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Видни съподвижници 11

водители на комунисти-
ческата партия еж пб ети
отъ неуписуема трtв га
отъ мtркитt, които ВЛ<- •

ста е взела сппвмо 1 р
тията имъ. и всъки день
очакнатъ да бл.да гъ
държани. даже нвк ,ii о
-твхъ еж напусчали
фия неизвtстно K.1"f. ?t.

кон грабанда на тю-
тюнъ и цигарени

книжни
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ди се върва.че не е изк
лючена възможностьта,
щото земледtлския съюзъ
да 6.жде извиканъ на но
во 11а в•. асть въ дно ко-
алиционно у травление.

Отъ друга ст рана пра-
вителството вtрва, че
първитt хора на землед.
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по х ;(яще за целта
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!\1ар1сирането на всич-
ки вил-ове мер1<и и тег-
ли ки е почнало отъ 1

:Vla Т 1, И ТО ПО TOЧfU) U П-

? дl"' :-i нъ редъ З.1 целта
се р зд эватъ декпар1ции

Глобени са за 11ару
е на закона по 11•ep-

t1 и теглилк11т слЕ;\·
граждани: l(алинъ
в1--. Н. Бунтов "iK0/3

ф Б-iйрамовъ, в. Де ·1-

ь, f;p Яневи и ЛР

Рекламата е душа
та на търговията

1{роника
06щинсиото ни управлt-

ние е наредило за з<1r1аз
ване на n<1саде11итt отъ
двътв страни на реката
тополки Ако нtr<ой се
011ита да поврtди или у
нищожи нtкои отъ тtхъ
ще бжде I ло6яванъ съ
111Оо лв глоба и наказ
ВаНЪ Ъ ;? М"БС. Зi:IТВОрЪ.

Вчзра сл·Ьдъ обtдъ еж.
зам•1Нали за с. Узунджо
во. нар. пр·&дставитель r.
Найцtновъ. наедно съ npt
дссдатс я на Дем сrоворъ
въ Хас1·ово - г. Бардуч-
коR 1, Васил ь Митевъ и
Окр а1<ц. началникъ r. Г.
Д. I е( рrиевъ, които еж
нат rарили единъ осмо-
член нъ комитетъ за да
ржководи работитt н а
Ств ра въ селото по ус-
пещ!.о

Комисията по изработ-
ване новия проектъ за
гербовия налоrъ е при-
в1.:ршн,1а работата си.
flpotктa е вече rотовъ и
въ скоро врtме ще бж.де
1Jзr1ратенъ въ търговско
ин..(устриалнитt камари
за даване /\lнение по него.

6 я рсдовенъ конrресъ на
съюза н а Ьълrарскитt
меm ичари ще се състои
въ София Hi:i Jб, 17, и 18
мартъ т r.

Споредъ едно съобщение
на Италиянската легация
въ София, отъ 1 i до 2 7

('\flрилъ т. I'. се открива
V I Q11tмa иаложба на ме
?<?у ароденъ панаиръ въ
Милано Тъй като до се-
1·а 1\1нознна чужди произ-
nо.цители еж заявили, че
ще участвуватъ въ изло-
жбата, подrотвите;1ния
кul\1итетъ на панаиря из-
казалъ желание и Бълга-
рия д1 вземе активно у-
частие въ нея и даде сво-
ето съдtйствие за случая.

Италинското консулство
нъ rp. Пловдивъ съглас1 о
писмото на Италиянската
кралска легация .№ 27 2
отъ 14 м м. се закрива
11 )ЮССГi:!ШНИЯ консу,1ъ Ea-
J\iltHДO Вакар) ? осообо-
денъ отъ тази длъжно?·? ь

11ин•,стерс1·,о·rо н 1 фи-
насит в е наредило е rажи-
'1 е въ недt1вършени поет-
ройк, 1 кt,ито се о6ит,:шатъ,
да бждатъ обложени съ
данъкъ върху сrрадитt,а

k"o1·; то сгрплитk бждатъ
довръше_ни - при обла-
гане ru Иl\1Ъ съ данъкъ we
бжде пристщнатъ плате-
ню1 да нжкъ за обитава
ния tтяжъ

Министерството на зем-
лtделието е наредило до
М вота на просоtтата да
се сжобшава 1 О дена по
рr1но до д1 ржавнитt сто-
11 ·,нстна и землtделски-тt училища, ако бждатъ
посtщавани отъ ученици
екскурзиянти.

Заvnнопроекта за народ-
ното просвtщение е из·
пратенъ за отпечатване
въ Д1-ржавнат,:1 печатни·
ца, и къмъ края на сед-
мицата ще 6ж.де внесенъ
въ камарата за разглеж-
дане.

Бившия министръ М.
Турлаковъ, който не npt·
ди много врtме е пуснат
на свобода отъ слtд.
власти, ще Г(1Вори на 16
т. м въ· Ст.-Заrора прtдь
публично събрание.

Тютюневата фабрика при
земл синдика'тъ „ Родопи,
която пачна да работи
отъ м. Ноември м. r. е
произвела до сега около
5,000 кгр цигари.

Събрание. Нац ..либера·
литt отъ града ни ще и-
матъ партийно събрание
в нtдtля, 16 т. м., въ
бившия клубъ на партия.
та имъ.

Аанжкъ въху занятията.
Понеже има повече отъ
2 години, откакъ зако-
нътъ за данъка върху
занятитята е отмtненъ,
а работата п.о неr1, стои
още непревършена, Ми-
мистерството на финан-
ситt нарежда до nодве-
домственитt си органи
най късно до .кр 1я на м.
априлъ т. r. всичкаrа ра-
бота по въпросния дRнъкъ
да бжде привършена.

Вnаковетt.
Хасково тръгва 9·30, 17.

30; Раковски тръrва 7, 14"10;
Хасково пристиrа 9, 16·10
Раковски пристиrа 11 ·30, 19·30.

Конвенционалътъ за Пло·
дивъ-София пристига 2·30,
тръrва 2·44; 1<онвенционалътъ
за Свиленrрадъ пристига на
Раковски 0·11, тръгва 0·20.

Смi;сенъ влакъ за Пло·
вдивъ-София пристига 12.54,
тръгва 13·44, за Свиленградъ
пристига 13·43, 14·28.

?ойто рвк11амира пвчеди
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Погрешно ме закачи - право ти отговаряаь
(Единъ отrовоРъ на Симеонъ Иnчевъ)

Въ дописката си « Кждt
е истинския пхть» печа-
тана въ в. «Хасковска по-
ша- бр 4. С Илчевъ ка-
то че повече си е поста-
вилъ за цель да пръдста-
ви на обществото кой
билъ Илчевъ и кай Ян-
чевъ намъсто да посочва
истинския пхть за обща
управа. Той щеше да сто-
ри това ако знаеше че
нtмамъ нищо обшо съ
писаниятъ дуелъ - 110-
грвшно ме закача - пра-
во ще му отговоря

Кажете г-нъ Илчевъ към
кое гражданство отъ гра-
да и околията се обр.ж-
щате да ни разбератъ?
Къмъ хората на сдруже-
ната земл. България или
къмъ онова на което ти
стана и си мостъ за про-
карване замисли чужди
на земледtлското движе-
ние, замисли, на които
потайното не можемъ да
схванемъ, а резултатитt
не можешъ да прtдвидиш !

Иначе, Бога ми, ти не би
се явилъ съ тази вописка.

Ако се обръщашъ къмъ
хорат а на вемп. сдружа-
ване, тt добрt те позна-
ватъ отъ порано, а най-
вече отъ 9 юни насамъ.
Ти обаче не бt ги раз-
бралъ, та тръсваше да
АОЙде 2 мартъ, ОКОЛИЙСКО·
то събрание, което те ак-
ламира съ 2 и словъм два
гласа, за да ти даде да
разёерешъ - ако имашъ
това честолюёие и своёо-
да на становище - че ни-
то ти си за твхъ, нито
те иматъ нужда отъ тесе.

Ако ли ти се оёрхшаш
къмъ второто гражданство

., - вънъ отъ сдруженото
земледtлство-на до6ъръ
часъ ! Съ твхъ ти се сро
)I.И на 9 юни слtдъ обtд?.
но разбери че и твмъ ще
станешъ ненуженъ слtдъ
като си послужатъ с теб.

Казввшъ, че авъ съмъ
събралъ всички бивши чи-
новници отъ кърджалий-

1ска И хаСКО8СЮ\ околии,
-бивши околийски начал-
ници, пристави, акцизни
и полицейски стражари,
и всевъаможни други, ос-
порватъ и числото 40 на
присхтсгвующигв деле-
гати, като ги наричашъ
случайно дошли на съб-
ранието и по нататъкъ
се провиквашъ: «Жалки
минали величия още ли
не ви еж се обисрили гпа-
вигв» и пр. Епитети, ко-
ито къмъ теоъ г-нъ Ил-
чевъ авъ нtма да отпра-
вя, защото сдруженитв
земледtлци това ще на.
правятъ, както го и нап-
равиха на 2 мартъ въ
събранието. Но нека и
тези, които не те позна-
ватъ видятъ лхжата ти:

На схоранието присхт-
ствуваха делегати отъ
tл'Ьднитt села, които ти

оспорвашъ. с. Горс ки Из-
ворь. С. Илчевъ, Яню За-
хариевъ и Тенчю Ив. Ба-
калов ъ: с. Бродъ. Желъз-
ко П. Тянковъ. Латю п.
Димитровъ и Толоръ К.
Пехличановъ: с. Пчеларо-
во: Юрданъ Схбевъ и
Кирчо Гоговъ: с. Стамоо-
лово : Дим. Георгевъ и Дсл
-ю Ивановъ; rp Хасково
Петръ Ив. Стоиловъ, И-
ванъ Двлчевъ, Георги Юр-
дановъ, Слави Василевъ,
Благой Петровъ, Дебри
Желевъ и Захари Сапун-
джиевъ, с. Марийно: Бою
Точевъ; с. Родопи: Арrиръ
Ванчевъ ; с. Стойкова: Се-
во Вълевъ: с. Сърница
Иванъ Таневъ; с. Сирако-
во: Тоню Петровъ ; Кири-
ловецъ Желко Господинов
Станчю Василевъ. Дими-
търъ Георге въ, Кирю Ста.
ковъ и Господинъ Динчев:
с. Орлово: Кирчо Тодевъ,
и Колю Тодевъ ; с. Тата-
реве: Сево Русевъ; с. Ма-
лева: Христо Т. Поповъ,
Илчю Николовъ, и Бою
Дtлчевъ; с. Войводова Пет-
ко Жековъ; с. Каменецъ:
Манолъ Яневь, Теню И-
вановъ и Апостолъ Пет-
ровъ ; с Черноконево: Ив.
Ив. Миткот.ъ , с. Добричъ
Велю Христозовъ и Ваню
Геновъ; с Брвгово . Мил.
чю Хрисгевъ; с. Въгларо-
во: Вълко Колевъ и Тен-
чо Юрдановъ; с. Надеж.
да: Киро А1 овъ, Дtлчю
Халачевъ, Петръ Ивановъ
Слави Даневъ и Дtлчю
Киревъ; с. Книжовникъ
Вълко Пашиновъ; с. Жел-
тиорвгъ Стоянъ Стоянов
Петко Ковачевъ и Петю
Ирински; с. Узунжово Ни-
кола Стоевъ, Дtлчо Пан-
довъ и с. Клокотница. Те·
ню Маноловъ или всичко
85 делегати, отъ които
3 7 съ редовни пълномо-
щия и 18 безъ пълномо-
щия за които има вотъ
на събранието ще 6.ждат
допуснати като редовни
делегати. Случайно юшли
нвмаше а слуш атели, има-
ше много повече които
слушаха и не земаха у.
частие въ разискванията
и рвшенията, Почти всич-
китt делегати еж позна-
ти на сдруженитt зем-
ледtлци въ околията, не-
ка тt кажвтъ кои отъ
твхъ не притежавагъ ка ·

чествата на сдружени
аемлёдълци, а ти r. Ил
чевъ. който отричаше
правото на всвкиго, кой-.
то е 6илъ чиновникъ
првзъ периода на земле-
дtлското управление днес
да б.жде членъ на оргь-
низацията, кажи съ как.
во право наричашъ тебе
си за такъвъ, когато
првзъ всичкото врtме на
управлението на земл.
схювъ си билъ чиновник,

Ти който до 9 юни не
ни даде умъ какво да

правимъ а съ всички насъ
вика «осанна» ти който
до 9 юни пази ТОПЛИЧК1
корнера на службашка ra
трапеза, ти който прtдъ
това схшо гражданство,
отъ балкона на окр. уп-
равление си декламир алъ
ааслугит-в на земл.управле.
ние слъдъ гнилото на до-
тоrавашнитt правител·
ства - а cera правишъ
пълно отрицание за вси-
чко земледt11ско, както
казвашъ че то-земледt-
лското управление било
най лошото, бива ли още
да се наричяшъ сдруж?нъ
зсмледtлец?

На друrитt въпроси
·които задавашъ така на-
хвърлено, свойство на
плQщаденъ, а не принци-
пенъ език., като: Дик-
татура. прtдварителни
остав1<и. клетви, rвардий
съ една дума корупция
каквато България не би.
ла видяла отrоварямъ:
Другарю Илчевъ, на Бога
и на Мамона не може да
се служи.

Трtбваше да дойде 9
юни за да ти ОТВ()рИ ОЧИ·
те » къмъ всичката тая
корупция« Та въ името
на какво стоя ти въ cpt·
дата и, а не се прибра
въ село, какТQ направи-
ли мнозина които ти со-
чимъ Та не бt ли ти ед-
на отъ величини rt кейто
пt хвалебни песни на
земледtлското управление

О, чаровний обновите·
лю, положението ти не е
завидно, нtма двt земле-
дtлски бълrарий, козата
която се отд·вли отъ ста.
дото вълс<а ще я грабне
но от. всички най·рано
тебъ. драги Симоне, за
rолtма наша скръбъ раз.
къса, защото първи сам?.
се отдtли отъ стаАото
слtдъ 9 юни въ такъв.
случай нас корумпиранитt
трtбваше да оставишъ
да си биемъ rлавитt, а
ти да си rл?дашъ спокой-
ствието, като човtкъ ci.
чисто сърце и моралъ, а
ти напротивъ когато най
много се отдалечи отъ
насъ, почна да ни мора-
лизирашъ по начинъ и
разбирания на чо?tкъ съ
прtвратни понятия.

Въ желанието си да пос-
тиrнешъ успtхи въ tова
отношение на 2 мартъ
въ събранието дойде съ
здравия си басrунъ за да
го стоваришъ по главата
на другаря К. Василевъ
защото не се солидари.
заралъ съ твое го мнtние
и разбирания по разнитt
организационни въпрGси.
Жалкото е че всичкото
това става въ моментъ
кora.Lo ти г-нъ Илчевъ
rоворишъ противъ съюза
че билъ въ миналото це-
nеничарски искаме да го
прочистиме отъ цепени-

чаритt. Е добрt, да ro
причнстимъ, тоrазъ взе-
мете си сбоrомъ r·. Илчев
защото вий и днесъ про-
дължавате цепеничарст-
вото.

Со·?ишъ ми устава, ко-
йто не позволявалъ да
има орrантзацията ни
членове като К. Василевъ
и др. Навtрно тамъ е ка-
зано че членъ на земле-
дtлския съюзъ може да
бжде само този който се
казва Симонв Илчевъ или
най·малко мисли като не.
го и напълно се подчи.
нява на бастуна му. За
Бога въ устава такавu
нtщо нtма писано и Ко-
ча Василевъ може да бж-
де членъ на организаци-
ята ни и такавъ на ха-
сковската rp. д р у ж б а.

Най сетне ти ще треб-
ва да разберешъ, Драги
Сиr,:оне, че идеите и прин.
ципитt на земледелския
сжюзъ не са дадени тебъ
монополъ, съ тяхъ може
да манипулира всяки кой.
то ги е вжзприелъ, и за
да ги възприеме некой,
не е нуждно отъ тебъ
разрешение да вземе.

Изглежда че не си сиrу-
ренъ при Драrиевъ та
бързашъ да бързашъ да
си направиш мtсте) при
освободените 6ивши ми.
нистри, навернu ти по-
мисли, че те прtварихме,
като въ са6ранието взе.
махме решение да ги поз
дравимъ -Не бой eel Ний
не търсим место нито 11ри
Драrиевъ нито при когото
и Аа е друrъ. Нащо мес-
то е въ редовете на един-
ния Б. 3. Н. Сжюзъ: кo-
ralio намtриме въ редове-
те сжюзни при него и съ
него сме; но никога съ
хората на отрицанието
какъвто си ти.

Напомняшъ ми да съмъ
поrледналъ назадъ за да
видя делата си. За тtхъ
ще оставя да rоворятъ
гражданите отъ Хасково
и околи,rта, които нэвер
но отъ те6ъ по-добре
виждатъ и no

I добра при-
ценка ще направятъ.

А колкото се отнася до
консперативната ми дей-
ность изразена въ служе-
не на синдиката и тя е
на лице. Отъ нея не се
срамя. Тамъ анжакъ е
гордостьта моя и на дру.
гарите ми че можахме съ
честно служене, трудъ и
постоянство да създадемъ
едно кооперативно пред-
приятие, на което завиде
цялия спекулативенъ свtт
и чрезъ тебъ хвърля ка-
мжкъ противъ него.

Благодарение на наша-
та дейность въ областа
на кооперативното дело
ти ОТЪ 9·И IOIIИ 19 23 rод.
самъ си на топло въ син-
диката и отъ тамъ имашъ
пълната възможностъ да

оаботишъ противъ целта ни организация и нените членове, дори и сцененица всредъ съ6р'1нето само да на.ложи
разбиранията си.

Отъ ревизионни акто
не се плаша. защото зн
че въ тия актове не
можете да одбележи

..о111111!1нито едно злопотреблени.,.
На показ Илчевъ ще и1много дела минали, но
много скоро минали, ко
то rоворятъ за работа all
естество каквато синди?
та « Родопи)) до сега ?Ф
познава. Никой да не

с?на че iИренайсет?. и м
ли че подь божето не, ?остава нещо скрито. ?

На край замолвамъ сдржените земледелци 01Хасковската околия слt1като налучкатъ где е казтината въ най близко1 доколийско събрание iотrоворятъ съrласнили оф?
съ мнението на Симо?а. 1

Илчевъ, че Земледелск?а
сжюзъ вь управление· пе
си е зарегистрирал. н?та
лошото управление АЪ
страната и моrатъ ли , ви
се търпятъ вътре въ оэ i
rанизацията личности ?ун?
то Симонъ Илчевъ кои·деж
отъ вътре разяждатъ аа ?

ганизацията и явно под1fИЯ
жатъ духъ на рацеплен?jl :
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