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Нерадостни перспективи iPOHИKf\
Събитията до 9 юни

1 и тия првз м. септемвр. т.
година. изглежда да ся:

: првминали и н ц иден т но
е оезъ да ни дадатъ . нужд-
зl ната поука.
,1 Отрицателната и раз-

< рушителната дъйность на
самозабравилитt се аван-

а тюристи причини дълбоки
рани, цtрението на които

- бt първата грижа на на-
?а шитt държавници.
д Ентусиазмътъ слвдъ
ro провалянето на единъ ре-

жимъ, който бt сьздалъ
една обща уплаха и сума-),

?1 тоха, въ първо бt общъ.? името на отечествени-
н1тt интереси всички пар-
?итийни срtди за моментъ
р!СИ подадоха рхка за оо-
а ща дtйность. Въ името на
1сжщитt се образува слtдъ

i дълги првговери една мо-
га щна политическа сила,
:р;която пое управлението на
ве страната.
i с Проивведоха се' изоо-
LН ри и всвки съ право очак-

ваше, че вече наетн...11 и врв.
-ме за строителство, че
i1Кnартийнитв првдрасх-
Nдъци и тежнения сн.. окон-
JJчателно прtмахнати.

!!!! Обаче отъ изявления-
та на партийнитt водачи

iaбno отдtлни въпроси, като
'8Кгоя за амнистията, за п pt-
' еdахва1,ето на нвкои про-
азJ'ивоконституционнJ,S за-о :<они се долавя, че пар-
?а rийтt, съставляващи Де-
чеrократическия сговор, отъ
г?е<ойто изхожда днешното
?к?равителство, значително
дс·?е разхождатъ въ своитв
на?хващания. Неминуемо е
KY!fa се дойде и до кон-
iСТ.?ликтъ, който ще бжде и
МО1рtдвtстникъ на начлото
го га края на солидарноста
1и гь името на която пое

/правлението новата оё-
свчесгвена сила.

ь .f.'i Спойката, значи, ме-
З?'АУ партийтв, съставля-
)Тt\!tЩИ блока, очевидно е
а„ааърде слаба и не с.ж из-
гь. лючени всвкакви изнена.
. . и. Доктринерството иа емагогията изново аапоч.

)
а да трови политческата

аа !rмосфера. Ние отъ ново

ще бждемъ изправени
предъ изненади, които тоя
пжтъ ще иматъ за стра-
ната ни най - гибелни
послвдици.

Въ името на върхов-
нитt интереси на та гко-
вината ние бихме желали
отъ сърдце да видим из-
rладени тия разногласия
и да се приетжпи къмъ
плодотворна и спасителна
дtйность, отъ к о я т о
така много се нуждае на-
шата страна.

Схшо така ние не
безъ тх га гледаме, какъ
и другите партии, които
еж вънъ отъ Демокртти-
ческия сговоръ, и благо-
дарение на разногласия
схщо така се разлвгагъ.
Акцията на Комунистичес-
ката парламентарна гру-
па, споредъ която парти-
ята с преименува въ тру-
дова и се отрича отъ раз-
рушителнитt и револю-
ционитв лозунги на ааовг-
налитt водачи, колкото и
да е симпатична тя се я-
вява ката изолирана и
безъ да е санкционирана
с. конгресно рtшение,
вслвдствие на което тя
може да внесе раздвое-
ни е въ редоветt на тая
партия.

Либералната партия
както това съобщаваме на
друго мtсто, прtживява
конвулсивни прtдсмъртни
гърчения. - Макар още
невакрвпнала и тя се рои.

Въ сръдитв на земл.
съюзъ васвлвввама схщо
така неустановеность -
едно клатушкане. Твърде
възможно и тамъ да ви-
димъ ново роене.

Значи, вмвсто духъ
на единомислие сплоте-
ность и солидарность,
вража и несъгласие, лич-
ните отрицателни качес-
тва, взематъ връхъ. А то-
ва е така печално, така
пагубно за интерсите на
татковината!

По с.1учай празницитt,
првдстоятъ много поми-
лвания на затворници.

ОкржжниRт1t управите.1ь
е конфериралъ съ пръдс-
гавителитв на фирмитt
по положението на раоо-
тницитъ. Послtднитt еж.
ооъшали. че, освtнъ дt-
то нtма да уволняватъ
никого: но ще се потри-
жатъ да намврягь мвсто
и на други.

Изп.1ащането на воеи-
ноинвалиднитв пенсии за
първото тримtсечие на
1924 г. ще продължи до
15 Т. М,

КонФеренциRта на гра'
дскитв кметове въ София
е отложена за 2'1- януари.

Бннетинъ за скарлати-
ната въ Хасково. Отъ 22
до 29 декември оставатъ
въ Хасково 12, Криво-
полъ 8, Уаунжово 3, Де-
бъръ 2., Върбица 1, Дъл-
боки Изворъ 4, Каменецъ
3, Бродъ 3, Добричъ i, Си-
раково 5, и Схрница 3,
случая. Всичко 46 случая.

Ввчерьта срtщу нова
. година, мtстното читали-
ще «Заря) даде традици-
онната си вечеринка, ко-
ято бt посвтена много
доорв. Участвуваха арти-
стигв отъ градския теа-
търъ. Новата година бt
приввтствувана отъ прв
дседателя на читалището,
г. Василъ Николовъ. На-
край, въ энакъ на ёлаго-
дарность за до6рата игра,
нвколко почитатели под-
несоха като новогоди -

шенъ подархкъ една въз-
главничка на г-жа Паспа-
лева, артистка отъ град-
ския театъръ.

Б. н. Банка купува зла-
тни монети по курсъ ка-
кто слвдва:

Наполеонъ 500, анг-
лииска лира 625, турска
лира 567'50, 20-то мар-
ка германска 612·50, 20·
то крона Австрийска 517 ·

50, Руска рубла 66, Ща.
дски доларъ 129·50. кана-
дски доларъ 129'50, сре-
бърен. левъ 8'50.

Модеренъ театръ само
днесъ дневно и вечерно

АБСНАМЕНТЪ:
Годишенъ 260
За 6 мtсеци 1:>0

За 3 мtсеци 100

ОБЯВЛЕНИЯ:
на квад сантимет. по

2 лева

Редакция и алминистра-
ция печатницч

«!:В"БТЛИНА»-Хас1<ово

Ц1iНА 1 яевъ

Курсоветъ за днесъ ::

януари сх :

Анверсъ G22·зо ti2t,'30
Будапеща 71 7 ;)
Висна 1V5 202
Прага 404.50 408'50
Лондонъ 600 604'20
Парижъ 708'70 714-60
Гърция 2 7 8 288
Италия 6t)Q'70 604-70
Швеция 3б63 3690
Ромъния 71·20 72
Сърбия 155-80 157'50
Турция 73·40 74·10
Швейц. 2426 Н43
Холан?· 5275 5310
Ню-Йорк 139 140
Канада 134· 60 136"20

ПОСЛ"БДЕНЪ чнсъ
(Специални телеграми на «Родопска 3 ввзда-)

Пр'hг оворигв
меЖАУ ЮгосАавин и Бъяга-

риR прtкжснати?
На нова година въ

военния клубъ има гради
ционенъ балъ, отлично

· посвтенъ, на който при-
сжтствували Н. В. Царжтъ,
М-ръ прtдседательтъ г.
Ал. Цанковъ, пълномощ-
ниятъ М-ръ на Югосла-
вия, r. Ракичъ и др., меж-
ду които се воделъ раз-
rоворъ около послtдната
рiчь въ камарата на
М-ръ прtдседательтъ. По-
слtдниятъ опроверrалъ
прtдъ r. Ракич? рtчьта
си, съжалявайки, че сър-
битt я разбрали криво,
поради това, иска-
ли прtкж.сване прtrово-
ритt, между Югославия
и България, на които
българското правителст-
во много държело. По
тоя случай, r. Ракич още
на сутриньта заминалъ
за Бtлrрадъ, на докладъ.

комплотъ
nPOTfiBЪ ?ЩVIYдf{GT}lT'Ь

Отъ Мадридъ съоб-
щаватъ какво тия дни въ
Испания се открилъ комп-

лотъ противъ опита на
комуниститt да наложатъ
диктатура.

I
Съвtтска Русин и ЮгосАави,.

СОФИR, 2. 1.

Прtговоритt по спо-
разум·внието между Съ-
вtтска Русия· и Югосла-
вия вървятъ успtшно и
въ скоро врtме ще бн..-
датъ привършени. Макаръ
че Пашичъ, противно на
Нинчичъ, билъ противъ
товаспоразумtние,течени-
ето на послtдния ще наддt-
лtе.
Партмйнмflтъ печатъ

Демn11ра1ичеснин сговор?.

СОФИR 2. 1.

и

Въ ежбата въ залата
на Народното събрание
изпълнителниятъ коми-
тетъ на Демократическия
сrоворъ, заедно съ редак-
торитt на орrанитt на
бившитt Демократическа,
Радикална и Народнопро-
rресивна партии с: Прtпо-
рецъ», •Радикалъ» и
«Миръ•, ще иматъ засе-
дание, въ -което ще раз-
rледатъ въпроса по дър-
жането единодушно по-
ведение.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?----!!!!!!!!!!!18!!?

l].жтно бюро l]жтно бюро
Янко Г. Дражевъ

бе изпускайте най"удобиия сдуqай да отби-
ете общ. си 5 дневна пжтна повиность за 1923 .
година само срtщу ЗОО дева, като имате прtдъ
видъ, ч.в вкономисвате 200 дева съ това, поне-
же на бирницитt се пдаща 500 дева.

·
Съ почитание: .

Янко Г. Пражевъ
кой,,Аtвицата на Стамболъ",

ориенталска драма въ 7
части съ специална музи-
ка. Очаквайте «Жосленъ» 1

Окончате.1ното теглене
на тютюна започна днесъ
въ Хасковската община.

Забранено е заселване-
то на турци отъ Юrосл?-
вия и Западна Тракия
в. България.

Кой не е чувалъ,
не знае БАИ ИВАНА?
Нека посtти ресторантъ

,,Централъ"
дtто CЪBCtfyiЪ ЕФТ»дО
ще се наяде и пие код"

кото му душа сака.
Приематъ се и абонамен-

ти срtщу гаранция-



С1 р. 1

Изъ живота на земледtл.
еинцихать „Родопи." въ Хаексво

Управи: .... , я съввтъ
на вемлелвлския синци-
катъ Родопи» въ гр. Ха-
сково, възъ (Н ва чл 36

• тъ устава на с?ндикати
с ь ласно протско: но ре-
шение _ i 1 отъ 1 IJ _е-

? н иката на извънрtдно
ошо събранз _ на 2'l де-

ке . с. г. въ no· зшението
на чита, ише «Заря- за
разг, ежпане слъцния дне
венъ редъ.

1) По заявлението на
Иванъ Севовъ отъ село
Каменецъ за себе си и
като ПЪЛНОJ\!ОЩНИКЪ на
жена си Марийка Ив. L.е-
вова и сина си Сево Ив.
Севовъ подадено до Цен-
тралата на Б. 3. Банка
въ София, съ кое го ис-
катъ да имъ се повърне
мълницата срвщу връща-

?не получената отъ син-
диката сума за нея, кое,
то ваявление. казаната
Централа изпратила при
надписъ до управлението
на синдиката за вземане
нужното ръшение.

Събранието на опрt-
деления денъ не стана, по
липса на кворумъ а ста-
на на :t3 с. fll. въ недвля
въ схщия салонъ, съгла-
сно чл 3 !J отъ устава.

На това събрание се
явиха около 40 души, ко-
ито имаха право да пвд-
ставляватъ около 3,UUU
души членове, да взематъ
рtшение за смвтка на
тtхъ и то по единъ въ-
прuсъ касаещъ се за ми-
лиони.

Изтъкна се въпроса
за законостьта на събра-
нието, обаче се призна
веднага, че събранието е
законно и напълно съгла-
сно съ устава. Стана въ-
посъ схщо за отлагане
рвшението по посочения
дневенъ редъ за друго,
по-многолюдно събрание.
Схшо се указа невъзмо-

жно, поради липса н з врв-
ме за свикване ново съб-
рание, 11, неже заявителя
Иванъ Севовъ ваплашва.
че we заведе искъ чръзъ
сжаа за връщане 111tлни-
цата . тъй като елного-
дишния срокъ истичаяъ
слъцъ тпи лена ,1 слвдъ
него. съгласно закона. не
..южа 11; да претендира за
това връшане.

И нешастнигв три
схствуюши ч-еиове нага-
зиха въ купъ тъмни въп-
роси, отъ които зависи
какво ръшение па се взе-
ме, а именно: Има ли пра-
во бившия собственикъ
да претендира на връша-
не и ще сполучили въ
процеса, ако заведе та.
къвъ? какви разноски мо
гатъ да станатъ по тоя
процесъ? Какво струва
днесъ мtлницата? Не мо-
же ли да се продхлх и
владвнието и стопанисва-
нето на този цtненъ ко-
оперативенъ имотъ отъ
синдиката? Какво е фи-
нансовото и икономичес-
ко положение на друже-
ството? Какви резултати
е дала мtлницата отъ
досегашното и владение?
Не може ли да се прола-
де тя на свободенъ па-
зарь? и пр.

,слtдъ дълги и бур-
ни разисквания и пререка-
ния, се истъкнаха слtд-
нит-в прискръбни факти
и интересни положения:

1, Поканенъ За обя-
снения на юридическата,
финансовата и икономи-
ческата страна на въпро
са по дневния редъ, пред-
седателя на Управителни-
съввтъ на синдиката r.
Симонъ Илчевъ отговори,
че до сега управитлния
съввтъ не ёилъ се э ани-
мавалъ съ тия въпроси и
не разполагалъ съ ни ка-
кви данни, освенъ думи-тt на експерта-делегатъ

«РОДОПСКА 381:,ЗДА»

на Централата на Б 3.
Банка-най гсявмия кре ·

дитсръ на синдиката- ка-
зани 11ри рtвизията му
въ мвяницата, какво. че:,.
Дtлътъ на синдиката въ
тая мвлница струва око-
ло ?.ООО.ооО лева:"

г . Иванъ Севовъ пръзъ
1?!2l гоя погтавенъ на
тtсно отъ т .кашното ин-
тенд анство за сумата
: 00,0IJO ева, чоято тръ-
бвало да ыу се кон иску-
ва отъ гъеи-авата като
лоставчикъ на хра -и за
войската. които · е t" •

гатъ да ; эпьвнятъ.вадъл-
женията си. успtва да
убtди тогавашния упра-
вителень съввтъ на син-
диката, да закупятъ 3/!
отъ мtлницата му за
1.500.0 10 лева. а съ ин-
вентаря на <:жщата зае-
дно съ една нива и нЬка-
къвъ запазенъ периме-
търъ за каменовъrленна
мина, като не се разбра
на кое земно полукълбо
е, за обща сума 2,000,000
лева Бай Иванъ при кан-
дардисванията си тогава
прибавилъ, което и днесъ
каза: «ако мtлницата нt-
ма 5,000 лева доходъ дне-
вно, а докара загуои, взе·
мете ги отъ моя дtлё.
това казано, обаче не
писано

2. Иванъ Севовъ ос-
таналъ собственикъ на
1/4 мелница и съдружникъ
на синдиката т, е пра.
тивна страна по договоръ.

?
З-, Схщия Иввнъ Се-

вовъ станалъ редовенъ
членъ на синдиката и
управитель на съдружни-
ческата мелница отъ про-
даване 3/4 до 9 юни 1923

4. Ревизията на i4
юни 1923 rод. отъ финан-
сови инспектори и цеяе-
гаги на Б. 3. Банка на-
чело управителя на мел
ницата, схщия Иванъ Се
вовъ. съ сумата 760,000
лева

ь. Днес. по думитt
на председателя Симонъ
Илчевъ, Иванъ Севовъ
дължи на синдиката су-

мата 31 U.000 лева.
?). Счелъ !J юни син-

д111с-1Та v мелницата му
еж въ плачевно финан-
сово положение: по ,1У·
\!ИТВ на Нка н т Хасков-
ския клон на Б 3. Бан-
ка и делегатв на цен-
тралата на сжшага бан-
ка синдиката имаяъ за-
дължения и ипотеки об-
що са. то около яваэесеть
милиона!

,. С-ьдр) ника на
синдиката Иванъ Севоеъ
като опитенъ ? с •i· ч:tтъ
-уз?ал ...1.-ppe.ш11crr:o r. .лс-
жение на ? н?:rикат.а.. ка .

то управигеяь на съдпуж-
ническата мелница оосе-
билъ въ най-го лямата па-
рична криза стотици хи-
ляди левове дружествени
гръшни пари и, като ре-
довенъ членъ, се яви на
общото събрание да дава
мнение и гласува за връ-
щане мелницата на себе
си, .: простия човек», как-
ко той самъ се нарече.

Събранието слtдъ
7 часови дълги кандар-
лисвания отъ членоветt
на цtлия управителенъ
съветъ, на Н ка на Хас-
ковския клонъ на Б. 3.
Банка. на делегата на
цttнтралата на същата
банка и на Иванъ Сев.овъ
съ привърженицит-в · си
Jласува за връщането
мелницата съ 2U rла,а,
против?-22, но понеже
привърженицитt на Ив
Севовъ претендираха, ??
щ?итежаватъ пълRОМощни
отъ нtколко отсътатвую-
щи членове и прtдседа-
:rелствующия сабранието
бt rотовъ т:tхъ да обя.ви
6.олwинсnво, то събрани-
е.то .се възпротиви на то-
ва, изказа съмнiние no
истинския брой на гла-
совете, за това, при об-
що съrласие, рtши втори
пжтъ да се гласува и се
доби слtдния резултатъ:
за връщането 23, про.
тивъ връщането 25 rла-
са.

Слtдъ всичко това,

Вtйковь

може да запи rаме:

до Свилеш?радъ и обратно
Не слtдъ дълго вpt-

1\Je бtxl\1e трима сжбtсед-
ници. Раз,·оворитt бtха
на разни теl\1и, обаче ед-
на върху к_оято се бtхме
спрtли повечко, бtше за
блаженитt минали врt-
мена, ко,·ат{) за единъ ли-
търъ вино се плащаше
самv :Hl-40 стотинки, а не
?акто сега по 26 лева.

Еди нъ отъ събtсед-
н ицитt ни разправи една
пикантна историйка. На
връхъ Коледа, прtди го-
ди ни, е билъ въ Силист-
ра. Това е било на пър-
вия день на Коледа. око-
?,о ? часа сутриньта, ко-
1·ато наl\1етнатъ съ дебела
шубt1, почналъ да се ка-

·?-
шля, разхождайки се изъ
двора. Оповорилъ на ка·
шлицата му не,·овиятъ съ
?tд'Ъ бай Иванъ. единъ чо-
в·вкъ съ изполински раз-
1\!tри и завъдилъ разго.
воръ слtдъ което поканил
да му дръпнътъ по нtкоя
и друга отъ топлата ра-
кийка. Къмъ компанията
се присъ?динилъ и единъ
мtстенъ учитель съ дока-
зани издържливостъь от-
носно консомиране на
спиртни пития И з.:1.по-
чн?ли събранитt по слу-
чаи коледата приятели
почерпвайки и продъ_11жи-
ли пиенето и еденето не-
прtкъснато до третия
день, Стефановъ-день, до

1 О часа сутриньтаl
Ехъ пусти врtменаl Въ

сегашно врtме таково
едно славно nрtживяване
е цtль подвиrъ!

Вънъ отъ тая чудна
и мила историйка любез-
ниятъ събtседникъ, слtдъ
като третнятъ другаръ
напусна масата, прибли-
жавайки се довtрително
до. мене, ми· събщи тихо
на ухото, че единъ отъ
шефовете на едно учрtж-
дение, безъ да го назове,
прtзъ дружбашко врtме,
за да запази своето то-
.пло мtсто-той е билъ
чиновникъ отъ тре7а ка-
теrnрия. заведващиятъ еж-
щото учрtждение въ гра-
да, чиновникъ съ грама·
дна и непосилна работа
-шеста-е билъ въ пос-
тояно съприко?новение
съ нtкой си бай Лоэю ,
управиrель директор.

на парната мtлница въ
селото. Прият.еството и
връскитt имъ 6или до
тамъ интимни, че трето-
класниятъ чиновникъ е
далъ и своето пр·асе на
nptxpaнa въ мtлницата,
безъ обаче за това да
плати аа ,храната! И .съ
много друrи об?аrи .?е е
ПО.QЗ.ува!IIЪ тоя чtlНОВNИК.Ъ,
въ замtни Hci ·КОИ-ТО 'ТОЙ
винаги е 6нвалъ sъ ан-
туража ·на бай Лоэя.

Обаче дошеJ1ъ фа11а-
лния 9 юни и ,бай ,Лозю
ис11адналъ въ1 немилооть..

Дружбашкото прав?-
телство пада, и ,б-ай Ло-
зо1 :ата звtзда ,уrа{!ва .....
Третокласния чиновн?къ,
като nрактиченъ човtкъ,
веднага сваща, че е врt-
ме да ?е наново ориен-
тира!... Си!Лни I н-а ?еня
били ?цруrи и той ·бавно
но сигурно се nрнсламч??

-Настоящия уr1вавн·
ленъ съв·tтъ ИМh ми 0·L

куража да в-itptt;i. е 111

r1равото да }'f.fравля
скнднката. иа с6'йто 66

..цnинС'tВuТ{) на ч:??енове·
"'У еж npo йв?нам?f
11?а ыа :ripa ППJrкня (вtтъ по такrыъ mrж?
ВЪ11рОС-Ъ И да t:fJJ(fAъл?
sa да ro анrажнnва
.още к?кви .1и не 00 счни аt;,ки ·за неrо

:tтка?
--:У 1енов?тt на с11н1·ата. не е ян аръ-,1?
се r:rptre атъ и направя-
вси О 8b3t\lOЖHO за:
далеча11ане кооперат,
ното имъ дружество О'

политическитt борби
партии, усиrуряване

1вата финансова неза,
симость, поставяне уп,влението му въ по-здра
И ОПИТНИ ржцt, Зсt Дttдоживtва положение

1

то ДНе'>I\_НОТО и да не
по·вли:ява отъ дати ка
Н юни?

·

При&*тствуже

,.ЖGСЛЕНЪ"
Така е озаглавена

вната поема за ,вечкf
любовь, отъ Ла1\1артщ
която на 5 и u т. ·1\1,

6жде nр!Бдставена въ
дерния театръ. Ние?
ме в.ъ София,, юоrато я п

дставяха цtла седм
М-алко · слtдъ това т.еа1

.,РЪТ!Ь, no общото оке? •tta>c·"""м4.ilиt'fl?IIJlllt8-..J'дt принуденъ да я ·по
ри. Рiщко е имало таж
филtt'l-1t, който да 6уди
кива 111рtживtванt1я.
малко за това. г.овари
rимето на ,автора й..д
rрата на артистит-Ь,
ман-ь Талме въ ролята
Жосленъ и Миrра-Лер1
просто лриковаватъ 1

леда на зрителитt.
Жосленъ е nриrотаве«
специална ?музика.

Прisдставянето н?
сленъ ще .6JЦе ис?и?
nраздникъ ,аа Хасково

ва ·къмъ 1'-Ьхъ. Особt*
билъ вн11мателенъ -к,
ний-влиятелниятъ l

·тtхъ и всtки день тd
Х.ОДИЛЪ ПОЛОВИНЪ КИ?!
търъ ·в?нъ отъ rелоТI
да го псрtща , и ro
провожд? като rав•3зl

Така и ·по ?
чинъ третоклаtнмяtr„

1НОВНИКЪ спаеипъ ПО'А

нието - ?той и дне!D

день с:и е нача-лnикъ
учр?ждението.

Обаче, най . въаt1,

телното въ -'=ЛУtЧ>ае -?

т.ова, че бай 11.озю, JДt

афоресанъ, ttккora •не

жалъ д11 срtшне ·no11

на бившия си пpиstl
коит.{) старат.елно .ен

г.вапъ .в.с:iка . срiща
него .... ,


