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1I ииформациоиеиъ ежедиевиикъ

поспвшнь Ч1\СЪ
(Специални те1еrрами на « РоАоnска Звtзда»)

t

1шко мавжавов1

министръ
Слt.дь назнача-

iНето замtстника
1 подалия остав-
па ...Ал. Гиргиновъ
8JJ. Молловъ, за

встръ на право-
? дието е опрвдв-
1ръ г. Рашко Мад„
7"'1ровь, демократъ,

вшъ яиввстръ на
мледtлието. Ука-
.тъ за назначение ..

• му ще ивявве,
П?роятно, диесъ.tъ

••а се туря край
въпроса по по-

»лваие кабинета.

(и,ждеииятъ деиь иа

= в. Царя въ София
София, 30 1.

R
Вчера, срвда, ту-
биде отпразну„

въ много търже-
3 rtвено рождениятъ

нь на Н. В. Царя.
трввьта на вло-

rрl\да „Ал. Невски=,
нtи нарочно пост„

еиъ павилионъ,
-ов отслужи моле-
1 и1t'Ь. Въпрвки сту-

rражданството
гъапвше, На мо-?на присжтству-
ка почти всички
нистри, много чу ...

tи врвдставители,
йската, учащигв

а''и пр. CJJ1iA1t мо•

лебена, начело съ
воената музика, се
образува шествие.
Държаха се подхо-
дящи за случая pt ...

чи. Къмъ :об1;дъ,
всички министри,
чужди првдстави-
тели и др. се разпи·
саха на книгата въ
Двореца. Вечерьта
въ Боения кяубъ се
даде балъ

·Изборитt
ЗА

о I ш. [ьв,тиипи
София, 30 1.

Вчера сутин1:та
парламентарната
група на болшинс-
твото имаше засе-
дание въ залата на
Народното събра-
ние. Лрtдметъ на
разискване бtше
въпросътъ за про-
извеждане избори-
тв за общински св-
ввтници, които еж
насрочени за 17 фе-
вруарий т. г, Слвдъ
дълги разговор и,
рвши се изборитв
да бждатъ огложе-
ни за по сетнв, Да
тата не се фиксира.
Всичкитв министри
били съгласни съ
това. Днесъ утр'k
ще съобщимъ за
кога еж насрочени.

ИЗБоГАЛЪ
МАТ8JКНИК'lа

София, 30 I.
Една телеграма

отъ Карбунаръ до•
нася, че вчера отъ
тамошния участъкъ
успвяъ да иабвга
единъ отъ органи„
ваторнтв не септев-
рийскитв събития,
Тодоръ Грудевъ.
Полицията била въ
диритв му. Залавя ...

нето му се очаква
всвка яигъ,

nоnожеиието
въ rермаиия
София, 30 1.

Съобщаватъ отъ
Бераинь съ вчераw ...

на дата:
Безработицата

расте. rладътъ, бо„
леститt и смъртыа
свободно се ширятъ
На всвки жгъяъ се
срвщатъ ужа.сни
картини. Въ хората
не останаха вече
нерви. Полицията е
вече безсилна да се
справи съ нещасг-
вицигв, Диесъ чис-
лото на стачвицитв
надминава единъ
милиснь души.

Вnаковет'li
Хасково .тръгва 9·ЗО, 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; нонвенционалът-.
за Свиленградъ пристига на
Раковски 0·11, тръгва 0·20.

Смвсенъ впакъ за Ппо-
вдивъ-София пристига 12.54,
тръгва 13·44, аа Свипенградъ

АБОНАМЕНТЪ:
Годишенъ
За 6 мtсеци

260
150

За 3 мtсеци 100

ОБЯВЛЕНИЯ:
на квад сантимет. no

i лева

Редакция и администра-
ция печатница

с!:ВБТЛИНА•-Хасково

ЦЬНА 1 11е1-ь

Пма?11ца <С11tт.1аяаа - Iас1ово.

[дивь ОПОВОРЬ
Bi броt 813 от? 29 "''·

м; на ,. «Бор6а•) 1 fl отдw-м « Б'k.11'ii? » , 11,'k1eou 6е11-

име11?, мато paвnpa1JJ « ва
«r№a111a» и нiiщо друго•
(?gмата .му е l!a е. Ш'[м-
ковв, 1Соt/,то вече в ,?и, 01n1
р?а1еци-'mа ttu), 6att4pш,a:

,,Не жепеене такава у-
чвсть на своя влопояученъ
хасковски събратъ, чието на·
чапо е та1<• лошо поставеноот. нецобрссьввстни и лек о·
мислени писачи".

Ние ci,c'iiмi нvмаме 1'а·
.м'kpeuu, ,4а 1ащищаваме ,.
Шум1Со1аt пи2•0 ni1" ,4а на-
tюдомв е16рата си «Бoptfa•,
Ж) нв .;шJЖеме да ра•бере.ме,
,ащо enopeAI неео «Родопс,еа
•l'iiвAa• е 1д0по.11у"ен? и •а·
що та1сс?1а, варади ?диого,
ueiotfpoci,'l.cmнu писа"и 1си1'·
""· J«Шwo рабо•.-м? ,, него,
.Н.11и по,сраа cg? еори и
суро,()rм? •и•о •" миn vu·
шце ,4а помисАим?. "е иа·
шrю ,мо,ди.оки 016'рата го
cwягtJ ,4ругаАе "enunщi ...

Ci т<tга ,н искаме ja
1'ажеме HUfilO iруго, ool'liui
tn01a, ноемо кагаrеме.

r. А·111»

Кърваво сражение
мвжду ж.андарми и ев•

ранк въ Банатъ
Uтъ Темешваръ те„

леграфиратъ, че завчера
между жандармитt и се-
лянитt на 6анатското се-
ло Малкияrъ Бечикерикъ
станало едно кърваво сра-
жение между селянитt и
жандармерийския nостъ.
Повече отъ 50 души доб·
pt въоржжени селяни се
сражавали съ жандарми-
тЬ. Имало ранени и отъ
двtтt страни.

скжпоц,ииостит, иа
Руеката църква
Многобройни с-ьобще·

ния донасяха за ограбва-
не ска..поцtнностнтt на
руската църква. Споредъ
официалн.итt съобщения
ИАЯЩИ отъ Руси11 Т'ВЭИ
СКАПQЦiнностн с.& tт?

БОРСА
Официа11. курс,-

за 31 Януарк

Шаейцар?я
tiю-йоркъ
Лондонъ
Парижъ
Италия
ЦариrраА-.
Ромжния
Германия
Прага
Виена
Белгия
буда·Пеща?
Югославия
Гърци,?
XQ/18,liДИJ
Кqнца
Швеция

r<,л-Ъма важньсть. До tera
сж били иззети ска.по·
цtнности отъ църкQитi
и А1онастнриr'Ь на 30 ry.
бернии, които аъзлиза11i
на 345 клr. златни т-ь,са.;
НИ, 29,300 Сребърни ТЪ·
кани. i5 клr. бисери, ,бо
кrр. пр'Ьдме-rи украсени
съ бисери и брирянтн м
43,000 различни CKJf\ПO·
ц\ннн камъни.

IJIMBВl[JIIIIII
nDом•им

По ПOAIBbl оотuа.
АН8С'Ь-утрfi ЩI 6.11.41 ре,1-
нен1t мton111 eкoAlliCICIII
начuнн1,, r. TOAOP"lt А••·
1te11t, коliто ••иuа на APJ·
fJ АА'ЬЖНООТЬ - 11t Поnу·
Аврната 6анка. Като tllГ.._,.
аамtстник-ь се COЧII _.,.cera,u.
""" начаА,utк1t на отд\Аенм-
то аа обществонат• 6еао·
пасность, r. Ms. 6oJwки881t,
sanae1111t оф11qер-.., rt • е т о
иа111а„ен111 ще стане сащетtз• АНИ. За иа-.uн11и„ на
обществената 6е1111амс• се
Аансмра r. П'8о n. ТР1А&·
ФМ.tОВЪ, С&ЩI 1aoac•1t 0-
ФMЦIJ)D OT'lt Тракия.

6. Н. 6аика к у п у в а
златни монети както сл...
два: наnолеон1t 468, лира
английска 586 лира Т'1·
река 53 i, 20-то марка re.
рм. 574 20-то крона
австр. ,85 Руска ру·
бла 6 i щатски доларъ 121
канадски доларъ 131,сре·
бъренъ лев. 8'Ы), единъ
грамъ чисто злато в&·4о
единъ грамъ чисто среО-
ро 2·03

Тазм вечер1t лрнстмrа
извtстния танцмаЯсторъ
Джонъ Бесарабовъ, сл'Ьд·
валъ модерни танци аъ
Римъ и Букурещъ н отъ
1 февруари въ сал?на,
зданието на Ст. Кu?Ъ·
ръмовъ, до пощат?. за-
почва nрiдавамето на
модерни танци?



Стр. 11. .,РОДОПСl{А ЗВ1>3ДА"

ронниа
МлеАежкото сдружени

е при Демократическия
словбръ съ окрюжно .,,)'.11 1

до провинциаанит+ гру-
групи на 1 рит-в слъги
партии поканва младежи-
тt да образуватъ младе·
жки групи пои схшия
сrоворъ. М t с т н ат а
Р?дикална група се е за-
нимала съ тоя вър, осъ и

се е изказала противъ
него.

Въ мtстаНата държав-
на солница .?.ж констати-
рани ·д·ва случая скарл а
тина. t::динъ ..·отъ ·които „е
изолиранъ въ дома му;
нови случаи отъ :'> дни
насам], Н'Вi\1а. Тифусъ 13

. .
.

случаи, отъ които 3. въ
60)1.н.ицата .. Купено . месо
за. прt_з_ъ ··цt.1_1ата 192'3: г.
_:. \:i'J'6029 кгр .. оrъ което
3Q!:!3 кгр. е бракувано въ
по-гоявмата си часть отъ
1:у_бер.ку.?озенъ добитъкъ.
Съставени с»: десеть ак-
та по· чис+отата.

Бисшиятъ учебенъ съ
ввтъ въ София вчера е
ималъ заседание на кое·
то се е э анималъ съ те-
кущи въпроси.

По ?ипса на кворумъ
свиканото за .27 януарий
събрание отъ читалище
«Заря- се отложи за 3
т м. при схщия дневенъ
редъ.

На 30 и 31 янкарий въ
Плевенъ се е състоялъ
ко?гресъ,:ъ на лозаритt.

· · Вчера въ София се е
състояло „rолtмо състева-
ние съ шейни задъ Се-
минарията- Зимния спортъ
тамъ се эасилва все по-
вече и· повече.

Ревизия е прtдприелъ
отъ 2s М. м- финансови-
ятъ инспекторъ .. г. 3,
Койчевъ на мtстната
държавна болница.

Лицата. които иматъ
изпълнителни листове въ

Рождекниитъ день · На I-то с.ждебно приставство
Н. В. Царя вчера биде . срокътъ на които е из-
отпразнуванъ съ подооа- текалъ, да направятъ по-
ющ.а тържественость. Гра- стхпки за посочване
дът?, обки:енъ. съ знаме- способъ за изпълнение,
на .. ·· имаше празниченъ иначе листовел t ще б.ж
видъ. Всички заведения ·

бяха затворени. Сутринь-
датъ повърнати.

та биде отслуженъ моле- Дружеството на вапа-
оенъ. на който прися.т- снитt офицери ще даде
ствуваха прtдставители на 2 февруари· въ салона
на властьта и почти цt- на воения клуоъ вечерин
литв гражданство. ка съ отбрана програма.

· · Gтудътъ въ София Модереи. театръ:днесъ
прtз? иосвьднигв дни се и утръ »КЛЕТВАтА НА
е наново пошилъ. Движе- ЕДИНЪ МЖЖЪ«. трога-
ниети изъ улицитЬ било тел на свмейна ;драма въ
почти невъзможно. 5 части съ Мия Май.

СВИРИ ОРКЕС'ТРЪ06ръщаме вниманието
на телсграфиститв да пи-
шатъ но-ясно телеграми.
тЪ, защото много често
нвкои пасажи въ тtхъ
с.ж просто неразбираем и.

8спt.дствие снвгьтъ,
движението 110 твсноли-
вейката ще б.жде вероят-
но прtустановено за день
два, докато линията би-
де почистена. Ако е ва-
лвлъ сняrъ й около со
фийско, Н'БJ\1а да 6.жде
чудно, а к о влаковетв,
както првди, 6.ждатъ при-
ну?е11и схщо да спратъ
движението. си.

м?1нистра на в.жтреш- .

н?тt работи еутвърдилъ
устава на о щ е единъ
софийски спсртенъ клубъ- «Балканъ- ... Членоветв
на тоя кнуоъ с». младежи
всецвло отдали своитt
сили на спорта. Надява-
ме се, че тоя новъ клубъ
скоро ще аакръпне 11 пръ-
одолtе всички трудности
които се ивпрвчватъ на
спортното дtло, Д а н о
прtдседателя му, г- Кай-
макчисвъ- оправдае на-
шитt в?рван.ия.

Помояени сме :да за-
п игаме гражданския ко-
митетъ, КОЙТО е СЪбИ-
ралъ суми отъ търговс-
кит-ь и цр. кхщи за въз-
вагражцение ва милицио
неритъ, взели участие
въ потушаване комунис-
стическитt мятежи прtзъ
септември м. г., какво е
направено съ въпросни-
тt суми и кога възнамв-
рява да ги раздава на
правоюмеющитъ. както
това е направено вече
въ другитt градове?

Сnисъкъ
иа даритедит1

(продълж. отъ бр. 18)

Христо Найденовъ, под-
писа не се чете, схшо,
Димитръ Богдановъ Ан-
донъ Кирковъ. Асенъ Гър-
ковъ, Бр. Табакови, Мех-
медъ Рустемовъ, Мустафа
Ахмецовъ, в. Каванцжиевъ
В Стойковъ. Я. Стамовъ,
подп не се чете, Н. Ата-
насовъ, подписа не се че-

те, сжщо, Топясъ Мару-
ковъ. подписа не се чете,
Вичевъ, Бр. :динчеви, Ив.
Текелиевъ, подписа не се
чете, Авр Митрани, под,
не се чете. схшо, схшо,
Г·НЪ Х, Г. БерберЯНЪ? ПОД.

не се чете, еж.що, схшо,
схщо, схщо, схщо, Яко
Мешуланъ, подп. не се че-
те, Нахабетъ, подп не се
чете, Андрей Ганчевъ, под.
нэ се чете, схшо, схшо.
схшо, схшо, схшо, Ио-
сефъ. Киро Коллешевъ,
подп. не· се чете, Калинъ
Примовъ, Д. Ка1116уровъ
подп. не се чете, Василъ
Кесяковъ, подп. не се че-
те, с.жщо, Юсефъ Сопад-
жиянъ (раб. 6tжанецъ).
Цаню Барболовъ по 50
лева.

Отъ дарители на су-
ми по малки отъ ьо лв.
6900. приходъ отъ театр.
прtдставление 11,067. отъ
благотворителни билети
:{52?, отъ черк. «св. Ар-
ханrелъ» дискосъ 100 лв.
отъ черкв. • св Богороди-
ца» - дискосъ 87 лв.
всичко приходъ 70 .. 679 лв.

Разходъ: за антисти-
тt 3000 лв. за гербовъ
налогъ и акцизъ 905 лв,
за дребни разходи 1544 лв.
всичко разходъ 544\) лв.
Чистъ приходъ 6522 7 лв.----·---
к,имивавuа

СЕДМИЦА
Отъ брой 2 tta ,,»з·

вtстнйя на отдtrншив·
то на Обществената бе·
зопасиоеть" извричаме
с11tдното:

,Цирятъ се лицата:
J) Ан.тоанъ Рендели, 11одъ
името Баснидаръ Хергула
26 rод. отъ Любляна, ме-
ждународенъ мошеникъ
и изнудвачъ. Говори нtм.
ски и хърватски. Търси
се отъ белгийската, сръ-
бска, а и гръцката поли-
ция.

2) Францъ Зайцъ,
отъ Виена, извършилъ
въ София кражба на
4000 лв , io долара, р.ж-
ченъ часовникъ, м.жжки
и дамски юостюмъ, на
лtвата му р.жка с.ж от-
рtзани показалеца и срt-
дния пръсть.

3) Атанасъ Димит-
ровъ, io г. отъ с. Сърд-
жиларъ. силистренско„ до-
шелъ въ България прtзъ
19 21 rод и изчезналъ
безслtдно.

4) Живоринъ Фили-
повичъ, отъ с. Табаница,
Сърбия, избtгалъ отъ за-
твора въ Сърбия, ос.ж-
денъ на двt години за
кражбс1 на J.\Обитъкъ Дви-
жи се изъ видинскитt се.
л а,

5 Сократъ Костовъ.
25 I'. тъ с. Долни Бо-

.ни с .
111

проводникъ на пор :

ки като 1ая между ·:?

Jинчввъ и Радуш D_i

l\aто съжа11явамв и

стана11 ото, ни в_лър

еnн о прtдупрежц
с'Ъ настоящето реда

й та nиквидира &ъ „
тии. отъ подобенъ р

'1
. ·--------iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiloiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii?.

б) Ди111итъръ или До-
чо Харалановъ, прtкоръ
ГРАФЪТЪ, отъ Шуменъ
прtпоръчва се за инспек·
торъ на несжществующа
вистрана 1<ооперация «Сru-
воръ», отъ им·ето на ко-
ято изма?1на наивни гра-
ждани, че ще имъ доста-
вя дърва и в.жr!Гища и
имъ обира пар?тt. Дви·
жи се около Фердинандъ
Русе и бtла.

ИЗБЯГАЛИ
АРЕСТАНТИ:

1) Павелъ П. Лисковъ
40 r. отъ Панагюрюще,
из11ратенъ отъ Севлиев·
ския затворъ избtrалъ
отъ влака на гара София.

2) Матю J'еоргиевъ,
отъ Чирпанъ, арестантъ
отъ Сливенския затворъ
избtrалъ въ Ст.-Заrора.

3) Велико Станоевъ
отъ с. ц·врь, живущъ въ
с. К.жтино, подвизава се
въ софийско.

4) Петръ Тодоровъ
Байкужевъ, отъ Трънъ,
шивачъ подвизава се въ-
пловдивсI<о.

5) Свмеонъ Ивановъ
Табаковъ, отъ Враца те-
хникъ. Подвизава се' въ
вра•1енско, Ломско, Фер-
динандовско и Бtлоrра?
чишко.

6) Александъръ Ми-
лушевъ Димитровъ, прt.
коръ докторътъ, отъ с.
Изворъ, Трънско подвиза-
ва се въ Пловдивско и
оургазко,

7) Янко Велковъ Ста-
ноевъ, отъ Калоферъ жи.
вущъ въ с. К.жтино, под-

визава се въ Софийско
8) Христю Ив. rчевъ, отъ Ст.-3аrора, nдвизава се въ Пловп

ско. Чирпанско и Софи
СКО.

rр9nчии и

дже6чм11
,..,

1) Симеонъ Василе
\.,имеоновъ, подъ прiжо
Колю :н r. отъ Пловд
опасенъ групчия залове
на 1 януари т. r., П(IН
тоящемъ въ Соф. Цен
Затворъ.

2) Христю Николо
подъ прtкоръ Чекерд 11

от с. Чир11анлий, tlл
·

дивско, опасенъ 1·руп ..

и джебчия, осжжд
много п.жти, заловенъ
3 1. т, t'. понастоящ
въ Соф. Центр. З11тво

Който знае кжде
намиратъ или ги ул ..

да оведоми веднага О -?

безопастность въ Со
·

По едно
дорааvмtiн
редакцията

10 n?x. Род. дDvнсина •• Хаси

Обявnение
N9 239

1U П·Ьхотна Родопска дружина дири СПЕ
Л ИСТЪ ДЪРВОДЪЛЕЦЪ, при добра заплата. х

(порционни пари) и др.
Желающитt да се явятъ въ

домакинско отдtление.
Хасково, 25 1. 1924 1·од.

отъ домакинството иа дружки

?
Печатница ,,CBDTЛИНJ\

HOBOПPoMoCTEH.f\T.f\

{J :1 :(11, ?1:.ЦJ tH):Г)),1.1,0fO
се здание до общимата

е снабдена съ най-JАодерни wри
тове бъ11rарски, френски и и\

ски букви.
ПРИЕМ.f\ ДJ\ ПЕЧ.f\ТИ всички ВИДОВЕ търгове
КНИЖ.f\, ВИЗ. КJ\РТИ, НЕКРОЛОЗИ,?1\ФИШИ И- - на най·иэносни ц'Бни. - -

Пос-tтете за да се ув'Брите.
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СВОБОДНА ТРИБУНА

lrfioвeиo nн[мо no r. r. ха[ков[кнт, rважвани }а [в,венне на r-нь rеовrи Минчевь.

иваrивань оть [BDB патвоиь ..rава}инь" на „Пикотеа"

Въ брой 16-й на в.
Родопска Звезда" отъ
7 й януарий т. r. проче-
охъ знаменитата статия
а фалиралия по всички
инии нашъ съгражда-
инъ гнъ.Георги Минчевъ,
ъ която статия аасвга
вкючително моята лич-
ость-

Не 6ихъ взелъ перо-
о да отговарямъ, ващо-
о такава чссть на единъ
IИЗерненъ ТИПЪ не бихъ
:аправилъ .. Но отъ уваже-
.ие къмъ Васъ, r. г, Хас-
овски граждани, съмъ
1ринуденъ "а напиша тия
и нвколко реда, тъй ка-
'о обновителя на нова
iълrария -- ,,жабата ви-
яла, че коватъ бивола и

,, г•я си дигнала крака- .

?инчевъ си е послужилъ
·Ъ инсинуации. лхжи,
гарлаганство и демагогия.

1
Азъ нtма да се спи-

амъ на првдисловието на
lfнa .Мивчева, таква е би.
а Ьъл рия по-рано и
ttiecъ и трваъ какви мtр-
?? тя може да се обнови,
tt4 като не е лицето
?инчевъ, което може да

еРВа мнвни по тия въпроси.
в

Лице, което нtма ни-
1акъвъ моралъ, не вачита
,
равдата и истината, нt-
а моралното право да
овори за обновлението

1а България, нито пъкъ
.а се числи въ редоветt
а ония, КОИТО рабОТЯТЪ

еа нейното повдигание.
1

А че това е така ще
е види отъ понатагъш-

?1итЪ ми редове.
1

Вврно е, гнъ Мин-
}
евъ, Хасковскигв граж-
r?ни отдавна анаятъ дали
ьмушевъ с анархистъ,
iZщунистъ- д р уж 6 а ш ъ,
Jr>'нrашъ и редъ други о-
?е сентенций, които мо.
'К(? да роди единъ ооленъ
иивантийски мозъкъ, та
»ного добрt. сте сторили,
о гвто иалвзохте да имъ
ГОilпомните тия работи.
к Хасковскитt гражда-
if знаятъ, че Радушевъ

1н!Ьше из6ранъ касиеръ на
дi'ннансовата комисия отъ

\ИНЪ комитетъ състо-
срцъ се отъ 24 души изъ
6!!й-първитt хора на раз-
ДЙчнитt партии и шефо-

? на учрежденията и че
jиЬ тази финансова коми-
та''IЯ влизаха почтенигв
.Б»аждани Г- нъ Павелъ
яврайковъ. r - нъ Иосифъ
11 архи - ваши съпttрти-
Е?н11, гнъ Минчевъ. съ

га?кто заедно Радушевъ
)ДИ да събира суми за
зсрвщанието Министеръ
рtдседат еля на Бълга-
tfЯ. а не е ёияъ само съ
ковивския Началник, как:

то 811е лъжете хасковскит в
граждани.

Сумата седемдесетъ
и три хиляди /7З,ОО0/ лева,
която се събра, тогава
още се даде на слtднитt
господа хасковски търrоn-
ци сръщу оправдтелни
документи:
1) Ставри Никовъ 33,000 л.
.2) П, д. Несторовъ 16,400 „
3) Теню Божиновъ 7 .ово
4) г. Колевъ 8,280 5) к.
Хр. Кузевъ 2,724 6) Г же-
левъ ?00, 7) С. Ни его 11 о

8) Д. Симовъ 600, 9) А. Н.
Маrрисо 400, 1 О) Иванъ
Мариновъ 21100, 1'1) Ме-
нахемъ 120, 12) П. Пен-
ковъ 230, 13) А. Менахемъ
150, 14) А. Захариевъ 320,
15) Вл. Дамяновъ 236. 16)
М- С. Ниеrо ?.2. 1 '7) В.
Парапановъ 198, 18) И.
Фархи 300.

Всичко: 73,000 лв;
които всвки единъ хасков-
ски гражданинъ може, ко-
гато обича, да дойде и
провtри при менъ.

Па и Ние г-нъ Мин-
чевъ, можете да запита-
те тия търговци дали еж
подписали такива разпи-
ски, но Вие сте увърени,
че сумигв еж отишли по
своето првдиазиачение,
иначе Вие, ако имахте
мчлко съмнtние въ моята
честност, като окрхженъ
управитель, швхте да ме
разпъните на нtкой стъл-
6ъ въ Хасково за това
ми мошеничество. Но съ
шарлатания и демагогия
искате да заблуждавате
господа гражданитв. А.
колкото за писмото иска-
но отъ г-нъ Ан1 елъ Суга-
новъ за да си получи па-
ритв за бирата отъ бив-
шия Окрхжен Управитель
азъ Ви поканвамъ да го
изнесете за да ви видятъ
хаск. граждани съ какъвъ
манталитетъ човвкъ сте.
А че въ това писмо, ако
имаше поне косъмъ отъ
нtщо. за да можете да
ме обвинявате въ дружба-
шина, вие швхге да го
напечатате до сега 50 11ж-
ти, а не да лжжите и съ
него хасковското граж-
данство.

Да. така е, г-нъ Мин-
чевъ, сумата, която събра
финансов. комисия- е раз-
дадена напълно срtщу
подписани отъ търговци-
тв разписки.

А сега Вие кажете
кжде потънаха 30U,000 лв.
събрани отъ гражданство-
то и държавата за раз-
даване на милиционеритt
слвдъ 9-й юний?

При раздаванието на
тtзи суми Запастното
Под.офицерско ДруЖество

поиска писмено да се до-
пуснатъ двама негови
прtдставители, но Вие не
само не ги допуснахте, но
не благоволихте да отго-
ворите на Дружеството.
Мълвата говори. че голв-
ми сумички еж отишли въ
джоба на ТОЗИ-ОНЗИ- и на
двама офицери биле даде-
ни по 4,000 лева. въ Народ-
ния Сговоръ е затънала
по крупна сума. Наши
другари подофицери изя-
виха протести въ едно
общо събрание на Дружес
твото и послtдното поис-
ка анкета отъ Министер-
ството на Вътршенигв
Работи, но Вие като все
силенъ тогава, зеръ влать-
та оъше въ вашитв рхце,
Окржженъ Управитель,
осуетихте анкетата.. Пов-
товно поискахме да се
произведе анкета. но по
понятни съображения и
знайни пжтиша Вие исках-
те на всtка цtна да се
осуети тази анкета. Но
сега, когато азъ лично,
понеже имахъ ч е с т а
да бжда избранъ въ ко-
мисията, която поднасяше
резоJJюцита взета въ кон-
ференцията на Пр·hдседа-
телитt на Дружествата на
Запаснитt llодофицери на
13 и 14 януарий т. r, въ
София, 11оискахъ отъ Г на
Министера на Вътрешни-
тt Работи да се анкетира
това раздаване на т·tзи
суми и по нареждане на
Г-на Министра до тукаш-
ния Окржженъ Управи-
тель има вече назначена
комисия, та Вие r-нъ Мин-
чевъ, rюбtснехте. Защо се
тревожите? Ако сте чисти,
вие сами трtбваше да по-
искате тази анкета и ако
комисията ви изкара не-
пороченъ, азъ ще ви рж.
коплескамъ.

Но има нtщо което
ви смущава, не ви дава
покой. съвtстьта ви не е
спокойна ико имате, раз-
бира се,такава. При това
безизходно положение
какво да се направи?
Чрtзъ лжжи, шарлатании
ще се помжчимъ да опят-
нимъ този, който иска
а н к е т а т а, т а д а
намалимъ малко-малко не-
говия авторитетъ и ува-
ж1::ние прtдъ Хаск&вскитв
rраждани Но тъкмо об-
ратни резултати ще по-
лучитt r-нъ .... Минчевъ,
Вие се5еси уни.мавате и
ставате много нисъкъ, за-
щото хасковскитt граж-
данство ие единъ пжтъ
се е увtрилъ въ вашитt
лъжи и шарлатании,

2) На въчеринката'
за KQЯTQ е реч?, аз1t

бtхъ поканенъ като Пр·в-
дседатель на дружество
то на запаснитt подофи-
цери и вие бtхте длъж-
ни да бждетt внимател-
ни ?<ъмъ дружеството, ко-
ето прtдставлявамъ и,
прtди да говори кой да
било отъ името на двt-
тt цружества> то учти·
во:>тьта го изискваше,
ако не поканитt прtдсе-
дателя на дружеството
той да каже нtколко ду-
ми, то поне да искате
неговото съгласие. Вие
това не сторихте и тази
Ви постжпка ме обиди и
не скоро слtдъ това азъ
си отидохъ отъ вечерин·
ката ви, но не съ r-нъ
Дечкуновъ, както Вие
твърдите, а съ r нъ Пол-
ковникъ Шишковъ. На
другия день слtдъ като
докладвахъ на Управи·
телния съвtтъ на n'руже-
ството, отправихме едно
писмо отъ името на уп-
рави rелния съвtтъ до
дружеството на запасни-
тt офицери, съ което ги
прtдупреждаваме, че за
напредъ, KC,l'aTo ще се
говори отъ името на двt-
тt дружества, прtдвари-
т елно ще се споразумt-
ватъ двата управителни
съвета и тв ще опрtе·в-
лятъ лицето, коет J ще
говори по дадена дирек-
тива. Това писмо им се
сторило доста остро и
r, Гюрковъ останалъ о-
6иденъ отъ него. Tt по·
искаха да го 0ттеrлим1а
но ние не можехме да
направимъ това. Слtдъ
това говорихме за поб-
ратимяването и отидох-
ме въ кръчмата на бад-
жанака на r Минчевъ да
полtемъ rодявката, на
която разноскитt плати
r-нъ Минчевъ

3) По отношение пра-
знуването патронния пра-
зникъ на запаснитt офи-
цери, при рtшаване дали
да се празнува или не.
r·нъ Минчевъ и нtколко
отъ неrовитt другари се
колебаха дали да го пра-
знуватъ или не, тъй ка-
то тtхнитt хора не ид-
вали на такива тържест-
ва и едва ли щtли да дой-
датъ десетина души на
тържеството, а и отъ
вънъ имъ се заканвали
комуниститt да ги шика-
ниратъ по улицитt, но
r. Минчевъ апелира къмъ
мене, понеже и азъ при-
сжтствувахъ на това съб-
рание, да взематъ учас-
тие и подофицеритt. Азъ
му отrоворихъ, че и ние
подофицерската opr ани-
эация ще вземем?. учас-

тие и че не трtбва да
се страхуваме отъ шика-
нирания, Тогава израбо-
тихме програмата и от-
празнувахме празника съ
небивала тържественость,
Старитt наши ветерани
опъленци бtха носени по
улицитt на ржце. Въ ка-
зармитt въ салона на
офицеритt, кждето се
даде закуска на участву-
ющитt на тържеството,
държахме тостове за
значението на празден-
ството и солидарностьта
която трtбва да сжще-
ствува между дветt ор-
ганизации. Когато къмъ
края на тържеството Сан-
кевъ почна да говори за
катастрофата, той не би-
де прtкъснатъ отъ Раду-
шева и др., а от най·с rа-
рия. почетенъ ветеранъ
r. Нешо Брайковъ, който
навtрно е знаялъ цо-до6-
рt отъ васъ на такова
мtсто, при такава аудито-
рия, какви . речи моrатъ
да се държатъ. Тогава и
Вяе бtхте съгласни съ r.
Брайкова ..

С11tдъ свършванетч\
на закуската, опълченци?
тt, носени на ржце, бt-
ха отведени до домоветt
имъ. Една група отъ за-
пасни подофицери и 2-3
запасни офицери съ11ро-
водихме r. Минчевъ до
дома му, слtдъ това въ
сжщата група заедно съ
r, Минчевъ ме съпроводи-
ха до кжщата ми, където
r. Минчевъ ми държа ед-
на великолtnна филипи-
ка за моя високъ uатри-
отизъмъ и, че докато
стоя азъ начело на под-
офицерската организа-
ция, тя ще се развива,
ще крtпне и ще прtдс-
тавлява единъ мощенъ
факторъ. Какъ така r-нъ
Минчевъ. тогава азъ не
бtхъ «дружбашъ» за васъ,
а такъвъ станахъ слtдъ
20 юни 1923 гад.? Защо
сега лъжете, шарлатанст-
вувате, и демаr01·ствувате
или. навtрно, слtдъ ка-
то ходихте да се лtкува-
те въ Горня-Баня отъ ту-
берколозата въ червата ви
тъй се rоворtше между
хасковскитt граждани, че
вие сте стра"али отъ та-
к а в а б о л t с т ь т у-
берколознитt бацили еж
минали въ нtкой мозъчни
центрове, та паметьта
ви е почнала да се пом-
рачава и ви измtня Но
да продължа no хроноло-
rиченъ редъ, за да се ви-
датъ още по релефно
безобразнитt лъжи и ша-
рлатании на r. Минчевъ.

') Аз. отпусках. а11наrк
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като директоръ на деви-
ческата гимназия една
отъ 1·ол·t.1\!ит-Ъ стаи на
гимназията. кж11ето ста
ваха явнитt и тайни за-
седания ни запаснотс о-

фиперско дружество. Ко-
гато даваше отчетъ г нъ
!Уlинчевъ и искаше да под
ложи на критика и деба-
тирание резюлюцията на
IY конгресъ, азъ взехъ
думата и му каэахъ, че
резулюциитв на конгреси
тt еж рвшения, които
ние само трвова да из-
пълняваме. Tt нtма за-
що да се оосжждатъ и
критикуватъ на ново
защото ние не можемъ да
ги измtняме. Когато г-нъ
Гюрковъ въ едно свое и-
иэявл ение искаше органи-
зацията да се ооърнвла
на фашистка, както фа-
шистката организация въ
Италия, азъ го запитахъ
фашистката организация
въ Италия политическа
или професионална орга-
низация е? Тогава гнъ
Гюрковъ се кореrира, че
не е искалъ да каже, как-
во нашата организация
трtбва да се обърне
отъ п р о ф е с и о н а л -

на в партийно фашистка.
Корекцията му биде до-
пълнена отъ г-нъ Велчо
Трандафиловъ. Като ви-
дяхъ, че дебатитt се о-
бърнаха на единъ водо-
въртежъ и че !Уlинчевъ
почна пристрастно да да-
ва думата на този на он-
зи. на менъ втори пхть
не даде думата, игнорира
исканиеrо думата на за-
служилитt наши стари
полковници и подполко-
вници, авъ напуснахъ съб-
ранието и си отидохъ. Азъ
питамъ г-нъ Минчева, кой
шефъ на учреждение би
рискувалъ съ своето по-
ложение, за да отпуща
стаи или салони за съб-
рание на дружеството на
Запаснитt офицери? За-
що азъ тогава не бtхъ
дружбашъ за гнъ !Уlин-
чевъ? Защо по късно на
схщото мвсго г-нъ Мин-
чевъ ни привtтствува съ
много ласкави думи? За-
що г-нъ Минчевъ сега и-
зопачава истинитt и за-
що лъже г. г. хасковски-тt граждани?

5, Тукъ навврно па-
метьта Ви се е съвсвмъ
помрачила, че нищо не
помните, та съ вашитt
извър гания, невtрни фак-
ти и лъжи, Аавате вече
видъ на единъ дакласиранъ
типъ. Отъ тука цитира-
ното писмо се вижда за-
що Радушевъ си е подалъ
оставката отъ Првдседа-
тель на Дружеството и
кога, и дали той е билъ
противъ федерацията или
той жертвува себе си за
тази федерация.

До управителния
съввтъ на Запасни·
тi; подофицери

l'укъ
Уважаеми колеги.
Отъ момента когато

Запасното офицерско дру-

жество даде своята вече-
ринка првзъ м. декември
м, г . въ която нtкои ли-
ца огъ това дружество
говориха отъ името на
дветt дружества безъ да
сондиратъ или uоне ?а
искатъ мнtнието на за-
пасното Подофицерско
дружество въ лицето на
неговия nрtдседатель. кой
то присхтствуваше на
вечеринката. се забtлtза,
че ще има извtстни тър-
кания между дветt дру-
жества.

По въпроса за изра-
ботване правилникъ за
управата на клуба се го·
ворtше отъ самия прtд-
седатель на зап. офицер-
ско дво. че той ще се
разгледа най· първо отъ
управителнитt твла на
дветt дружества и въ по-
слвдствие да се· свика ед-
но общо събрание отъ
дветt дружества и тамъ
да се приеме окончателно.
Отъ двйсгвияга на Упра-
вителния съвътъ на Зап.
офицери се вижда, че тв
еж приели на 1 !) т. м. о-
кончателно правилника на
клуба и за 21 т. м. 20 ч.
свикватъ тtхно общо съб-
рание по въпроса за пра-
вилника. освещаване на
клуба и др, въпроси.

Отъ всичко това се
вижда, че управителния
съвtтъ на Запаснитt о-
фицери иска и въпроси
които аасвгатъ двtтt ор-
ганизации да рtшаватъ
прtдварително сами беэъ
наше присхтствие и сълаг-
сие и ни изправятъ прtдъ
свършенитt рвшения, ко-
ито да анrажиратъ по е-
динъ начинъ и нашата
организация.

Този начинъ на дtй-
ствия и тактика. по мое
лично схващане не е за
харесване. О т ъ друга
страна. схващамъ едно:
може би неоснователно
може би основателно стра?
хуване на управителния
съввтъ на Зап. офицери
огъ опозицията, която
азъ, като прtдседатель
на Зап. подофицери. лич-
но да имъ правя по из-
ввстни въпроси.

За да може да вър-
ви федерирането на двt-тt организации. да се на-
реди и приеме правилни-
ка за уредбата и управ-
лението на клуба и се
иаовгнатъ всвкакви тър-
кания, които моrатъ да
се отразятъ злt и за две-тt организации, а това
не бива да става при ка-
квито и да е обстоятелства,
въ интереса на нашето
дружество. въ името на
вишитв интереси на на-
цията. ако щете и за доб-
рото на федерирането на
дветt организации. азъ
си давамъ оставката отъ
Првдседателството на Уп-
равителния съввтъ на дру-
жеството. като ви поже-
лавамъ усърдна и плодо-
творна дtйность.

Моит-в уважения и
почиrания къмъ васъ.

.юсегашенъ пр·вдсе11а-
тель. (под.) Ал. Радушевъ.

Хасково. 20 11. 19i? год.
Гнъ Минчевъ знае

това писмо. не косуръ не-
дейте му връзва. той е
заrубилъ паметьта си и
умътъ му се е разбъркалъ.
Въ деня, когато праэвну-
вахме федерацията, това
не 6tше Ивановъ-день.
г-нъ Минчевъ, много ско-
ро забравихте тази дата,
ами така ако вървите,
вие до година ще остане
те съвсвмъ 6езъ умъ: азъ
не съмъ 6илъ съ ника-
къвъ Околийски Начал-
никъ. но бtхъ заедно съ
шествието и на банке ra
бtхъ vi11-a-Yis съ васъ, и
държахме тостове за зна-
чени?то на федерацията
и за великигв добродt-
тели, които ни ваввщаха
нашитъ стари ветерани- опълченцигв, тъй ка-
то този день запасното
подофицерско дружество
раздаде почетнитt дип-
ломи на опълченци rt.

И три дни само слtдъ
провъзгласяването на фе-
дерацията, когато запас-
ното подофицерско дру-
жество празднуваше своя
патроненъ праздникъ на
6 май - Гьорговъдень,
праздника на ордена за
хрворость, отъ страна на
зап. офицери имаше само
трима души, а отъ стра-
на управителния имъ съ-
ввтъ не се яви нито е-
динъ представитель, кой-
то да поздрави друже-
ството съ своя празникъ.

ti. Колкото за събра-
нието въ кръчмата на
Ривовъ ще ви кажа Г-нъ
Минчевъ, че какво азъ
съмъ виждалъ хора яа
лъжатъ и шарлатансву-
ватъ, но като васъ не
овхъ виждалъ, вие сте
неааменимъ, оевподооенъ
въ това отношенvе. Вие
като че ли съвсемъ сте
си загубили паяетьга.

За да си подавамъ
оставката тогава не бtше
причината че събранието
не ми удобрило постхп-
ката, но защото се поро-
ди споръ между наши два-
ма другари, защо едно
лице, а не друго, е било
првдставено за награжда-
ване съ орденъ-

Понеже не основател-
но се спореше то азъ си
подадохъ остаката тогава.
Но подофицеритt знаятъ
па и вие знаете, но сега
се правите на мефисто-
фелъ, каква буря прtдиз-
вика тогава моята остав-
ка и какъ друrаритt ме
увещаваха на си одтегля
оставката, което напра-
вихъ следъ декларацията
на нашия почтен првдсе-
детеь г.нъ Найденъ Кади-
евъ. А за н икъкъвъ споръ
или въпросъ за избиране
този или онзи за предсе-
патель не ставаше тогава,
нито пъкъ азъ да съмъ
агитиралъ да ивёератъ за

п редседател-ь д руж 6 аша
Хр. Запрянова.

Азъ не обичамъ да
агитирамъ никога, но
съмъ правилъ натискъ
често пжти между мои
близки приятеви да аги-
тиратъ дв не ме изби-
ратъ за првдседатель, ка-
то съмъ препорхчвалъ за
такъвъ да из6иратъ Г-нъ
Павелъ Брайковъ или Най·
денъ Кад1.tевъ. Никоrашъ
не съм ходилъ да МОЛЯ ни
велзевулствувамъ, к а к то
вие сеизразявате друrари-тt ми да ме избиратъ за
п;:,tдседатель.

Питайте, ?<ой и да е
подофицеръ и той ще ви.
кажа това.

Азъ не мога да плача,
какп, вие, г. Минчевъ се
молихте и плакахте прtдъ
подофицеритt и коман-
дира на полка на общо.
то подофицерско събра-
ние на 1 ?J септември ми-
налата година, като се
отказвахте и отъ служ-
ба и отъ положение и
длъжность, само и само
подофицеритt де не ви
даватъ rър6ъ. Много жа-
лъкъ бtхте тогава г-нъ
Минчевъ, много низко
11аднахте и най малката
тварь въ всtта има дос·
тоинство, а вие .

Никоrажъ не ви r1ожела-
вамъ да изпаднете вто.
рий п.w.ть въ такова жал-
ко, мизерно холожение.

Но аащо не кажете
кжде ви 60JIH r-нъ Мин·
чевъ, з.ащо Радушевъ до
.2U юни миналата rодина
не беше дружбашъ, а
слtд тоаа стана такъвъ
Аэъ ще го кажа на г. г.
хасковскит·h граждани.
Сдtдъ 9 юни Радушевъ
биде поканенъ отъ феде-
рацията за nкржженъ уп-
равитель, но отказа. А
васъ федерацията не по-
кани, нtщо повече упра-
вителниятъ съвtтъ на заn.
подофицери се обяви сре-
щу вашата кандидатура.
Това ви озлоби} какъ
така Радушевъ да 6-"де
каненъ за този nостъ, а
да смtтатъ че Минчевъ
е не достоенъ за него. И
вие почнахте тогава ва-
шата кампания срtщу
менъ съ всевъзможни лъ-
жr1 и инсинуации- А че
действително не сте биле
достоенъ за поста Окр.
управитfль n<жазаха ва-
шитt дtла, които нака-
раха висшата власть по
бързо да ви о с в о 6 о д и
оть него. А дая? азъ съ
достоинство съмъ заелъ
сеrашt1ия си nocrь Окр.
учил. И.нсnекторъ ще ви
кажатъ слtднитt редове.

Когато вие въ злоба-
та си спрtмо менъ оти-
дохте до тамъ, че мина-
лото лtro писахте въ ми-
нистерството на Народ-
ното просвtщ?ние нtкол-
ко писма, въ които пи-
шахте отъ името на 1 ?о за-
пасни офицери въ качес-
твото на тtхенъ председа-
тель и Окр. у-вмтель и,ках·
те, Ра,цуwевъ да се rц?-"

не отъ Хасково, ако товс ,мо Министерство/
не стори то сами заnасонитt офицери щtJJи
се С;:\МОразцравятъ съ 111?•

не. и ме И3rонятъ 0Хасково. Азъ поканват.
. ? -r. r. запаснит о офицер

да излtзатъ въ едно Tixно събрание и декла ?ратъ взеl\1али ли CR.
Р

пuдо6но рtшение и оnъл i

номощаsали 11и CJJ. свпрtдседатель да пище
тhно. име подобни- пие
Ако не сторятъ това

щми ЛОЗВОJIЯТЪ тогава
ги смtтаn1ъ, че с"'- хакоито еж. се повели n :d

диръ един·ь щуравъ чв-tкъ, който за тtсмtтка и на тtхе
rърб? Мl)Же да върши л
дории.

Тези ваши писма
Минчевъ ·

предизви1<
лtтошната анкета, ко
анкитира всички тия 8

· с

ши лъжи и ннсинуац _\които веднажъ rtубли
·

вахте и c·er·a ги nищ
втори 11;,;,.ть. Но анкетаизлtзе въ моя полза
тя ми дад?
пость. А дали
Jtужавамъ този
ДОСТОЙНО И311ЪJJНЯВ. 'змоята служебна дл\
ность, тамъ вий н-fiма !ъ 1

думата и разбирате
нея толкова, колкото
н.я отъ кладенч(,ва 80

На края вк покана
да изнесете ас?т
д.ъжи и инси.rуациw
Аtой адресъ, но нед
забравя да кажете н
и за спtднитt щудиро

1. Какво нtщо е
телчикъ въ военното
чилища и ка1,ъ може
се стане от. там-ь
жъкъ търrовецъ.

2. Какво нtщо е
кулантъ и интерниран
му wa м·hстожителс
родното му селище.

3. Какъ се осво
&атъ арестувани др
шки депутати и защо

4. Какъ се дъ
рtчь въ Нс:1ррдния сrов
протиа-ь евреитt и з

5. Какъ се става
Р-"Женъ у11равитель
срещу какви компенс

6. Какъ се иска
трибуция отъ гра
ството и защо?

7. Как. гавази
защитилъ r·нъ Пи
отъ разбойническо
дение no шосето Хас
-Харманлий

Като прося иза
ние отъ r. г rражда
за дългото ми нзяо
отnравямъ моитt n?
НИ,!;


