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поспьдень чвсь
(Gпециа.1иа служба на « РоАоnска Звtз 4а >:)

каэватъ св отъ тру·
довата партия·

,: етете Р. Звtзда

Социадистическвта кон-
ференция въ Букурещ

Каоинета Цанковъ фаwистки
-Рtчьта на сръбския депе-
гагъ ТоnаАовичъ-Протеста

на Ас Цанковъ
София 13 :з по теле-

фона. Нн 11 т. м. се от.
· кри конференцията на
Балканскитt социалисти-
чески партии. Сръбския
делегатъ г. Топаловичъ

· говорейки по сръбско
българскитt отношения
е заявилъ, че днешния
български кабинетъ на
Ал. Цанковъ е единъ чи-
сто фашистки каоинетъ,
кw-.a-:r(\ 3-<"ШВИ.Р.Ъ ТОЙ, бив
шето ?равителство на
покойния Ал. Стамболий
ски бt едно народно пра
вителство на селската
демокрация, което искре-
нно желаеше миръ съ
своигв съседи.

По поводъ на тия ост-
ри нападки отъ страна
на сръбския делегагъ,
Асенъ Цанковъ, като де-
легатъ на соц. демок
партия въ България е
протестиралъ и далъ е·
нергиченъ отrоворъ на
То п алови ч а.

Вь едно отъ близкитt
заседания на конферен·
ция га we бжде сложенъ
на разглеждане и парли ·

виятъ македонски въпрос.

Официал. курсъ
· за 13 мартъ

куп.,

I

пр.1
Швейцария 2318j - 23531 -
Ню-йоркъ 134 - 1361 -
Лондонъ 5771 70 587 20
Парижъ 512 - 5411 -
Италия 569 201 579 -
Цариrрадъ 68 701 711 2о
Ромжния 71 40 731 зо
Германия - -

-1 -
Прага 389. 80 396 -
Виена -1187 -195
Белгия 4S3. 477 00
Буда-Пеща _. 18 - 52
Югославия 167 20 1i'11 -
Гърция 208 - 220 50
Холандия 4997 - 5071

/
-

Канада 1.29150 1321 80Швеция 3515 -,3566, -
Утрешния брой

1(роника
Тия дни на Т. П. Стан-

ция ще прие гигне новъ
нсмераторъ съ 50 линии.
Ще се отпускатъ постове
на подалигв заявления по
редъ.

въ града ни се образу-
ва дружество t Наемателъ-
въ пртивовtсть на обра-
зуваното на скоро д-во
«Наемодатель». новото
д во въ скоро врвме ще
свика публично събрание
на което ще бждатъ по-
канени да присъгствуватъ
всички наематели отъ
града ни.

НеuАавна жил. комисия
изхаърли отъ бараката на
К. Христ доровъ, наема-
теля Вълчо Ьалемеаовъ.
1 гослвцния вчера получи
рtшението на жил. ин.
спекгоратъ, което рвше-
ние е въ полза на 1:3. Ьа-
лемеэовъ.

Въ Общ. управление еж
иапратени отъ тукашно-
то финан. управление спи.
сжциге на граждани-ге
обложени съ данъкъ вър
ху ощия доходъ за фи-
на, совата 1 'J 'l-2/23 година.
Всеки гражданинъ може
да се справи и види съ
какжвъ данхк доходъ, е
обложенъ

МоАеренъ кинемотографъ
отъ 3 серия «)Кодексъ
Отмжсгителя» сензацио-
ненъ филмъ. Начало 8 и
половина часа.

Осщ?.нскмя геаръръ под-
готовлява «Студенческа
фантазия» комедия въ 3
действия отъ И. И. Мес-
ницки. Ролята Бобриковъ,
се играе отъ режисиьоря
на театра Петко Атана-
совъ, арл ис гъ отъ Народ-
ния Театъръ.

На 23 т. м. въ 9 и по-
ловина часа сутринта Уп-
равителното тело на Хас-
ковската популярна банка
ще даде отчетъ прtдъ
членоветв си въ салона
на чи галишего «Заря»

Лродава се мtсто отъ
41 о кв м. Задъ лазарета
Отнесете се до колониал.
ния маrазинъ«Венеция»на
Василъ Сгайковъ

&a,oi 52

r ?·
виимаиие f Иитересио ! виимаиие !

111
I

I Ir олава с? n1·tLто отъ -! 1 О кв. метри находя-
ш? се задъ Военния лаааретъ при съсъци. на
аападь Димитръ 3 Бибовъ, на северъ Коста? Кръстевъ и улица

1 Снораэумъние колониаленъ магавинъ «Вене-
111 1-:) ция> на ВАСИЛЪ СТАЙКОВЪ

?- . ··-
Хасково. J

Jyp[кara пжамив Бе пtжки
„Джеми. Джедитъ" за Хаск, поща
Презъ 19И7 год., когато

е имало едно масс во из
сепване на турцитt огъ
града ни, бълг. УЧkfЛ11щно
настоятелство е направи-
ло нужднитt постхпки,
за да стане соёственость
на училищното настоя-
телство джамията «Джа-
ми - Джадитъ-. Излваалъ
е указъ публикуванъ въ
единъ отъ ёрчевегв на
Държав. ввстникъ првзъ
с. г. и «Джеми-Джедитъ»,
заедно съ праздното мt-
сто и пристройкитв си:
дърводелския дюкянъ на
Хр Пеневъ, дюкяна на
Ат Сербезовъ и пр. ста-
ва сосственостъ на учил.
настоятелство.

Турската религиозна
община, обаче. възползу-
вана отъ нехайството на
училищнигв ни настоя
телства е продължавала
да владве <Джами-Дже
дитъ» като свой имотъ и
да взема вси чки приходи
отъ нея. Едва првзъ ми-
налата година м. авдустъ,
ако се не лъжемъ, сега-
шното наше учил. насто-
яге чство се сетило и за-
интересувало за схдсата
на този свой имотъ, ис-
карва схаеоно рtшение
и отъ 11 февруари т. г.
вяазя въ владение. Сега
научаваме, че турската
религиоана община е 01-
правила една молба до
Народното събрание съ
която ?е иска отменение-
то на указа отъ 1907 г.

За о6щииския театъръ
В писаното въ бр. 50

на в. « Родопска авъзда»
за театъра е направено
гръшка, като се съобща-
ва, че театъра е предъ
свойто «закриване и раз-
туряне-.

Наистина режисьора г.
Петко Атанасовъ е по-
виканъ отъ управлението
на Народн?я театъръ въ
София, но ако схюза на
Артистатt не успве да
ивдействува продължение
на командировката му,то
ще се изпрати другъ за-
мtстникъ,

За закриване на теа-
търа и дума не става.

Секретарь на сжюз-
ната група в Хасково:

r. Костовъ

В 1<ъ Хаскоаска 1юща
въ вчерашния си брой
подъ надслов1» « Калфовъ
въ обществGто на наро-
дитt» съо,щава че пра-
вителството възнамtря-
вало да назначи, като
прtдставителъ въ Общ.
на народитt г, м·ра на
външнитt работи. За не-
rовъ замtсникъ, казва на·
шия събратъ се сочи ли.
це отъ сговора, името на
когото ощt: не било из·
вtстно.

Чудни люде твои roe·
поди! А бt, драги колега,
ти не знаешъ ли, че ко-
гато н'tкой м-ръ :аамине
на нtкжде то той пове-
рява управлението на
своето министерство Rъ
ржцете на нtкого от1. г г.
м ритti Та можели ей
тъй, хеменъ, да се хване
нtкое лице отъ сговора
и се назначи за замtс-
никъ на м·ръ Ка1Jфов»?

Ни.е за доброто на на-
шия колега апелираме
къмъ него, да не поднас,?
на гражданството « нови·
ни« от. типа на горната
да не издава притурки
къмъ С}f.6отни бройове,
защото мнозина почнаха
да титулувiiтъ вtстника
му намtсто »Хасковска
поща« «Гоwкова поща»

за посrрекателства-
та на Зиновиевъ
ПредсеАательтъ на из-

пълкома на болшевишки?
интернационалъ Зинови-
евъ е отправилъ едно но-
во послание съ дата 25
януари д'о нашите кому.
нисти, съ което ги кани
да сжбератъ силите си и
нанесат-. решителенъ у.
даръ на българския ка-
питалъ.

Умрялъ конь не рита,
г-нъ Зиновиевъ 1 Когато
не било въ тикви, та въ
картуни ! Пжкъ най-сетне
ние нtмаме нужда отъ
нови безумия - ·

ако вие
се нуждаете вършете ги '
тамъ. у васъ.:

Б. Р. Изложението. кое-
то предадохме в1. бр. 50
на вtстника ни е прида-
дена отъ режисиьора на
театра г. Петко Атанасовъ

то си
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брани?
·ласн офия 13 3, по теле-
iа С на. Вчера нъ кулоари-
'МЛед на народното събра-
равт е пелутатитt отъ тру-
1иращ ата партия „заявиха
:лени? tдъ журналиститt: ? ка-
rатъ о ви е извtстно поис-
тре а о е обявяването на
1чнос ъ1унистическата партия
1евъ дежкия съюзъ при еж.
ilжда та и новата трудова

тия Аа бждатъ поста-
и изв.нъ законитt.
жимъ да заявима, че
нtмаме нищо общо

т.рудовата партия, за-
._.""""'о с.ме. и ЗQРal;f и с.ъ о-

жева бюлетина, на !:>.
?тъ З. съюзъ, и се обосо-?аме въ независи?,1а па-

-12J:аментарна група!- 1/:амо единъ отъ народ-
70! ,·в

прtдставители-То-- ,· ъ Страшимировъ е
??

5 еrорично заявилъ, че
40 е избранъ съ кому-- ?етическата чер.венови-
80

ta
бюленина и че си

187 ава т.1къвъ.
11 КJIОНенив прtд остан„20 J- l китt на rвшвва
50 1

В. царьтъ прtдъ тленитt
-35rанкн на Ив. Ев. Геwевъ

--1..сафия 13 3. rю теле·
)на. Тленитt останки

Р
покойника еж изло

:?ни въ неговия домъ
i:11 ул, »Царь Освободи-
??.ль. « Прtзъ цtлия день
СS!iожество посетители,

? f1иятели и съпартизани
о ?"'иждатъ. за да се по-
? ttонятъ прtдъ трупа на
, .}койника. Самъ Н, В.
5 :Jря придруженъ отъ
? ?·ЯГ/fНЯ Евдокия, ВСИЧ1<11
? rнистри, управляющия
? ?ехшката легация се яви-
).

?J вчера въ 3 и полови-
6? часа за да се по1<ло-
1тъ прtдъ скжпитt ос-
анки на тоя нашъ ви-
•нъ ..,общественъ и по·
lтически деецъ
Погребението ще се
върши днесъ въ 2 часа

1tдъ обtдъ



По звионопровитв зв пвнсиитt
На 5 февруари т. r.

м-ра на финансиитt, с-ь
заповtдь NO 3 9 е назна-
чило комисия, състояща
се отъ (11) единадесеть
видни и авторитетни ли-
чности, на която е въз-
ложилъ да изработи за·
конопроекгъ=ва измвне-
ние и допълнение на се-
га схщесгвувашия ваконъ
съ ц вль Аа се подоёрятъ
пенсийтв въ кржга на
81.ЗМОЖНОТО.

Ид?я наврtменна и по-
вече огъ хуманна, защо.
то трtбва най послt да
се помогне и на заслужи·
литt към-ь отечествоте
пенэионери и на тtхнитt
семейства, които повече
отъ петь години бtха ос-
тавени на произвоАа на
свдёатв да ианемегватъ
и да окайватъ положени-
ето си.

Комисията, сявдъ про-
учване най-подробно сега
свществувашия ваконъ
за пенсийтв и съ свръзка
съ справедяивитв иска-
ния на всички участници
на фонда, за подобрение
положението имъ до раз-
мtръ, който да приравни
пенснйгв на старитв пе-
нсионери съ тия на сега
пенсиониращитв се, а
сашо и да се внесат. из·
ввстни материални обла-
яаги и привилегии за во-
енно инвалиднитt пенсии
изработила законопро-
ект. за пенсинтв, като
го и прtдставила на ми-
нистъра на финансиитt
ta удобрение и внасяне
въ народаоте събрание,
като заявява, че rай кв-
сне до края на иесецъ
мартът. r. той щtлъ да
б"",це ааконъ (Гледъй в-къ
»Отечество,? брой 164
от. 29 11 т. r.) При със-
тавянето на закенопрое-
кта комисията се е ра-
ководила отъ слtднитt
четери основни пеложе-
ния: 1) Подобрение на·
пенсинтв въобще ?) Оед-
наквяване на nенсиитt на
заварени и незаварени
от. сегашния законъ и
датата 1 Х 1919 rод.
3 Самостойно- и по ра-
ционално използуване ка-
питалитt на фонда: и 4)
Авто.номность въ управ-
лението. Поменатитt 4
основни положения еж
твърде умtстни и спра·
ведливи и ако комисията
се рвкеводеше въ духа
на съдържаниета имъ, по-
отпвяно, швше ,ца съста-
ви единъ законолроектъ
впосяевет. зак. постоянен
обаче тя това, no ивввс-
тни съображения не е на-
правила.'

Прtди всичк? хв?рл.я
се въ очи второто основ- .

но полежение оеднаквя-
•аме на пенснитt.

За това ееднаквяваке
tило n?ието с?iАното:

Всички пенсии за изс-
лужено :uptмe на лица,
уволнени прtди 1 Х 1919
год., или прислужили
слtдъ тая дата не повече
отъ една година и на 1 t
1924: rод. еж навършила
40 год, възрастъ, слtдъ
като се ревиаиратъ по
чл. 14. се увеличаватъ,
както слtдва до 1 о t,Q лв.
годишна пенсия съ 500 л.
ГОДИШНО; ОТЪ 1 Of 1 ДО
G606 JIB. СЪ i0°/8; ОТЪ
6001 АО 7 560 лева съ 30t0
лв. rод.; отъ 7?() 1 до 9000
лв. СЪ 40°/0 ОТЪ 9001 ,/(0
1 ?000 л,в. съ 3600 лв. rо-
.-ишно; а отъ 12001 лв.
нагоре съ 30 °/0

Значи за оеднаквявапе
на пенсиитв, комисията
е възприела увеличения,
които еж въ противоре-
чие съ духа на второто
основно положение. но
аавоаолителни за тия. ко.
ито достигатъ првдвиде-
ния максимумъ 1500 лева
месечна пенсия, тъй като
те по сегашния ааконъ
получаватъ 1000 лв. ме-
сечно,

Отъ rдt е взета дума-
мата •оеднаквяване« ко-
гато въ ваповвдь NO 3 9
отъ м-ра на финансиитв
е казано: «Аа приравни
ценсиитв на старитв пе.
нсионери с. тия на досе-
га пенсионирашитв се-
и защо е възприела уве-
личения, за оеднвквяване
на nенсиитt, когато се
вижда ясно, че това еж
двt противорвчиви и не-
съвмtстни понятия

Ще гребва ли да се
ревизиратъ и увелича-
ват. пенсийте на пенси-
онерите, които на 4-1·924
година С-"" навършили 40
годишна въвдрастъ и по
кои схоёражения.

Комисията е взела по
норма 4 It годишната въз-
расть, както споредъ чл,
10 отъ закона пенсията
се добива слtдъ 25 пре-
служени говини>.

tie смtта ли комисияз а,
че при тая ранна въз.
црасть, ако· се правятъ
увеличения, много млади
пенсионери ще останатъ
в.ъ тяжесть на пенсион-
ния фондъ?

Желателно, а и спра-
ведилво we бжде, ако то-
ва увеличение се направи
на пенсионери, които са
надъ 50 годишната си
възрасть, понеже мнозина
отъ тях не ще бждатъ въ
сътояние да носятъ по на.
татъкъ службата, нито
пъкъ еж въ положение да.
изпълняватъ и частна ра-
бота.

Комисията сама изтък-
ва че това не е оеднак-
вяване на пенсиите, а ед-
110 подобрение е че про-
тиворвчияо на желанието
на сяюва на запасните
офицери, които с;,. иска.

ли оеднаквяването да ста-
не въаъ основа на едно
класиране и че не можа-
)(а стане това, защото сж-
сгавляваво сложна и про.
дължителна работа, а rлав
но.че фонда не билъ въ
положение да посрвщнв
разходигв, които при оед
наквяването на uенсиитt
по тоя начинъ, би над-
хвърлили 15ft милиона 11в.
и че въ ваповедьта на
министра би.110 казано из-
рично-думитt: «Да се на.
правят? подобрение въ
кржга на средтвата на
фонда".

Да, подобрения въ крх-
га на средствата на фон,
да! Ами справедливо ли е
възпитателитв учители
и началници. ратници за
културната просвtта и за
свободата на отечеството,
слtдъ првслуженитв отъ
т'f>хъ 3&-3i и 40 годишна
непрвкъсната служба, да
получаватъ пенсий по-мал-
ки отъ своитt ученици--
Замtстници,, които едва
що С-"" прослужили 20 или
2i години на отечеството?

И въ какво еж били те
виновни, че прtди 1/Х
1919 година еж получава-
ли маяки заплати. Да, ще
кажите. че условията на
живота биви такива. Ами
днесъ нали условията на-
яагатъ да се плаштатъ.
на чиновницитt и СЛУ'
жащитв, заплати - въ
петьоренъ размвръ въ по-
вече и слtдъ 2& прислу?
жени години, по силата
на ?акона, да получаватъ
В 2 И 3 П)I°\ТИ ПО·ГОЛ'БJ\1И
пенсий отъ тия на тtхни.
тt учители и началници.

Приравняването е нало-
жиtелно и трtбва да се
направи, защото е абсо?
лютна справедливотть, -
не тtбв? да има разлика
между стари и нови пен-
сионери.

Трtбва еднъжъ за ви-
наrн да се С•ЗАаде един.
законъ за всички пенси-
онери - на равенство по
АЛЪЖНОСТЪ, класъ и чинъ
и слtдъ това да се на-
правятъ подобрения въ
кржrа на средствата на
фонда.
• Надявамъ се, че меро?
давните фактори ще пос-
ледватъ примера на Фран-
ция, по тоя важен въп-
росъ, за който се вече
писа въ пр?сата и не ще
удобрятъ прtдставения
на министра на финанси-
итt, законоnро?ктъ.

Тодоръ Гюмюшевъ.

Мf\ЛКИ В15СТИ
Въ. Испания напослt,

дъкъ еж паднали 1'олtми
снtrове, всички палми еж
били изчупени, плактаци-
итt отъ портокали из-
мр1tзнали,

Е

ЗЛОБОПНЕВКА безсрамието. JI ж ж аткражбата, демагогия
егоизма и пр. Имаме
маски. които особ-енни
6елtжителни еж у джавнитt мжже, които
употрtбяватъ само въпочти еднакви. само тукъ

таме се срtшаха орrи. изключителни случм.,,
нални типове. но и тt именно когато наближ
бtха твърдt малко. Дали дни на vзбори, когато

седава камарата и трезащото не имъ се щеше случай, коrате народада си пранятъ трудъ или ка отчетъ. Въ nослtдпоради други съображе· ?
ния не 3Нi1МЪ, но все та- случаи маската не тр

ва да бжде отъ восъкки маски имахме си па1<ъ.
.
Па даже и вейки nразд· чисто и просто отъ св ФО

ничена день по «Стърга- ска кожа, за да ней

i<
лото) се срtщатъ надве- зв-а влия111ие потьта,

то ще зашурти отъ (чер?. пак1, маски едни цето на народния ИJбrетъ други по орrинални. r
Кждtто и да отидешъ, никъ, отъ кеrото наро,

ще поиска смtтка за 1въ която и да е канце. ва и онова, което то/:!лария маски, у министри- обtщалъ а не е изв,ат1тt маски па даже и у тдома маски съ една рtчь шилъ. акивато маски:ац1t t по издръжливи и по-пр1 11на?с кжд си има маски, r1очитателни прtдъ п1• 1,sе,ъ безъ маски свtтътъ ?
?вито двt, иначе е on иsне може да сжществува.

До день днешенъ още фи-
но за самия маскирва?; д

лософитt, които еж се
Не е за.доtюлителноiс·ие

мо да имашъ такъвъ т едзаели специално да изу. маска а трtбва да учаватъ маскитt на xvpa- · 1.\Ъ

та, не еж дошли до окон- .
ешъ бързо да я слаrац0в1

чателни резултати съ из- и се приспобявашъ кыКо<
ключение на нtкuлко, ко- употрtбата и иначе ти из
ито еж станали достоя. ще бждешъ « истинск1та
ние на хората отъ днеш- 0 бщеtтвенъ мжжъ. . .

tкъ
ния вtкъ. Имам? маски r N

които се слаrатъ нRдъ В0ражо1 1н
мн

,..........__.........,,...-......!=-,,===о

Нtщичко за маокитt ни въ
града и .4pyraAt на нар-

нава,ния день
Tt бtха много малко и

Хасково тp1traa 9·30, 17.
30; РtJКовски тръгва 7, 14'10;
Хасково nptrcтиra 9, 16•10
Раковски пристига 11 ·30, 19·30.

Конаенционалътъ за Пло·
дивъ-София пристига 2'30,
тръгва 2·44; конвенционалътъ
за Саиленградъ при<:тиtа на
Ракоаски 0·11, тръгва 0·20.

СмtсеН1. а.тtн;. за· Пло·
адиа1,,-Софи" пристига12.54,
тр1trва 13·44, за Свиле1irрад1о
11p11ctиra 13·43, 14·28.

3aJ
Б. Н. Банка к у r1 у Jаз;златни монеtи ка1(1'U"е,\..

два-. -н а. fI01teон1, 5 &6-;-1fи1
английска 632 50 лира 1щ:
река 574, 20-то марка 1lpt
рм. 615'15 20-то кро1
австр. 523.50 Руска ?AJ
6ла 6 7 ща'rски долt1ръ 1!
канадски доларъ 131, срфи
бъренъ левъ 8,50 1 rра?на
чисто зла1'о 8.54 1 rра?н1
чисто сребро 2 03. А;

рЕ
·
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Искате ли да си построите Д IO К Я Н Ъ, ? з
КЖЩА или СКЛАДЪ на износни цtни безъ )Mt
да си губите сам'и врtмето и паритt, т6 тъ

отнесете се до ка
ав

НИКОЛf\ Р. ПЕТЕЛОВЪ
който ще ви построи зданиеtо по вкуса ви. ве
съ неrовъ или вашъ материалъ готово за

живtене или експлоатация.
6-6

и
аа
)pl

Р. Р. 1Iете11овъ

?I?=?==============================?:

Домостроитель:

? HOBOПP?M?CTEHRTR

печтица ,, tв"Бтпинн11 ,

1-

1до двмокр. kдубъ, срtщу новоетроstщето
ев. эданив до общината я

е снаб4ена съ най-модерни wриф· ?€

тове бъ11rарскм, френски и нt/А• и

·ски букви. о·

рПРИЕМR ДR ПЕЧRТИjВСИЧКИ ВИДОВЕ ТЪРГОВСКИ
нННИЖR, ВИЗ. НАР'fИ, НЕКРОЛОЗИ. RФИШИ И r1P.- - на най·износни ц'kни. - -

Пос'kтете за да се ув'kрите.


