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Блаrодарность
Най-сърдечна благодврностъ изказваме на:

Подофицерското Д-во „Родопи", тютюневото сдру.жение, фирмата «Фумаро», чиновницитt, комисио-
нери и работницитt при схщото, комисионеритt.
експедитори и на всички г-да граждани и почита-
тели, които почетоха паметьта и придружиха ос-
танкитв на покойния ни съпруга, баща и чичо
Хаимъ Пенхасъ до вtчното му жилище.

Схшо изказваме сърдечно блаrодарноститt си
на г-нъ П. Брайковъ, за положенитt огъ него гри-
жи и усилия по погребението. на г-да Ст. Шива.
ровъ, В. Парасковъ и Хаимъ Криспинъ за изказа.нитt отъ твхъ благи думи првдъ кхши и зиналия
rробъ за живота на покойния и на всички изка.
зали писменно и телеграфически своигв съболез-
нования.
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гр. Хасково, 18 февруари 19 24 год,
СВМЕЙСТВА:

Хаимъ Пинхаеъ и f()?ифъ flинх аеъ
I··-----??----------------?----&'

ПОСЛОДЕНЪ чнсь Хасковци за „Родо-
пска Звъзда"

Получихме слtдното съ
молба за помtстване:

«Г· не Редакторе,
Не знаемъ отъ rдt да

почнеме писмото си. Дали
да Ви блаrодаримъ за то-
ва, че дарихте града ни
съ единъ всtкидневенъ
въстникъ, нуждата стъ
когото така отдавна и
много се чувствуваше, или
да дадемъ мнtнието си
за самия ввстникъ > Мно-
го прtчки прtодоляхте
Вие, а още много има да
прводолявате. Кураж ъ !

Пжтя. по който сте тръг-
нали - пвль на незави·
сиmость, надпартийность
и информация - оовша-
ва да Ви изведе на жела-
ния край. Само така, Вие
всвкога ще заслужитt -
имал е и ще имате - на-
ша га морална и матери
ална подкрЬпа. Градътъ
ни съ право се гордве съ
Вашия ввстникъ. Не бt-
ше ли срамъ за него, за-
гдвто до сега нвмаше та-
къвъ?

Между впрочемъ, поз·
валете ни, r-не Редакто-
ре, да отбtлtжимъ и де-
фектитt, които още сж-
шествувагъ въ него. Зна-
еме, много мжчна е Ва-
шата задача, но съ врt-
ме нали тt ще бждатъ
прtмахндти, за да има
Хасково, найсетнв, единъ
истински прtдставитель
на о6щественното мнt-
ние?

Дерзайте ! Въ внакъ на
6лагодарность, стискаме
Ви сърдечно рхката.

Да живtе « Родопска
Зввзда»!

Съ почитание:
Гру.1а rражАани».

(Специа„ни те1Qrрами на « РоАоnсна Звtзда »)
:е

ia?g АНАРХИСТИ В'Ь &ой между ШИРОКИ

?; ПЛАМЪЦИТВ И КОМУНИСТИ

ат&дна рвшителна емърть.
-?- Труповетt -· пепель,
цс Убити 8 подицаи.
111 София, 1?. 2. Градътъ
гt,,и е още подъ тежкото
f,д·nечатление на това кое-

!о стан а въ недtля къс-
dо вечерьт ,. Въ една

астна кхща, десеть дУ·
??-анархи-сти, начело съ
1 звtстния Шейтановъ, ус.
рзроили тайно събрание.
гв олицияга ги подушила
?ни веднага обсадила кх-
?С\ата. Като я видвли, а-

архиститt, не искайки
.D накакъвъ начинъ да

IЧ,? првдадатъ, открили
!D'ршуменъ огънь, на кое-

о полицията отвърнала
It» схщсто. Започнала се

жасна стрtпба, която
1БJьлrо врtме оглушавала
?Л.зартала. Когато анар-

чстигв се видяли въ
;зизходно.положение, за·

С,лили отвх1:pt кхшата,
?.ят.о въ мигъ била оо-

.рнага отъ огнени ези-
? :\. Ср·вдъ пламъцитв,
!В?>дъ авуковетв на песень-
ьМ\t «Волга, Волга ..... , анар-
mститt rорtли единъ

,ят,tдъ другъ, докато се
щЬtвърнали на пепель,
.тигъ полицията паднали
?<Р'J!УШИ убити. Самолич-

,. стьта на анархиститв
? н? е можала да се уста-
' гви. Власгитв още вед-
дъ ra започнали воденето
tно слвдствие, което осъ-

11.Ва да раз крие много
rчес.Ща. \..,

0?оЮИrресътъ Иtl де-
МОКРIIТИТ\

важио за nасажерит, важио r
Отъ 1 мартъ т г. въ центра на града ни

се открива голвмъ модеренъ хотеяъСофия, 18 11 Въ недвля
широкитt устроиха въ
циркъ «Колоэеумъ» пуб
лично събрание, на което
видни прtдставители на
партията дадоха отчетъ
за досе. ашнага дtйность
на м ръ Казасовъ 1:1 при-
чината за излизането му
отъ кабинета. Къмъ срв-
дата на събранието, отъ
единъ столъ единъ кому-
нистъ апостр о ф и р а л ъ
оратора, вслвлствие 1:1а

което се почнали остри
прtрекания. Накрай, ра-
ботата дошла до бей, ко-
йто, ако полицията не бе
се намвсила своеврвменно
щеше да им а тежки псс-
лtдици.

кждtто г. r. посtтителитt ще бжд1тъ задово-
лени въ всвко отношение.Чистота, тишина, бър-
за, чиста и акуратна прислуга. Хотелътъ ще е
сна6денъ съ електрическо ос.вtтление. Ц13НИ
НАЙ-УМ13РЕНИ. Подъ хотела щ? има добрt уре-
денъ ресторантъ съ специал?нъ rотвач1,. Очак-

аамъ посtтители, особено сtмейни такивi.
Съдържатель: Jl.prи-pъ fдИХаИJIОВЪ

•·?--------?--------------·
nипломата И палыа ЗЛ?????ВКR

На тая абстрактна те-
ма ни доведе е-кцентрич-
ната деае-ша ыа. в. • Бор-
ба (( брои 829:

«Иванка Тодuрова, no
несхо.4етаQ в? характериrt.
връща годежа на Желю
Койчев1.., архитектъ :.Хас-
ково-Ст.-Заrора». ?

И ето, веднага си спо-
мняме за книгата • Хара-
ктери «отъ единъ гръцки
древенъ философъ. И не
можемъ да я не прtпорж-
чаме roptщo на rоспожи-
цаrга. Късно наистина, но
нали не много късно? За.
щото. отдt знаеме, че не.
ма намtрение пакъ да се
сгоди?
Това характеритt еж ба-
м6ашка работа: ни се яде
ни се пие, ни, най сетнt
вижда, а такива rодtми
работи върши... Дж. М.

Р. S. За горното, отка-
зваме се отъ какъвто и
да било хонораръ. Нека
съ тия пари госпожицата
си купи прtдметната кни-
га. Тя е, чини ни се, отъ
Всемирна библиотека. А
rосподинъ rоденикътъ ...
нека и той направи еж•
щото ...

Единъ букурtщки вест-
никъ се 6tше обърналъ
по случай новата година
къмъ чуждитt дипломати
въ Букурещъ съ въпроса:- «Какви пожелания пра·
витt за новата 1924 r.»?

Както винаl'и въ таки-
ва случаи, отrоворитt бt-
ха най банални, и поне-
же авторитt бtха дипло-
мати, разправяше се rла-
вно за политика, за при-
ятелство, за миръ ... изоб-
що за въпроси отъ вън-
шната политика.

Самu единъ, френския
министръ де Манвилъ, бt
we по искренъ.- Моето желание, от-
говори той е: прtзъ но-
вата 1924 rод. улицитtвъ
Букурещъ да бждатъ по-
чисти, п.о-малко кални ..

Този недипломатически
отrоворъ, обаче, докоснал
много честолюбието на
букурещени и се е прt.
тълкувапъ, изrлежj\а, като
намвса въ вжтрешнитt
работи на нашитt съсе-
ди. Единъ френски вест-
ник-ъ съобщава даже, че
дипломатътъ щелъ да бж-
де отзованъ за този «ди-
пломатически rафъ» ....

Завчера. сутриньт;,? 13Ъ 06-
шината имаше събрание
на всичк.и началници на
учреждения и видни граж-
дани за о6мисляне въпро-
са по постройката на об-
щински театръ и чита-
лище. Всички изказватъ
нуждата отъ това кул-
турно начинание и еди-
нодушно е рtшено да се
почне прtдварителната
работа Избра се за цtль-
та врtмененъ комитетъ
въ съставъ: окр. управи-
тъль, началникъ rар1т-
зона, кмета, окр. инспек-
торъ, rлавния учитель и
др., който комитетъ ще
свика въ скоро врtме
общо гражданско събра-
ние и ще обяви конкурсъ
за изр.зботване на прое1<-
то11лана на театрътъ и
чита;шщето. Г-нъ Ив. М.
Поповъ, директоръ на
«Тютюно6анкъ» заявилъ,
че на негова смtтка ще
се раэдадътъ пр·вмиитв
на архитектитt, които ще
пр·вд·:тавятъ проектитt си.
която сума ще възлtзе нн
50 - 6 () ХИJJЯАИ лева.

Б, Н. Банка к у 11 у в а
златни монети както слt.
два: наполеонъ 500, лира
английска 6 25 лира ту.
река 567, 20-то марка rе-
рм. 612 20-то 1<рона
австр. 517 Руска ру-
бла q5 щатски долар_ъ 129
канадски доларъ 129 сре-
бъренъ левъ 8'50, единъ
rрамъ чисто злато 84 40
единъ rрамъ чисто среб-
ро 2'03

Jt'Ь

ел'Ъ

6У:офия, 18. 2, Конrре-
ве.тъ на демократитt ще
и61 състои непосрtдствено

:1. \дъ свършването тоя?а· радикалитt. Това, ве-
в?тно, ще стане къмъ

или 28 февруари. И- а ще бжде единъ отъ
?-оживtнитt. с?щиятъ,-о-
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1!?!!т.1?.?!н! е?
станала нова експлозия
на 15 вагона муниции отъ
които имало 8 души уби-
ти и 20 тежко ранени.

-Изгорtлъ е корабътъ
-Гуелва», съ който Ко-
лумбъ отпятуваяъ при
откриване на Америка.

-. Надъ гр. Лионъ CJF.
се сёяхскали два голtми
военни аероплани.- Въ Гърция се очак-
вали нови движения на
рояяиститв.- Вестницитв онрове.
ргаватъ слуха cn1peAъJ
който Съеяиненитв Щат?И
проектирали да анулират....,
французкия дългъ в. за,
мвна отстж.пването нll
Антилскитв острови. IJ- Въздухоплавателната
комисия на американска
та армия решила Аа ус
трои околосввтско лете0Ф1
не, което щtло да почнГ
првзъ април. т. r. ;i
J - Съоощаватъ отъ М?
ксико че федералисти?
потвърждаватъ реокуп?е..L
рането на Вера Круц11ми?
Кордоба и Соловедъ, B1t ?
боя при Кокотланъ 8Ъ3Тtоз
НИЦИТ'Б а а г у 6 и я и 20;:ръ
души. -- Графъ Мацани, ко1?КОI
то е назначенъ за итал'2:!.
янски посланикъ въ Моtитс
ква е зами.налъ ? сич,
да заеме новиятъ си nЪс?- Графъ Вианца е 1?F
наченъ за испански no!oфi,
ланикъ при Квиринала.-

ОСТс

-====z========-=--ccrj(eл·-

Ст11. 11. ,,РОДОПСКА 381>3дА"

Обиръ срtдъ бвпь день ? р о н и к а
Нападнати учители. 52,000 лв, задигнати.

Смi;лостьта на нападателитв,
Произшедствието ста-

нало онзи день до Плв-
венъ очудва, както пора-
ди смtлостьта на напада-
телигв, тъй и поради па·
сивностьта на нападнати-
тв. И само разкриването
му ще може да хвърли
сввтлина, аа да се види
отъ rдt наладателитt еж
почерпали своята смвлост.

Онзи яень с»: били въ
града учителитt отъ с.
Николаева (Плtвенско)
Въло Тод. Стефанов, око-
ло 35 год- и Ив. Нейковъ
25 год. Между другото тв
получаватъ отъ Б Н. Б.
52,000 лева заплати на
учителитв отъ схшото
село. Слtдъ обtдъ тt се
качва гъ на каруцата и се
вапхтватъ з а с е л о.
Когато каруцата излиза
вънъ отъ града и до-
стига около километръ и
половина, до пръстницата
на Желtзаровъ, там дtто
се отявля пжтя за с. Ка-
шинъ, отъ близката тър-
ница излизатъ двt непо-
знати лица, отправятъ се
къмъ каруцата съ револ-
вери въ ржцtтt и я спи-
ратъ. Единъ отъ двамата
нападатели се приближа-
ва и поиска да мудадатъ
намиращитt се въ твхъ
пари. Въ отговоръ на то-
ва каруцаря имъ подава
торбичката си съ -хпЬбъ
и имъ казва че това и-
матъ, да го взематъ и да
си вървятъ. «Не, дайте па-
ри rt• викатъ нападате-

лигв, като ги заплашватъ
че ще ги убиятъ. Тогава
нападнатитt, съвършено
смутени, имъ прtдаватъ
паригв с ъ торбичката.
Слtдъ това тt взематъ
намиращата се въ кару-
цата ловджийска чифте
пушка и необезпокоявани
отъ никого, иаёягватъ
прtзъ лозята прtдъ очи-
те на слисанитt. Нападе-
нието е станало въ 4 и
половина часа, когато е
още твърдъ свътло Наб-
лизо слtдъ нападната ка-
руца еж. пвтувал и и дру-
ги каруци. Tt еж. видвли
отдалечаването на напа-
датеяигв, но понеже еж
смвтнали, че става спре-
чкване за пушката по
липса на патентъ. никой
не обърнаАъ необходимо-
то внимание. Едва когато
настигатъ обраната кару-
ца раз6иратъ въ какво
се състои работата, но
крадцит в еж. били вече
далечъ. Веднага бива съ-
общено въ Окол. управле-
ние и по слtдитt на на-
падателитt бива пратена
стража. По слtдитt кон-
ститирва се, че нападате-
литi еж. минали лоэята по
посока къмъ Скобелевия
паркъ и до келявската
чешма диритt имъ се из-
rу6ватъ, Нападнатитt каз-
ватъ, че лицата имъ ек?

непознати, но биха мог-
ли да ги повнаягъ, ако
ги видятъ.

СъDраии ето ио Трудо·

вата партия
Въ недtля сутриньта,

въ салона на Модерния
театръ новата Трудова
партия въ града ни, сви-
ка първот3 си публично
събрание, на което гово-
ри r. Димитръ Захариевъ.
При прtпълненъ салонъ,
r. Захариевъ обрисува
септемврийскитt събития,
посявдицигв отъ тъхъ,
образуването на новата
партия и апелира къмъ
работницитi да подкрt-
пятъ Трудовата партия.
На излизане слушатели.
ти събраха една сума отъ
3,000 лв., за плащане на-
ема на салона

Подъ това скромно за-
главие въ София, като NO

2 на миниатюрната биб-
лиотека «Маскарадъ» е
ивлввла малка книжка отъ
стихове на ранопочина-
лия поетъ на униженигв
и оскъроеиитв ХРИСТО
СМИРНЕНСКИ - ВЕДБАЛЪ
авторъ на стихосбирката
·«Да 6ж.де деньl• - една
отъ Ц t Н Ни Т 'Б КНИГИ ВЪ

българската художестве
нна литература.

За Смирненски ние ще
се задоволимъ само като
приведемъ думитt на Ни-
колай Теодоровъ въ С-?F--

щата книжка:
« Излишно е да се пле-

татъ лаврови ввнци за
Христо Смирненски.

Защото ТОЯ, КОЙТО но-
cewe тръненъ вtнецъ, не
се нуждае отъ блясъкана
лавригв-.

Прости и малко думи,
но така силно казани!

Тая малка по външ-
ность книжка съдържа,
между другото много ху·
бави работи като: Коп-
нежъ, Схдёа, Улична же-
на, Вечерь и пр. Въ «У•и-
чната жена» той е ненад-
минатъ. Всвки, който чу-
вствува нужда отъ тжrа,
примвсена съ тънъкъ ху-
моръ, нека разгъне тая
книжка, КОЯТО МНОГО И

дълго ще. му rов11ри ....

Черногорския вое-
вода Нинчевичъ пригото-
влявалъ масово възтание
въ Черна гора.- Един американски
торпильоръ е посетилъ
6езъ раврвшение съввт-
ското пристанище Батумъ,

--- -

МОАерниR тватръ е при-
вършилъ вече ремонта си
и най кжсно до недъля
з а п о ч в а првдставле-
нията си.

Старитt ергени се орrа-
низирватъ. Въ Русе е об-
разуване» д-во на старитt
ергени отъ 46 години на·
rope. Д вота има за цtль
да организира въ едно об-
що дружествG всички ста-
ри ергени въ царството.
Възнамtрявало се свиква-
нетJ конrресъ въ София.

Свищовската гара е за-
страшена отъ навоАнение
вследствие придошли я
Дунавъ.

Раз1уренъ е по подаване
оставка на повеч?то окр.
СЪВ'Б1 ници, ПЛ'БВ. окрж.ж.
съвtтъ.

Радиканс•ата организа-
ция въ Варна е взела рt-
шение съ 70 на сто про:
тивъ сливането въ Дем.
Сrоворъ.

Общинскин съвtтъ е из-
бралъ комисия за пptrле-
ждане жал6итt по нало-
женитt rлоби за нера6о-
тилитt врiмената си тру-
дова повиность. Комисия-
та заседава. Друга еднfi
комисия ревизира ра6ота-
та на общин. бирникъ.

Снощи е ималъ засtда-
ние врtменния комитетъ
за постройката на град-
ския театръ.

Сооствfницитt отъ града
еж изпратили до минис-
терския съвtтъ, прtдседа-
теля на камарата и наро-
днитt лрtдставители, по
случай изложението на r.
д-ръ Н. Салчевъ, една пе-
тиция въ която искатъ да
се прtдвиди справедлива
оцtнка и nрtдварителна
заплащане, а не отчужде-
нитt до тоя моментъ
сгради да се осво6одятъ
отъ отчуждяване, за зе-
митt да се остави норма,
по жилищния въпросъ ис-
кат. той да бж.де кореrи-
ранъ. Най сетнt, настоя-
ватъ да се образува Стро-
ителна Кредитна Банка,
за даване леснодостж.пенъ
кред11тъ на всички, които
желаятъ да строятъ по
прtдвидения отъ еж.щата
банка планъ.

Исканията имъ еж. спра-
ведливи и ние вtрваме
че камарата ще ги удо-
влетвори.

Вnаковетt.
ХаСКО80 тръгва 9·30, ?17

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

Конвенционалътъ за Пло-
дивъ-София пристига 2·зо,
тръгва 2'44; конвенционалътъ
за Свиленградъ пристига на
Раковски 0·11, тръгва 0·20.

Смtсенъ влакъ за Пло-
вдивъ-София пристига 12.54,
тр1агва 13'44, за Свиленградъ
пристига 13·43, 14'26.

Скжnотията
Най-rолtмия въпросъ,

кuйто тежи въ вътрtш-
ния животъ на страната
и спъва всtка политика,
това безспорно е въпро-
са съсъ СКАПОТИЯТа.

Скж.потията е едно все-
свtтско явление и се дъл-
жи на 1·олtмитt разру-
шения, които донесоха
войнитt на всички наро-
ди. Най·засеrнати отъ нея
о с т а в а т ъ чинов-
ницитt и бtднитt работ-
ни маси. Срtдната запла-
та на чиновника у насъ
не надминава 2000 лв. мt-
сечно. А какво значатъ
тия пари при тая скж.по-
тия, при тая сурова зима?
Днесъ цtната на nродук.
титt въ сравнение съ
тия прtзъ м. септември
м. r. иматъ едно поскж.п-
ване съ 45-&0°/0• Доста-
тъчно е да споменем само
за еди н ъ артикулъ -
хлt6а.

Момента е тежъкъ и
мж.чно поносим•. Той шеп-
не въ ушитt на нашитt
управници и депутати, на
ония отъ които зависи
разрtшението му, да ro
иматъ на пръвъ редъ. Той
налага и една политика
на държавно sмешател-
ств0 въ 11олза на иконо-
мически сла6итt обще-
ствени слоеве.

Ние вtрваме, че прави-
телството, което дойде да
засвtти отново надъ мал-
ката и измж.чена наша
страна залtзnото слънце
на миналитt дни, ще прt-
дприеме резултатна бор-
б? срtщу онtзи безсъ-
вtстни, алчни спекуланти
които търгува rъ съ стра-
данията и мизерията на
народа.

Обуздайте спекуланти-
тt, които подобно на ра-
зярено море, рушатъ не-
видимо жилитt на дър-
жавата, като увели·-1аватъ
гнета на народнитt маси.

СкарJ1атината· въ Хаскояанъ
до 1? т. м,: Хасково оtъ 8-таватъ 3 случая скарл1но,
тина, Дебъръ 1, Прiсла?ою
2, Дъл. Изворъ 4:, КаМ7п
нецъ 7, БроАЪ 2, Воде?
5, Черноконево 10, всиО
ко 34: случая скарлатин?
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