъ книжата и да нl!ддаватъ,

Хс??ново, 24 януари 1924 :,од.
1 ??. пристаа?.: СТ, В. ПО••

талъ да се лансира ксtто
шефъ на партията, а про-
сто искалъ да даде насо-
ка на работницитt отъ
бившата комунистическа
да се обособятъ въ нова
партия Съ тая си декла-
рация той обаче не е за-
доволилъ инициато.ритt и
факторитt въ тази пар-
тия, на които недовtри-
то къмъ него не е изчез-
нало. Нtщо повече. Въ
мtстната организация на
партия ra, въ кояrо бол-
шинството отъ членоветt
сж бивши комунисти, е
билъ павдигнатъ въпроса
за изключването му изъ
редоветt на партията, по-
неже съ досегашната си
дtйность той билъ далъ
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с1-о,11;1ш11 Хасково, 26. ,. 19!4 1·. сго?спп Плов11uв'lо, 26, I. 1g?4. L'.Костенец Враца Пловдив Хасново

стачката .въ Анrлия
въ залата на народното
събрание, на което ще
се занимае съ попълване
кабинета и въпроса по
оставката 1·1а r. Ал. Гир-
гиновъ.

София, 27. 1. Тн про-
дължава. Петдесеть хиля-
ди машин1-1с1 и и огняри
прtустановили работата.

ttииирани nриста-
иища

Троцки . аолеиъ
София, 'И, l. Отъ

Москва съо6щаватъ че
Троцки бйлъ сери1озно
боленъ.

София, 2 7. I. Отъ Ме-
ксико съобщаватъ, че
всички пристанища по А-
тлатическия ок?анъ 6и.1ш
ми11ирани отъ възстанни-
цитt.София, 27. 1. Една

телеграма отъ :lo отъ
Вашинrтонъ съобщава за
потъването на rолtмия
американски Крайцеръ
Такона въ открито
море. Сждбата на екипа-
жа му е неизвtстна.

много данни, отъ които
може да се сжди, че не
билъ нищо друго освtнъ
единъ набtденъ Кt'!?1уни-
стически вождъ, правейки
кариера върху гърба на
изнемогващето работни-
чество.

Какви размtри ще
вземе ново ro работниче-
ско движение, какви ме-
таморфози ще пр.tтърпи
рг.но е още да се проро-
кува?

-?--...----.,....,--.. -1-
АtАото на Механджи-

йски по фалшивитt чле-
нове е касирано отъ Въ-
рховния Касационенъ
сждъ. Тия дни Окр. сждъ
ще ro насрочва за ново
разглеждане.

Прtди нtколко дни
еж пристигнали на Со-
фийската гара посJJtднитt
студен.ти завръщащи се
отъ Германия.

Прtди мtсецъ и пола-·
вина на жителя на с. Махла-
та Димитъръ Т. Поповъ,
36 годишенъ, обущарь,
пристава Петра Пешева,
съ която ималъ отдавна
любовни връзки. Ведна· а,
обаче, слtдъ приставане-
то, Димитъръ Т Поповъ
бива разочарованъ Jотъ
своята Петра, въ чиято
невинность той се напъ-
лно усъмнилъ. Почватъ се
непристанни караници, ко-
ито завършватъ съ това,
че той и заявилъ, че я
не желае за жена. Въ
прtки всичко, обаче, тя
продължи11а Аа живtе <:;ъ

важно съDрание
София, 27 I. Въ по-

недtлникъ сутриньта, па-
рламентарната група на
демократическия сrоворъ
ще има ваЖJiО засед.



Стр. 11. .юдопскх ЗВ1>3дА"

такива за нуждигБ на
черноморскитъ ни край-
орвжна служба ще при-
стигне къмъ края на м·в-
сеца

Министерството на про-
савтвта е наредило да се
спазва отъ учрвжденията
новиятъ правописъ в ъ
всичкитt му подробности.

Изработенъ е новъ за-
кон опроектъ за музикал-
ната академия, споредъ
КОЙТО тя ще се състои
отъ три отдъли: оошъ,
специал. и учителс?и.

БЛАГОIВОРИIЕЛНОСТЬ
Въпросъгъ за мате- то значеиие на този въ-

риалното подпомагане на просъ, изпълниха своя
бtднитt инвалиди, сира- дългъ и се отзоваха рев-
ци и вдовици ОТЪ война- ностно да внесатъ своята
та е въпросъ твърлв мно- лепта На тия граждани
го назрэлъ и чака своя комитетътъ отъ името
майсторъ за правилното на многото инвалиди, си-
му разръшение. обаче со- раци и вдовици изказва
циалниятъ въпросъ отъ искрена га с11 благодар-
капитално значение, ка- ность, като въ знакъ на
къвто првдсгавлява инва- прианатепность имъ опо-
лидния и сирашкия, не ще в·встява чмената въ прв-
се разрtши съ лобритв сага Но· комитета отъ
нам врения и желанчя. ко- друга ст г ана не може да
иго иматъ всички управ- не иэнесе и своята тх.лt
ници. и огорчение, което имъ

Првдъ празнигъ ка. причиниха и ония, които
си на държавната хазна въ своето скъперничество
и най-добритъ намврения отилоха до тамъ, че за
и желания ще си оста- срамъ на въка. въ който
натъ неосжществеми блt- живвятъ, не дадоха нищо,
нове, особено въ страни или пъкъ дадоха толкова,
побtдени, каквато е на- колкото може да даде и
шата, гдъто върху гърба послвдния най безимотенъ
на бtдната ни държава . работникъ Комисигв се
лежатъ милиарди аалъл- натъкнаха на много бtд-
жения. Какво. проче, да ни еснафи и пр , но съ
се направи? Гладниятъ, богати сърца, които да-
голъ и босъ инвалидъ и доха своята лепта извънъ
сиракъ искатъ своето - силитв си дори, но се на-
хлвёъ, оолвкло и топли- тъкнаха и на мног чорба-
во. Нали и тЬ иматъ пра- джии, охолници, съ голв-
во да живtятъ? Tt не ми богатства, но б·вдни
могатъ ла не схванатъ. че сърца и души, к о и т о
държавата иска па И/\1Ъ слtдъ подхвърленитt имъ
помогне, но и тя е б·вдна нъколко лева изпращаха
и отъ нея всвки иска и комисигв съ -отдумки,
очаква. Схщигв, обаче, Ето ви, прочее, нвкои
не могатъ и да не кон- портрети на хората отъ
статиратъ отъ друга стра- категорията на токушо
на, че има и една значи- охаракгевиранитв:
телна часть богати граж- Хиаковсюия граждаиипr.
дани, които плува rъ въ Цши« Барболсв« ,4а.л1. само
охолства и разкошъ, и 50 .л,в., сума каквато дадо-
които могатъ и трвёва ха много и много бевимоташ
да отдвлятъ нвщичко отъ хорица; 2) да?tбри х·. Доб-
своигв срtдства за из- ревь - нищо не да.лr.; .'J)

триване сълзигв и на о- Магавzт-о О Ьиtr. Гу (бра-
ния нещастници, чиит. 1 тя R'yщueвtl-) ншцо не ,4адu;
кръвь и твла тt жертву- 4) Врати.я Боеви - ншцо
ваха з а запазване на не дали.
твхното благосъстояние. Проче, има ли право

Отъ тия послtднитt бъдащиятъ законодатель
'оългарскиягъ инвалидъ и да озакони принудите-
сиракъ очаква именно да ленъ данъкъ за фонда
му се притекатъ на по- «инвалиди, сираци и вдо-
мошь- Той се намира· въ вици ·, щомъ и днесъ,
правото си да иска отъ слtдъ толкова нещастия,
твхъ да му облекчатъ които првживвхме, има
схдоата, к а т о

·

дадатъ хора да живвятъ съ прв.
скромната с и парична дразсъдацигв всичко да
лепта. За голвмо съжа- очакватъ на готово, чуж-
лени е t баче, нвколко го- ди хора да излагатъ тt-

. дини, пръживъни слъдъ лата си и кржвьта си за
войната, на уб·вдиха, че запазване имота, живота
малцина еж ония доблест- и богатствата имъ, а тt
ни граждани, съ широко дt1 не цадатъ нищо на
отворени за блаrотвори- тоя народъ, дори и най-
телность ржцt, които, съ- скромната парична лепта!
анавайки своя граждански О; нрави, докога то-
дългъ, даватъ своята леп ва заслtпление и кога ще
та въ размъръ, отгова- разбератъ тия господа,
рящъ н а материалната че тh съ тия си дtла ру-
имъ податливость 11 06- щатъ устоитt на тая бt
ществено положение. дна държава, която едва

Това не еж голссло- се крвпи на краката си?
вия, а факти. Въ града ни. 1 lр·вценете, господа,
както и въ ггвлатв стра- добр·h какви врtмена пр·в-
на, се образуваха коми- живяваме и не бждете

· сии за събиране помощи заслtпени толкова въ ва-
за фонда «сираци, инва- шит·в богатства, защото
J1иди и пр. » и участници- тt еж. една суета.тt констатираха, по е- Комитетътъ по събиранединъ ?1еоспоримъ начинъ, помощитt.ч? много граждани, безъ
разлика на нар.одность и Б. Р. Отъ утрi. започваме
вtра, съзl-lа?айки rолtмо.

2(POHИl<f\
Къмъ г. г. читатеяитt.

• Родопска звtзда» трtб-
ваше да прtживtе една
вътр-Ьшна криза, за да
може, най-сстнt, да тръг-
не изъ начертания пжть.
r fр·Тюдол·влэ наполовина
пр-Ьчкитt, тя, посрtщна-
та л<:1скаво0 отъ гражд3.ни-
тt, нtма да се спр·в пр·вдъ
нищо. Мftлкитt дефекти
и личния•? режимъ, кой-
то неможа да се налож11,
ще бл,дат11.... прtмэхвани
1юстепtно. "1rнфорJ\1ацията
и свободната трибуна -
ето нейната ·програма.
Нуждно ie, мислимъ, да
споменемъ, че г.. Георги
ШуАtтсов-о, досегашенъ ре-
дакторъ е ос1обо,4енд; omr.
таR, ДJ1,'ож1юсть, и отъ на-
стоящия брой «Родопсн:а
ввtвда » остава под-о редатс-
циJ?та иа г. Гош1еа Дuм?,-
тровr., столичен? :ясурпа.лиет-о

HawмRrъ реАакторъ г.
Гоиыса Ди.митров-о се сгоди
завчt::ра, 26 т. м., за дъ-
щерята на r. 1 lаско llо-
повъ - Одга. Много сър-
дечности и благопожелания
по тоя случай отъ името
на редакцията ни.

РОЖАt,НМRТЪ день на
Н. В. Царя щ? се праз-
нува въ срtда 30 т· м, и
ще бжде не11рисжтствеъ.
Въ София се готвятъ rо-
лtми тържества.

КонФеренцията на о.
Н. Банка по принципъ е
взела р·вшени1:: да се да-
де право на управител-
ния съв'Ьтъ на банката да
издава облигации, съ цtль
да се увtличатъ срt,цст-
вата на банката за заси-
лване ипотекарния кре-
дитъ

Модерен-ъ театръ днесъ
за послtденъ пжть пета
серия «Робинзенъ Крузо».
Отъ утрt «Голгота» въ 5
части, съ Пола Негри.
Накрая, веселата комедия
« Клуба на женомразцитt•
въ 2 части. Срtда 3 часа
дневно. Свири музика.

Окржжнмигь акцизенъ
началникъ r. Гено д. Гео-
рrиевъ замина въ с.жбота
за София, за ,ца присжт-
ствува на конференцията
на акцизнитt началници,
която се открива днесъ
въ М вото на финансиитt.

11ри еАНа раЗКJПКа въ
землището на с. Орлово,
хасковско, завчера се на-
тъкн?ди на каменни въ?
·лища около единъ метръ.
Разкопкитt продължаватъ

Желазарско1 о сдруже-
ние дава yтpii вечtрь въ
салона «Нова Америка»
вечеринка с ъ подбрана
програма.

На 24 т. м. въ гр. Ко-
бургъ се е извършилъ
в1шчалния обрядъ на Н.
Ц. В. Княгиня Надежда съ
Вюртембергския Князъ Ев?
?·ени.

Първото морско хвър-
чило отъ пор.жчанитt 5

Въ Министерството
финанситt се пре,учв
проса за основна ре
на тарифитЬ на изн
т·в мита и ;\КЦиза,
срtдство за намаля
на скжпотията.

На 1 Февр. започ
функционира новото
дtление при Софий
окржженъ сждъ.

Пос-tАната napJ
отъ алуминевитt мо?
ще пристигне къмъ
февруарий

6000 300000
3000 150000

27000 540000
6500 19500
1200 36000

145 14500
1480 42000

32000 192000
10000 300000

14:5 14500
26UO 78000

87000 348000
1300 19500
iooo 30000
1200 18000
1100 :ноо

1000 6000

50.0
1600 4

550 16
42 42

300 90 .,

9400 564 1;

4000 1200
42 4.2

1800 540 ·

37000 1480 у:,,

650 97 I

1500 22;•600 90
'0

130к.м., 19;1400" 2 к:
•

't;

Желающитt моrатъ да конкуриратъ· по ra· k,

зонно или за двата rrарнизона за цfн1итt колич 11

ва или no отдtлно за цtлото количество отъ в
видъ артикули. Доставката ще се извърши съrл и·

поемнитt условJАя и описания - печатано изд ·

на Министерството на Войната - Главно Иитен f
ство 1921 год. Срока за доставката е поJJови ,,

количество да се достави до 15 мартъ1 а останал .

половина до 1. IV. 1924 rод· :ъ

Доставката ще се извърши за Хасковс1<ия
низонъ -- складоветt на интенданството на
Раковски или rp, Хасково, а за Кърджалийския
ниэонъ - склаовегв на интенданството на гара
конски, или гр. Хасково или складоветt на част .

въ rp. Кърджали. Интенданството си запазва
вото да увеличи или намали количеството се· L

отъ опрtдtленото количество.
Чл. 125 отъ закона за Б. О. и Прtдприяrия

задъл·жителенъ.
За правоучастие въ търга се иска 4 на сто

ло1 ъ отъ общата стойность на припаситt.
Тържнитt ккнижа, могатъ да се видятъ вс

присътственъ день въ гарнизоннитt управления
l'радовет-в, гдето ще се пр0изведе тър1'а, а въ
на произвеждането му нъ финансовитt управде
на Хасково, Пловдивъ и Ст.-Загора.

rp. Хасково, 3 Януарий 1924 год..


