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Съ съкрушено сърце съобщаваме на всички
познати за внезапната. трагична кончина на непрв-
жалимия, милъ, невабравимъ и скхпъ нашъ съпругъ,
6аща и роднина

2(аимЪ Пинхасъ
на 45 години, експертъ при фирмата I Фумаро i,
уоитъ отъ злодейска ржка. пронизанъ отъ злодtй-
ски куршумъ при изпълнение своя служеоенъ дългъ
вчера въ 1 L и половина часа пр. о6tдъ

Гленигв останки ще б.ждатъ вдигнати отъ
Синагогата днесъ 4 часа сл. обtдъ

Милий и блаrий Хаиме, неаамвними татко, на-
шето последно прости.

ОТЪ ОПЕЧАЛЕНИТ'В: Съпруга Джоя, синове:
Жакъ и Елиезеръ, дъщери: Рашелъ и Ника, сестра.
Естрея. Семвйства: Иосифъ Пинхасъ и Сапорта.

го. Хасково, 17 Февруарии 1924 гол,
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? ?8 ииформациоиеиъ ежедиевиикъ 8f8

? послвдень чвсъ
Редакторъ гошкн ДИМИТРОВЪ

2(роника
и °' LСnециа„ни те1еграми на « РоАоnска ЗвtзАа»)

!1Раrиевъ въ Соdlия &оохипяди стачкvват
1 сщ София. 17 2. Вслввст- София 17 i Вмвсто да
СО ке постигнатото спора- се прЬкрати стачката ка·
.рь, Vмtние между Драrиевъ кто всички очакватъ, въ

·2, аемледвлския съюзъ, Анrлия вчера еж се обя-
,.,.;;..J.рвиятъ се очаква днесъ вили въ стачка още 600
__t1pt .да пристигне въ хиляди пристанищни р а-
-')фия, за почване съв- оотнции.

nе\ст а работа.
:пора

въл,а6ииетиата криза
-=офи?, 17 i. Попълва-
lОВf.о на кабинета ще ста-

?едн-а-rа-слtдъ вавръ
hдст;не-то на м-ръ првдсе
:Л ЕБЕfеля отъ Варна, кжде-

гои замина въ схёо-
за нtколко дневна по.

си! вка. На мtстото на r.
ВIВiзасовъ ще блхде наз-
tОЯОlfченъ r. Вл. Молловъ,
1ипt10кратъ·.

?засовъвъ ст-заrора

-эсе- --
С11оредъ едно офици ал-

но съобщение отъ Ан ·

гора, опровергаввгъ се
категорично, като лише-
ни отъ основание. пръс'
нати въ чужбиоа отъ А·
тинската телеграфна аге-
нция слухове, че турски-тt делегати въ смвсена-
та подкомисия за размв-
на на населението, рек-
рутирали мюсюлман?, за
да обр аауватъ банди 11

ги прашатъ въ западна
Тракия

СлtАЪ стачката на уче-
ницит'в въ свищовската
търговска гимнавия, коя-
то в?че е прtкратена, въ
събота е обявена такава
и въ Бургазъ, която ваи
ма все 110 широки размври

!lъ с. Подкрtnа, Хасков
ско, тю гюнопроиввовите. ЗЛОБОПНЕВКF\
л итi, еж основал и картелъ
ч1У1 зъ който еж прода-
ли около 30040 кгр. тю- От ь събота, министра
тюнъ на разни тютюневи на желваницитв г. Каза-
фирми сова е вънъ отъ каоине

Ц t на та на брашното та. Мжти се тая пущина
пръзъ послвднигв дни е кабинетната криза, и най
отбtлtаала чувствително сетне ивмхги се ... Ши-
покачване. рокигв искаха да се ви-

У6ийцмтt на r. Пинхасъ дягъ по нашироко, ала
еж. разбойницитв Митю котка имъ првсече пж.тя:
Ганевъ, Тодоръ Ивановъ намtриха се на тtсно ...
и Ив. Игнатовъ, които отъ Малко парадоксално, на
завчера се првсэгвдватъ истина: широкитt на тt-
отъ полицията. Окр. уп- сно I

равителъ е далъ строги Спомняме си приказка-
нарежлания за залавяне· та за онзи, когото не пу-
тu имъ. скали въ селото, а той

Днесъ новиятъ окол. на- питалъ за половата щер
чалникъ г. Ив Бояджиевъ ка. Защото. въ схщото
приема. длъжностьт а. комично, и жалко схше-

РаАи:.<алска окол. сэирка врвмено положение се на-
въ гр. Хасково има соир-

- миратъ днесъ и господа
ка на 17 Т()ГО за раз- широканцигв, Интересно
глежаане въпроса за ели- е, какво ще правятъ отъ
ването. Както всички ра- днесъ нататъкъ, слtдъ ка-
дикалски събрания. така то имъ отнеха желвзни-
и тая сбирка 6t оживе- цит ·1: не имъ остава ни-
нn и разискванията ста- що друго, осввнъ, свити
ваха съ жаръ. Почти вси· на твсно, да се п-воаятъ
чки делегати отъ селата малко на биволски кола.-
се изказаха противъ ели- ей тъй, за... раq.нообразие
ването и се възприе pt- Защото-казалъ ro е На110-
шението на rрадскатаlор· леонъ: «Отъ великото до
rllнизация- федеративно- смешното има само една
то участие на партията крачка». Наистина, отъ
въ Демократическия Cro· великото до смtшното ..
воръ. . Довчера козк о А ж ? ми i и

Акционерното дружесвто за търговия на тютюни
«Фумаро» известява за внезапната кончина на не-
забравимия, добросъвtстенъ и дълrоrо;,ишенъ нашъ
експерть

Хаимь Пиnхаrь
45 rодишенъ

у6итъ вчера, 11 и пол. часа прtдъ обtдъ. от,. зло
дtйски куршумъ при изпълнение на своя служебен·?,
ДЪЛГ1:.

Тленни r·в останки Hi'! починалия ще 6ждатъ вди-
гнати отъ Синаrо1'ата днесъ 4 часа слъдъ о6·kдъ.

rp. Хасково, l 7 ф ?вруари 1 ?)24 1·.

!иrаnната ПУда
Нощесъ зйтоската r10-

лиция бt въ тревоrа. Спо-
лучила да из6trа И3Ъ р.ж-
цетt на стражата опас-
ната пр-вст.пница Ду д. а·
Гебова, красива циганка
отъ Медвснъ, авторка на
l'ОЛ'ВМИ обири въ i-'IЙTOCKU
на убийства и грабежи въ
Хасковско.

Отъ „Ф?МАРD" А. д.---- .
министръ, а ,11.н?.=съ прос-
тосмъртtнrь. . . Бtд11иятъ
бай Димu Казасовъ! Кой
1·0 качи на креслото? - ца-
ръть кой ro с м ъ 1< н.а
вмиrъ отъ креслото? -
парти.ята. Да с? смtе или
да плаче? Да б·вха ro ос-
тавили пuне до лiпосъ.
коrат9 може .'\а се ходи
и п-вша, а то-срtдъ зи-
ма ...

Лошо нtщо е да бн..-
дешъ широкъ, лъкъ да се
намtришъ на тtсно, мно-
го лошо!

Ш? рокнтt на тtсноПо 111,ве:дъ н·· 11звърше-
нит-в Оl'Ъ не,? грабежи на
зла·rни монети. тя бе за-
държана въ айтоското
окол. управление.

Хасковскитt власти ко-
ито я обвиняватъ въ редъ
11рестжпления я изискватъ
отъ айтоския околийски
началникъ

Снощи конвоирана отъ
двама стражари Дуда би-
Дt изпратена uтъ 1'рада
на гарата Айтосъ.

Когато обаче наближи-
ло да дойде влака отъ
Бур1'асъ и продължи пж-
тя кжмъ Стара Загора
Дуда с1<л0нила стражари·тt да я пустнатъ да оти-
де въ клозета на гарата.
Прtзъ прозореца му тя
избtrва въ тъмнината, а
стражаритt оставатъ въ
комичното си положение.

Околийскиятъ начал-
никъ J\"в;;- Rедна1'::\ строги
н;,реждания 110ста1:1я на
кракъ цtлата полиция и
ношесъ къмъ 2 часа стра-
жаритt успtватъ да за-
ловя1ъ Дуда, прикрита до
едно дърво близо до во-
деницата на Бр. Георги.
еви.

Пристигането й аъ Хас-
ково с? очаква.

Cr, Зarupa 17 2 Днесъ
стъ на града ни е бив·
1ятъ м ръ на железни·
тt. r. Казасовъ който

у
вдъ rолtмо публично

Саск??рание изтъкна причи-
е {t за подаване остав-
итеiа си. Довечера мра

Ьtме ?инава за София, за
се сбогува съ чинов·
?ит-в отъ министерст-

1471·0 си.

1f??l1ET Р f СЕИ ИЕТО
7?

зво въ София
н? ,

4(r'оф?я, 17 2. Градътъ
2

1

които отдавна не е
5??1уствувалъ земетресе-

:, вчера къмъ 11 часа
i: изненаденъ отъ единъ

s'о?бъ земt:НЪ тръсъ. Ни-
з

25(
особено не се случи.

пое? у r и и а. к р а д п а
а 80:офия 1 7 2 Една слу-еТ().

8.а отъ видно столично
аз{;н11ей?тво биде заловена
гд ра отъ /IОЛИЦИЯТа, об-

fявана въ кражба отъ
r.?оrанподаритt си 300,0UO л.

а а ,fсич?<итt пари еж на-сови 0)ени въ нея. Слугиня.
е била арестувана.

Дж. М.

Вnаковетtа
Хаскоао тръгва g·зо, 17.

30; Раковски тръгва 7, 14·10;
Хасково пристига 9, 16'10
Раковски пристига 11 ·зо, 19'30.

Конвенционал1от?. за Пло·
дивъ-София пристига 2·зо,
тръгва 2'44; конаенционал?.т?.
за Свиленград-.. пристига на
Раковски 0·11, тръгва 0·20.

См-всенъ влак-.. за Пло-
вдивъ-София пристига 12.54,
тръгва 13'44, за Свиленград-..
пристига 13'43, 14'28.

BD Свищов1? вчера е:билъ
прtдседателя на камарата
r. проф. д ръ Кулевъ дв-
то е устроилъ публична,
събрание.
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Убийството на Пинхась

Летящиятъ автомобилъ. - 4 милиона лв.
Митю Ганевъ огмжщава - Полицията въ
ролята си.- Сграхъ гъ на хасковци, Ще
се залови ли Ганевъ Р Скръбьта по Пин-

хасъ. Погребението. Слвлствието.
Завчера къмъ 7 часа

вечерьта двама турци отъ
потерята, която е ирвс-
лtдвала разбойничtската
банда на

·

Митю Ганевъ
били изпратсни безъ орх-
жие съ цвль да разузна-
ятъ за м·встонахожцение-
то на въпросната банда.

Къмъ 7 и пол. часа в.,
пхгувайки изъ мвстностъ
та «Доракь в-, 1<ърд.1tва-
мата турци се натъкнали
на засадя. устроена отъ
разбойника Митю Ганевъ,
въ която засада палагъ
тежко ранени и двама га
разузнавачи 1 урци-еди-
ниятъ отъ КОЙТО е на
смъртно легло.

Слвдъ като п адятъ и
двгмата на зсмята. раз-
ёойникътъ Митю Ганевъ
се доближава до твхъ и
слвдъ обичайния му на·
викъ да ги «свободи отъ
товара - кесиитв имъ.
(които нtмали повече 0·1 ъ
20 - 3{) лв.) разочаро-
ванъ напуща жертвитв
си, съ желанието за Н(;-
ви « подвиаи », поемайки
пхля къмъ с. с Върбица
и Горски изворъ, Бори-
совградско.

81, това врtме по шо-
сет@ Пловливъ - Хаско-
во лети автомобилъ, въ
който еж били Хаимъ
Пинхасъ, Руфатъ Бей, Те-
ню Мантовъ и цр., все
'ТЮтюнови търговци отъ
гр. Хасково, носейки съ
себе си скхпспвненъ ТО·
варъ - сумата 4 милио-
на лева, разговарайки се
весело, безъ да првдчув-
ствуватъ ни наималко, че
ги грози нвкаква опас-
ность.

Н8 ближават'Ь. село го
Върбица, автомобила се
движи съ една скорость
отъ 1 i клм въ часъ и въ
единъ мигъ: «Стой! горв
р;1щ·tтt» се чува с т р a-
w е н 1, викъ-е-насръщ а
съ аарезана к а р а 6 и н а
стои страшния равбойник
Митю Ганевъ, който под-
канва шофйора да спре
автомобила Единъ мигъ-
и всичкс е загубено. но
силата на хладнокръвие-
то надчелява и шофйор а
прЬлир айки смъртьга, 110-

дкарва съ неимовврна си-
ла автомобила по равно-
то и гладко като стъкло
шосе. Чува се вистрелъ ...
вторъ Хаимъ Пинхасъ и-
зохква и пада облtнъ въ
коленtте на другаря си ..
Машината трака ще се
пръсне , . . още единъ
мигъ и тt еж спасени!

Шофйора эаиазва спо-
койствие на духътъ - ав-
томооила стига въ с. Го-
рскн Изворъ, ёорисовгра-
лско. носейки агонизира.
шия групъ на Хаимъ Пи-
нхасъ Врtме за губене
нъиа, шофйора оставя а-
гонизиращия трупъ на
Хаимъ въ селото за пър-
ва медицинска помощъ
ведно съ неговигв друга-
ри и дава бързъ ходъ на
машината по посока на
Хасково, коя го лвти съ
свъткавичнв бхраина въ-
првки честит t наклони
по шосето, слЬцъ кхсо
връме той е въ Хасково.
Дългия пвтъ отъ Горски
Извсръ ло Хасково е взет
само за 1 i минути) кхле-
то съобщава за произше-
дствието на власта, и връ-

гц а машината си обратно
зи село го, носейки двама
лъкари за помошъ на те-
жко ранения Пинхасъ.

Врвмето лети, стигатъ
въ селото, но Пинхасъ-
този веселъ н·вкоrа чо
ввк ь, който минаваше за
1·0;1t111ъ филантропъ, бt·
we в э 1е стуленъ трупъ ..
рааэойническня куршумъ
отне още една душа, -
единъ пионеръ на тю.
тюневото дъло въ окрх-
га ни.

Уведомени с11tдствени-
тt власти за слу ая вед-
нага съ автомобила за
минаватъ за мtстопроиз·
шествието и започватъ
слвдствие-

Въ интереса на слtд·
с I вието п н ече подроб-
ности ще ладемъ въ иду-
щия брой.

Погребението на r.
Нинхасъ съ извърши
вчера 5 ч. сл, пл., при
стечението на почти цt·
лия градъ шествието, на-
чело съ военната музика
обиколи града. Работнич-
ки и работници, въ тра·
уръ. носеха осемъ венци.
На главната улица, отъ
канцеларията на акц. д во
»Фумаро «, биде направе-
на снимка на цвло го шест-
вие. Погрсоалната проце-
сия вся скръоь и въ наи
коравото сърце: ьъ очи-
тt на всички се четеше
жаль но ненаврЬмепната
загуба. Хасково за дъ ·1-

го ще помни благия г.
Пинхтсъ. Миръ на пра-
ха му!

Сл'Ьцствието 11родължа-
ва усилено. Ние ще дър-
жимъ въ течение читате-
литt си по тая мистерия.

Ножаровъ

Вчера пр11 национал-ли-
бералната партия въ rpa
;?а ни бине образувана
младежка група, въ 1<оят0
още веднага бидоха запи-
сани 5 i членз.

рата отъ 111051т;:,. 11;:;ртня
11оср·tщна ме нрн·1 а? я, ?щкогото 1<яз?хъ. че искамъ
да вл·tза въ 1\1111-111стсрст.
вото.- Но кого искате мвидите? .ме попита той.- Какъ да ви кажа
ис1<амъ да видя минйсте:
рството.- Раз6ирамъ, раз 6 11•

·рамъ, отrоворилъ порт11•
ера. но кое л1ще, кой чи. ,

новникъ искате да посе.титt?- Искамъ да видя кан.
целарията, възразикъ и
за да туря край на р,13?
говора, добавихъ:- Азъ съмъ новия ми.1
нистръ Не' КОЛ1JНИИТt. )- Какъ? •

Пор гиерътъ ме изгледа
отъ главата до краката.
Пос;iе, обръщайки се къмъ
единъ от-ь друrаритt си 'каза му тихо, н0 все пак1
доста високо, за дс1 моr1'1
да чуя и азъ: J- Ето още единъ по.
бърканъ отъ бомбардир(}
вкитt прtзъ войната!

JHДали този 6еден1 ,
?портиеръ съ своята про

стота не е н а й ·до 6 р 1

схваналъ истинскитt пр?Счини на промtнитt, сч ?нали въ свtта слtдъ ва
йната? ?ч

с·ro:::::-:=?
I

Граждани, пролtтьта настжпва, побързай. и
те да се снабдите с1, разни доброкачествени ,л?
овощни дръвчета, съ доб?эt развити корени и ве1
коронки. Зз. цtльта отнесете се до градския

fj 1·радинар1,

11
2?3 Георги nенчевъ-JIIВIISIZ_B_.

Дроrерията НО ЯИКО Гииевi - XtrCK481 с?

l :р·вщу Земле.?·влския синдика rъ по,1учи пр-f;дста???
телството на ДИСТОЛЛ, Ц13РЪ ПРО ГИВ'Ь КЕЛЕБЕ pi

и е складиралъ голtмо количество. ти

0--10 Стопани, пров1;рете добитъка си/?:?
?о

·
на

дивъ? И че щtли да при рэеливитв, а Н.iй важ1 ,

стиrнатъ 5 дни по рано то, което за6равихъ

f
.отъ »св. Хаµампий»? Та· ти кажа, че к1,мъ н «Bi

ка се уча, нима не е вt- щtло да Р111а и специ И:
рно, а? Ехъ. пъкъ той, на тръба I по коs?то »,дъ
6ай ти Дtлчо само за рортажиитtс щtли ввъ
това ro бива - да клю· слушатъ концертит-в

i
iкарствува . . бай Иор- оркестра отъ ?<ръчм wiданъ това ., .. бай Иор- на Чореаджиолу. ьт

данъ онова. какво му Е убtди ли се най n
е м

влазя нему въ р:-iбота? лt, че вървимъ и Кfд.
1

Но кактu и да е, остави чимъ все напрtдъ и
'а. з

rи, нека си дрънкатъ прtдъ? Само едно нttсл·в
хичъ 11 кусуръ не имъ ти удари въ каМЪ\а

/.връзвай , . . твоята електрическа ца.Колкото за телефона (Т?mщия съ 1000 конt
свързващъ 6анитt съ СИJIИ, - и ако TOBt4 IKrграда, учимъ се, че тия що ти б·в усr1tлъ да с
дни къмъ февруари :{ l ришъ. бай Ангелъ С)

Jщ·влъ да пристиJне въ нов. съ право би за
специална опаковка отъ дtлъ на твоя sел11къ.Оф11
Америка същr1нски типъ гениаленъ умъ i1 въ

t
н

на сМарконис по който да ни наистина би r :ъс1
разговора щtлъ да се нали двt слънца . , . ъ
пр·вдава въ натура безъ 8 а"' Рад?

ца се явява който и да ор но,
било на него - едно си- -r:., - ли
гурно облекчение на мъ- Щ?

Мнвипрь и повтнев
.Дветt камари, К<Эито

се откриватъ днесъ, rла-
с-вше една он?деншна те-
леграма отъ Лондонъ, ще
вид.ятс?. за пръвъ пжть в?,.

история га на британска.
та им11ерия ед1:10 1,аботни-
ческо правителство».

Тия думи оповестиха
ycn·txa на една безкржв·
на революпия на- свъта:
работници да управJ1яват1,
най t<онсtрвативната стра-
на, тамъ дtто отъ вtко-
ве висшитt длъжности въ
управлението еж с? npt·
дава пи въ наслtдств,о отъ
баща на синъ въ единъ
малъкъ брой знатни ро-
дове. Какъ 6-вше това въ-
зможно? ** *

НvВЮIТЪ аН' лийски МИ·
нистръ на колони-итt То-
масъ разправя следната
дребна случка, станала
при входа на министер-
ството му въ Лондонъ:- Коr·ато, казва той,
?зъ отидохъ за п р ъ в ъ
пжть въ министерстват<,
на колониитt, слtдъ като
бtхъ · назначенъ за неговъ
титуляръ, прtдставихъ се
тамъ съ всичката скром-
ность, характерна за хо-

Оrвоврвно писмо
зимника, за да не драз-
натъ а11етита на тия що
н·Ъматъ « парици за 1<ом
сумация «Не сторишъ ли
това, ще те смtтна го-
лtмъ враrъ на веrетариа ·

съмъ много доволенъ, че нството.
врtмето се стопли. Но ' Тукъ нищо ново, Прt
ако попиташъ бай си I le- ди нtколко вр·вме, бай ти
тръ отъ »Чирпанъ«, па Минчевъ и Радушевъ се
и самия себе, в·врвамъ, 6 вха прозно сритани, но
това не ще ви никакъ за. скоро имъ мина, като по
радва. Ще кажешъ защо? чудо, и въ края на 1<раи-
Ей тъй! Напр бай Ile- щата -«Празн?. мара тъ-
тръ. непрtдвиждай1<и. че панъ 6и11а • ... Нали з11а-
може би да 1·рейне слън· ешъ: човtщина, не 1110-
ue, б·вшс мобилизиралъ и жемъ да 6ждемъ чисти
двата си чирака въ пъл- като ан1'ели, я? А 11ъкъ
нене на луканчета з;:? до- нали сме си отъ е?инъ
бра конGумация, и отвед- долъ дрtнки, кой какво-
нажъ. 1<аточели на пукъ то ще и да ми каже,
-нещастие. И сега ми- така си е и туй то!
нешъ ли покрай него.... Тамъ по твоя Аилаетъ
казватъ, че започнали да като че ли еж rрtйнали
се •развалятъ«, а за да двt слънца, - така 110-
не губи човtка, моля те, мирисвамъ ... Вtрно ли
въ името на човtщината, е, че си поръчалъ двt
кажи му да ги сложи въ нови латерни отъ Плов-

(Чрtз-ъ г. бай Анге11ъ Су-
rановъ, .11юбмтеАь на спорта
и оТАliЧенъ футбо.11исiъ, за
r. Иома?rь ИоРАан0-в-ъ, nАе-
менииъ на « св. Xapa.1aмntt •

и roAtм"li к?nаците?:tтъ по
ВИНО.10ГМRТ8 ОТЪ « nат.11ажаиъ
махленския» университет-ъ

Дpart1 бай Иордане, де·
нътъ е топълъ, като ба.
ня, врtмето е отлично,
а то показва, че и за
насъ имало Господъ ! lpa·
ео д::t ти кажа. б·вше ми
омръзнало да влача про-
тритото си дълго палто,
което нося вече цtли 5
години, и днесъ, най cerr-
нt, ro смъкнахъ отъ гъ·
рбътъ си, поради това,
\Je врtмето е разкошно.
Мене ако питащъ, азъ

f\\JJ"t


