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? НЕЗА:ВИСИМ"'"Ъ II икформациоиеиъ ежеп11rnникъ

послвлень ЧRСЪ
(Специални тевеграви на « Родопска ЗвtзАа »)

t
\1ипсоиъ почикапъ
?а

ъ София 4 11 Сне-
"и въ Вашингтонъ
а; починалъ бившия
?:Jtдседатель на Сж
ря1иненит-в Щати из-
аш
пь ктенъ съ просло„
за;тит-k 14 точни У·
?сонъ. Смърьта му
tия,оnечалила Ц'БЛОТО
гейцrажданство. Готви-
1 t се тържествено
ь пребение.

?lепrия признава
рт: С-ьвtтитt
зn·

10N София -! 11 Въ послв-
10 ото си заседание, бел·
1п1скиятъ минист е р ски
1з?1tтъ се е занималъ съ
-1or1poca по признаването
кв?
тtзiпс1<а Русия. Взето е
tИ .о рЬшение въ положи-
жанн смисъль, което се.
чуква да стане днесъ-

to6Et,
Гоq
И?! ... I _

а i

ронии а
тt благопожелания -на

обл рождения ми день.
>е,о ЦАРЫЪ

er

1?ар Царitтъ и Окр. управи- Едно пояснение. Въ бр.
?ктг По случай рожден· 19 на вtстника ни група
кжрГЪ день на Н. В. Ца- граждани аапитватъ гра-
rt ЗО м. м .• между окрх- жданския комитетъ за нt-
1кол ятъ управитель г. какви суми. Дължимъ къмъ
азв,пиковъ и Царя еж това слtдното .пояснение
. и виtнени слtднитt те- въ отrоворъ на това за-
611в?ами: литване: Въ Хасково има
.яте СоФмн - Авореца ооразуванъ комитетъ «На.
емя.rово Величество Царя родна само гюмошъ- , кон-
:с?1р Слtдъ горещи моли- ституиранъ првди обра-
ром за дъшоденствие зувания въ София к-тъ
я з и хасковци Ви изп- « Народна призиателиосгь
А

с,аме искрени честитки Тоя комитетъ още не е
че 81раздника. съ6ралъ всички обещани
ата Ip. упр. Ив Д. К-ковъ суми. Слtдъ послtдното
ра Хасковоt Ив. Кковъ прtдупреждение къмъ о-
.пен окр. управитель бешалигв извtстни суми,
и ?Благодаря отъ сърце които не еж ги внесли,
Hot и на населението комитетътъ ще протоко-

окрхга за любезни· лира положението и ще

зам?стиика иа
nенинъ

София 4 11. Като
аамвстникъ на Ле·
нива се сочи Риковъ
Кандидатурата на
Чичерина е пропад-
нала.
Анrnия и Рvсия

София -i II Тtзи дни
Англия ще отпустне единъ
голвмъ заемъ на Русия,
за да може да са отво-
рятъ всичкигв затворени
фабрики, които възлизатъ
на хиляди. Съ това, про-
изводството въ Русия ще
6:н...де усилено.
rоnемъnожаръ

въ Русе
Русе 4 11. Туна

нощесъ избухна го-
лвмъ пожаръ. Загу ...

бит-в възлизатъ на
5 мил. лева. Подро-
бности допълните-
лно.

1·0 направи досгоянне на
гражаанит в. Въ казания
комитетъ не е ставало
въпросъ за нвкакво въз-
награждение на милици-
онеритt.

Около Фирмитt. Благо-
дарение отзивчивостьга на
директоригв на тютюне-
вигв фирми въ града, ед-
на rолtма часть отъ бе·
жанцитt еж настанени на
работа при складоветt на
схщигв фирми. Съ твх-
ното съдtйствие тсже ще
бжде настанена тези дни
и останалата часть от.
гвхъ. Окончателно тоя
въпросъ ще се разрвши.
когато фирмитt отгово-
рятъ на апела на г, ок-
рхжния управитель по тоя
въпросъ.

Въ срвда слi;д„ объдъ
2 и пол. ч. общинския гев-
търъ ще првдстави комедия·
та „Доходно мвсго" от. Ос-
тровски.

Досеrашниятъ курсъ,
по който се събиратъ митата
именно: 1 златенъ певъ за
lS книжни лева остава до 1
мартъ 1924 г.

Обивната на касовигв
бонове и стари банкноти ще
продължи до 15 априпъ 1924
гад. Спi;дъ тая дата необнв-
ненитt касови бонове и бан-
кноти осгавагь въ тяжест„
на пригежатепигв имъ я ••
полза на държавата.

40 милиона лева печал·
ба е реализирала првэъ !1Э·
теклата година държавнатв
печатница въ София.

От. 1 априяь т. r. за-
дължителното абониране
на държав. ввстникъ ще.
ло да бжде првмахнато.

За nрtдседатезь на
църковно учебнитt заве-
дения въ висшия уче6енъ
схввтъ е назначенъ отъ
Св. Синодъ Архимандритъ
Михаилъ, ректоръ на Со-
фийск. Дух. Семинария.

Общинския театръ ще
прtдстави въ четвъртакъ
8 ч. вечерьта за пръвъ
пжть « Гг.упзкътъ\\, комедия
въ 5 действия отъ Луд.
виrъ Фулда. Участватъ
всички артисти. Тази ко-
медия е една отъ най ху·
6авитt творения на Фул-
да и е играна съ rолtмъ
успtхъ въ чужбина и у
насъ, Пръпорхчваме я на
гражданигв,

/

АБСНАМЕНТЪ:
Годишенъ 260
За 1; мtсеци 15 О

За Э мtсеци 1 оо

ОБЯВЛЕНУ?Я:
на квад. сантимет. no

i лева

Ре11анция и алмииистра.
ция печатница

• !:ttiTЛИНА• -Хасково

Цt;НА 1 ле1ъ

fiе11ат1ада <C11'J.rJ11ta • - Iactoц

Една крvnиа афера
Фа11whви11 чввь. ЕАИН1t нa-
щac'retn. ус.11ужJ1111ец-ь. Кеи

е •алw•1Фикатора.
vp. Русе, 3 11

Пр?Аи 1 мtс?цъ н'fs·
що. извtсtни!I тукъ ра.
финиранъ мошейникъ И-
ванъ Едирнели?въ repo?
на маса афери, успtлъ по
неиsвtстенъ още начинъ
.-а фалшифицира единъ
чекъ отъ 250 хиляди ле?
вн срещу Б. Н. Банка. То·
зи чекъ той дос1а врtме
носил1t въ себе си и се
М-"челъ да го осребри въ
Русе. Но тъй като ryк1t
това не му се удалоt по-
неже е добре известен-.
на града съ СIОИТ'Б rtIO"'

шейнически ПОАВИзи 1'о?
отишелъ в. близкото се·
ло Широково, кждето У·
СП'ВЛЪ да убtди бившия
народенъ nрtдставител?.
дружбашъ Колю Недtл-
ковъ че «собственика» на
чека 6илъ тежко с6оленъ»
и не може да отиде въ
София, да му даде 40 ХИ•
ляди лева капаро и да за·
мине да го· осрtбри. Ус?
лумливия наивникъ се хва.
ща ыа въдицата и подир-..
1-» днй е в. Софю,. Тук1t
той се озовава въ наро.ц.
ната банка и поднас,r че.
ка. Чиновника, койтu за•
вежда чековата служ6а се
ус1.11-1нява въ автентично·
стьта. на чека и рекал-.
да се възползува отъ прt·
6иваването на директора
на русенския клонъ r. Ру.
севъ и провtри издаванъ
ли е tакъвъ чекъ, Дирек-
tора отговаря, че такъвъ
чекъ русенския клонъ не
е издавалъ. Тогава чино„
вника отива на rишето 11

«замолва• клиента да no•
чака за моментъ и тута·
ксн ?телефонирва въ об-
ществената безопастность
Слtдъ 1/4 часъ за rолtма
изнанада на Недялкова с?
явява единъ аrентъ, кой·
то го завежда въ отд·вле·
1-1ието на обществената
безоnастность. Тукъ не.,.
щастния услужливецъ ра·
зправилъ, че той не билъ
С;fi.ЩИНСКИЯ nри'ГеЖ'1'Гел?
на чеt(.а, 1 Иван1а i.Аирн?-

БОРСR
Официа11. курсъ

За 5 февруари

I

куп.
I

пр.1
Швейцария 2378 - 24131 -
Ню-йоркъ 136 70, 138! 5
Лондонъ 592 - 601
Парижъ 632 50 6471
Италия 595 30 6051
Цариградъ 72 20 731
Ромжния 69 80 70
Германия
Прага
Виена
Белгия
Буда·Пеща
Югославия
Гърция
Холанди,1
Канада
Швеция

к,ъвожадеиъ 91иецъ
убийството за 1700 лева.

)Кастаиастьта на убиеца
Завчера е nриключе--

но предварителното дир?·
не по едно дtло, което
очудва съ жестокостьта
на убиеца.

Прtзъ м. ноември м,
r. Тодоръ Ст, Иотовъ от<J.
с. Торосъ, плевенско 2Ь r.
й Нино Иотевъ, отъ с .
Брусарци. 6() год, отиват,,
на с6оръ во Луковит1r.
На връщане двамата, :к<r-
rато стиrатъ .!\О с. Бкъс:.
ничево, седатъ до едно
кладенче да пдаднуватъ.
Тукъ дtдо Нино изважда
nаритt си да ги брои.
Паритt съ6лазняватъ Т.
Иотовъ и той намислюва
да обере дtдо Нино. Катб
пжтували по нататъкъ
къмъ с. Торосъ, замр-ьк·
нали; и двамата се отби.
ватъ въ близката rорич·
ка: дtдо Нино си набира
дърва за оrънь вечерьта
и Тодоръ откъртва един1,
клонъ отъ кленъ. Съ кде.,.
-новия клонъ Тодоръ удраi - 3 пжти безащитни1
tтарецъ и той момtнтап·
но издъхва, сл·Ъд-ь -ros.-a.
убиецътъ взема намира-
'Щитt се въ стареца па-
ри, 1700 лв. и избtrва.

Както казахме, ,цtлб>
то е приключено завчера
и е насрочен,, за 5 фе,..

руари. Ще се гледа n&
закона за rра6ажитt.

Въпреки 6tлtжката въ
бр. 19, съ която редак-
цията nрtкратява поле•
.микитt между отдtлнит\
J!ичности, дълrъ и се на·
ложи, веднажъ почнала
да свърши съ започна10,,
то, 6езъ да взима стра?
ната на когото и да ?ИJJO.
Самата (Свободна трибу.
на» ясно l'ОВори за това.
лиевъ отъ Русе. Ведна1·а
отдtлението запитва в-ь
тукашния клонъ и Иванъ
Едирнелиевъ бива отве„
денъ подъ стража въ Со-·
фия.

Следствието прод»,1·
:)Кава и обещава да раз·
крие интересни nодро6·
ности no тая к?улна ••е-,а:,
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СВОБОДНА ТРИБУНА

no ха[ков[кип r?аждаuи
« Не хвърляй камъкъ

въ . да не те опръска
казва българската посло-
вица.

Въ бр. 16 отъ «Род.
звtзда», азъ напомнихъ
на хасковскитв граждани
миналото на днешния ок-
рхженъ учил. инспекторъ
за да види неговото на-
чалство, че тръшка е сто·
рило като поставя на по-
читна служба провинено
и недостойно за тоя постъ
лице. Въ тая си статия
аз споменаавамъ неуспо-
римитt факти иэввстни
на стотици хора, които
факти охарактезирватъ
личность га Радушевъ.

Лично азъ нищо зло
не съмъ видtлъ отъ Ра-
душева, нито схщия е въ
състояние да ми стори
каквото и да зло. Но из-
пълнявайки своятъ дългъ
азъ съмъ работилъ и ра-
ботя въ една насока на
првчистване гнилото, на
борба съ цепеничарството
на побратимяване патри-
отическитt организации
и пр и тамъ мои враго-
ве еж била хората отъ
калибара на Радушева,
които за нищо не бива
днесъ слвдъ сввтлатв да-
та 9 юни да бждатъ на
чело на управлението.

Но нахалството на
подобни елементи нtмъ
граница.

Въ бр. 19 на -Родоп.
звtзда• е помtстено пи-
сание цtли двt страници
като отговоръ отъ Раду-
шева-

Срамно е човвкъ да
зная. че автора на тая
безсмислица отъ ругатни,
клевети и безгранично
озлобление е Uкр. Учил.
инспекторо, - Това е ин-
телегентния човвкъ, кой-
то ще· дерижира и кон.
тролира учебното ни д-в.
ло въ окрвга.

Тваи хули и безсрам-
ни измислица остав?тъ
само за смtтка на Раду-
шева. Дължа да направя
още нtкои разяснения
прtдъ своитt съграждани
като допущамъ, че има и
хора. които добрt не по-
анаватъ било Радушева,
било менъ.

1. Въ своеобразния
си отговоръ Радушевъ, бо-
гатъ съ ругатни ме нари-
ча гръкъ (вивантиецъ) и
rавазинъ на « Никотеа».

Хасковци знаятъ, че
майка ми е отъ чисто
българско село Попова,
Борисовградско, а, баща
м и революционеиа Ми-
халъ Минчевъ, който въ
окови е ёилъ откаранъ
и заточенъ въ Дияръ-Бе
киръ, дtто слtдъ като
дежал?а три години эабt-

rналъ съ Стоянъ Заимовъ
и Берковски въ Русия, за
да се яви послt на Шип-
ка, знае се отъ rражда·
нитt. че тtзи страдания
еж причината за ранна-
та му смъртъ. Работници-
тt въ манипулацията на
тютюна въ д-во «Никотеа»
внаятъ, че Георги Мин-
чевъ не счита за униже-
ние да седне редомъ съ
твхъ да работи тютюнъ,
за да се подготви и из-
пълни даденото му наз-
начение отъ дружеството.

2. Който вземе въ
ржцtт·в си брой 16 и 19
отъ « Род. аввада» ще се
убеди, че Радушевъ не
може да отрече фактигв,
твй напраздно се мхчи
да изопачи истината, съ
това може да излъже врв-
менно само ония, които
никакъ не знаятъ дtла-
та му.

3. Не знаехъ до днесъ
че Радушевъ билъ назна-
ченъ да ревизира комиси-
ята, която събирала суми
отъ гражданитt за rеро-
итt отъ 9 юни.

Cera сжщо научихъ,
че той раоотелъ да се
назначи Делчо Толумовъ
за секретарь на Окол. нкъ
«Турили вълка да пази
стадото»

Значи свършиха се
честнигв граждани, та
турихме дружаашъ «оня
който уреди посрtщането
на Стамболийски» да ре-
визира дtлата на хората
на 9 юни.

Менъ се задава въп
росъ да кажа кждt били
300,000 лв. и се спомена·
ва за усуетена анкета
отъ менъ, като Окр, уп-
равитель, ако ми била
чиста съвtстьта и ,пр ....

. За това най-учтиво
моля г-на Прокурора да
влезе въ ролята си и по-
стави всtкиrо на своето
мtсто.

На съгражданитt си
съсбшавамъ, че не вла-
зямъ въ комисията и не
съмъ съоиралъ и разда-
валъ такива пъри, а пи-
саното по тоя случай как-
то и по зададенитt ми
въпроси е мръсна клевета.
Тtзи обиди се отнасятъ
по скоро за лицата, кои-
то еж събирали пари и
вtрвамъ тt ще съумеятъ
да аещитятъ честьта си.

Но всtки който чете
писаното отъ Радушева
вижда какво товц е без-
смислено варвалица отъ
разни историйни росати-
ни.

Напримtръ: как в а
цель гони той съ своитt
хвалби че подофицеритt
го били избрали за Окр
управитель - 11жкъ азъ
-С'рМ1;а M'f .-?эял, хакв,

Това е смешно»
Jадава менъ въпроса

какво зна'!ело артерчикъ
и пр?- Значи заведующъ
офицерския столъ въ Гю-
мюрджинаи и сенокосачъ
въ гара Бидикли при гр.
Фере,- Какво общо има мо·
ята туберколоза въ чер-
вата съ неговото сътруд·
ниченя иа дркжбашитt
на не се осъществи фе-
дерацията между запас·
нитt офицери и подофи-
цери.

Защо разправя че
азъ лично съмъ го гонилъ,
та нали съ протоколъ NO

11 миналата година на
общо събрания д-вата на
зап офицери го изключи
като покварителенъ еле.
ментъ сподвижникъ на
рушителния дружбашки
режимъ. Послв какви еж
тия ултиматоми които
дава за членоветt на
д-вото отъ зап. офицери
които еж го изхвърлили
отъ своята· срвда и какъ
дразни да петни честьта
на дtйствующата армия
като подхвърля приказки
за дадени пари на офи-
цери.

Командиря на полка
има думата, както за [тая
клввета, така и за исти-
ната по случая дtто Ра-
душевъ сочи него свиде-
тель че минчевъ плакалъ
и се молилъ првдъ подо-
фицеритt,

Вtрвамъ че народния
сrоворъ нtще подмине
мълкомъ клеветата че
тамъ се крояло нtщо
противъ еврейгв-

Радушев ь за свое оп-
равдание разправя съв-
семъ странични работи
и забърква запасни офи-
цери, подофицери, опол-
ченци и пр. Мойте ува-
жения къмто зап. подо-
фицери, но азъ не гово-
ря за тяхъ, а за изклю-
чения отъ двсто на зап,
офицери, зап. оф. Раду-
шев: Че той 'билъ" ли е
нъкога

·

подофицеръ и съ
какво право прtплита
свойте дела съ скромнитt
заслужили подофицери и
опълченци, Нешо Брай-
ковъ, Кадиевъ и пр. Как·
во ще wy помогне Павелъ
Брайковъ та му прави
чрtзъ ttстника компле-
менти. Да н.е мисли той
че паритt и дtлата на
П. Брайковъ еж достатъ-
чни да омиятъ петната'на•
блудния синъ.

Въ свойте измислици
за да се спаси. той уби-
жда запаснитt офицери
които вврвамъ нtма да
оставягъ да тtхна смtт.
ка да се прикрива исти-
ната.

Както напримtр:
федерацията не е покан-
вала Радушева да заеме
длъжностъта окр. упра-
витель Дружеството на
зап. ооиц. не е имало
тайни· заседания. Въ фе-
деративното заседание

плакалъ ли е и молилъ
ли се е прtдссдателя на
л-вото на зап. офицери?
Не ли си призна гръш-
ката првдъ двъте нвсто-
ятелства Радушевъ и не
ли се рвши въ кантора.
т ! на П. Брайковъ че
Радушевото писмо не се
одобрява отъ останалитt
членове на под. настоя·
телство и се счита отег-
лена? Кждt били запас.
офицери на Георгьовъ
день и 11р.- На прtдпазливо и
ловно зададенитt ми въ-
проси съ цtль да се пус-
не съмнение въ оошест-
вото по моето минало
ще отговоря когато Раду-
шевъ прtд прокурора ка-
же аа какво се от, 1а·
сятъ или чрtзъ прtсата
по ясно се изкаже,
но съдържанието имъ е
толкова еластично разби-
раемо. че и самия клtве-
тник си е 11ставилъ вра·
та прtзъ която да се от-
скубне когато сждебнитt
власти го призоватъ.

Като по ясна харак·
теристика на личностьта
Радушевъ сегашния Окр.
Учил. инспе1<торъ. съоб-
шавамъ за знание единъ
новъ фактъ: сутриньта въ
дена когато бе нападнатъ
rp. Чирпанъ отъ комуни-
ститt, въ кабинета на Ко·
мандира на полка r-нъ
Полк. Гашаров. случаАно
се срtщнахме Ив. х. Пет-
ковъ, Михалъ Гайтанжи-
евъ, Радушевъ а азъ, и
на моето прtдложение
веднага съ отом()била
КОЙТО бt готовъ да за-
ми немъ за Чирпанъ съ
Радушева? и двама офи·
цери, Радущевъ се раз.
трепери и отговори, че
трtбвал?1 да пита д-вото
1ia запаснитt подофицери
дали ще му разрtши. То-
гава азъ му прtдложихъ
дуелъ за поменатитt ве.
че ?,еrови rptxoвe и клю.
ки. но той и него не прие

като намtри за до6р-Ь
да смънка и замълчи.

Слtдъ тов не мо-
жахъ повече да стоя и
заминахъ с ъ Поручикъ
Славовъ съ отомобила за
ЧиР.панъ и с. Свобода.

Но я заговорете Ра-
душева за 9 юни или сеn-
темврийскитt събития и
той ще ви разправя цtлъ
день за своитt заслуги.

Слtдъ всичко ropt.
изложено нека читателя
направи своето заключе.
ние за любе-зния окр№,
женъ учил. инспекторъ
Александръ п. Радушевъ.

Азъ оставамъ съ на-
дежда, че новото прави-
телство, изпълнявайки
своята програма на обно.
вление и справедливость
ще отстрани отъ отго-
ворнитt и почетни служ.
би недостойнитt хора ка-
т, Радушева които по ед-
на случайность незаслу.
жено еж заели такива
постове.

Това е ?еоб?одимq

най-вече за насърчtние
учащата се мла11ежh.

чедържавата държи см 6тк
за дtлата на хората

Георги fd. Минчевъ

Мавки в?и1- Броятъ на чужди.тt фирми въ Цариград\.
поканени да прtкжснат.1
работата си, за rдiпо не
еж. се зарегистрирали cno.
рtдъ новит·в турски за.
кони. е повече отъ 250.·- Ромжнското пра·
вителство замисля пост.
ройката на единъ канап
отъ Черна-Вода на Дун
ва до Кюстенджа на Чер
но море. Проектирания
каналъ ще скж.си съ ок
ло 400 километра се?
ния пжть отъ дунавски
пристанища до Черно м

ре. Пла?оветt за ра6о
еж вече готови и ра6от
та по пострnйката поч
въ началото на тая п
лtтъ. Въ прtдnриятие
взеJ\1атъ участие вид
инженери и техници.

Туризмъ
Съглаено рtш?ни

на общото групово
рание на IO. Т. клон
влизащи въ хtfжестр
т?лн.ата... i:p)lпa а Род.ол
състояло се· въ Пловди
прtзъ великенскитt n
здници, въ града ни
се състои срtща ме
южнобългарскитt кло
ве, влизащи въ IO.
Съюзъ, За хасковци т
ще бжде дtйствиrе: 1

едно мило тържество. Н

обходимо е за цtльта
се образува комиn
въ които да влизатъ
само туристи, но и пр
ставители както на о
циалнитв власти, така
на гражданството.

Томболниятъ ко
тетъ на IO. Т. Д·во с

котница• поканва пр
литt на печеливши
болни билети да се я
въ 10 дневенъ срокъ
канцеларията на д·

бившата дtвическа
назия, и си получатъn
дметитt. Слtдъ тоя ср
неполученитt прtдм
оставатъ за ве полза
организацията.

Вnаковетt
Хасковоjтръгва g·ЗО,

30; Раковски тръгва 7, 1t

Хасково пристига 9, 1?

Раковски пристига 11 ·ЗО, 1

Конвенционалътъ за
дивъ-София пристига
тръгва 2·44; конвенциона
за Свиленrрадъ пристига
Раковски 0·11, тръгва о·20

Смisсенъ влакъ за
вдивъ-София пристига
тръгва 13·44, за Свилен

Четете в.

..Родопска зв,,


