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ослъдень чвсь
(Gnециа11на служба на « Родопска Звtз 1?» Jтка i

ето
? е вата амнистия. Де
0и

? ацията при м-ръ
;)tдъ • Мад:жаровъ
?е е

ас офия, 14. 3. По теле-
ки

а. Днесъ м-ра на пра-
lИТел дието Р. Маджаровъ
гкъв,

е една депутация въ
ii да авъ М. Диляновъ, П.
я сл ковъ, Д-ръ Караджовъ
.ашъ Косовски. Слвдъ ка-
наче изслуша, поиска отъ
«ист?ата да му првдсгави

съкъ на всички аабъ-
кжъ, ли мятежници, за да

::r?
внесенъ въ камара.

мнистияга ще се да.
заявил. r uинистра

У вазвелене съ депут а-
ка\\: ·и«:

)0ЛН щата на М • ръ
мар Председателято

РускаРеАактормтt на ОФициаз.
?олаr вtстници.
ъ Н1?фия 1! мартъ по те-
;о 1

· она- Днесъ въ 1 О часа
>l 1, инта М-ръ председа-
03, я Ал. Цанковъ е пови-

ъ редакторитt на 0-
иознитt вtстници и
фицознитt пръдъ кэ-
е ваявилъ: «има сше

без'\ амерни лица които
"В, п?атъ слухове за мини-

эска криза и вр и
шават духовете Въ и·

::> р на справидли?остьта
fмоля опревергаяте тия

:а ви.кове в интреса на стра-
ю з1(а и Демокр. Сговоръ».

f;ова опровержение ре-
поритв на официоз-

t/108\tt вtстници обtща-
Аа вадътъ веднага.

=- икалите не удо ...

ватъ речта на
оф. Кулевъпро-
весена въ Русе

и Фердинандъ
;офия 14 3. по теле-

?ето
га. Вчера парламента·
па група на изпълни-

tя комитетъ на р а-
ната партия има за-

JрИ. ие въ което силно
.?,?ритикува произнесе-

Н1'1'j,а отъ професоръ К у
'• речь въ Русе и Фе-

·овс,J,iандъ което нtщо
.-t И r,рво е всtло негоду-

-j
не всрtд1t радикалитt

Скандала въ народ-
ното събрание

межАУ проФ. Фаавнхехтъ и
и деnУтаrа Ат. Минконъ
София 14 3, по теле·

фона, По отношение за
кона за жилищната кри·
3а вчера е изникналъ ос
търъ споръ между проф.
Фаденхехтъ и депутата
Ат. Минков, послtдния се
нахвърлилъ противъ про-
фесоръ Фаденхехтъ съ
груби думи и работата
щеше да дойде до сбива-
не ако не се б·вха намt
сили и други депутати

На края проф. Фаден-
хехтъ заявилъ на свойтt
си другари.

« Никога не съмъ така
тежко оскжрбяRанъ отъ
когото и да било. както
днесъ)

Убития разбойника
По телефона. 14: маргъ

Пловлив. Снощи къмъ 1 О

часа вечерта е билъ из-
веденъ отъ 2 пол. учас-
тъкъ разбойникътъ Си-
меонъ Синиrеровъ за да
бжде откаранъ на плов-
дивска rа ra?a изпрат?нъ
въ Ст. Загора.

По пжтя до бунарджика
въпросния разбойникъ
хвърлилъ дрехата си вър-
ху конвониращия го стра-
жаръ и започва да бtra.
Въ това врtме и придру-
жаваштия го аrентъ кои-
то бил ивостаналъ нааадъ,
като в1цtлъ б-Ъrството
започва да стреля ПО/\Ире
му също и стражара, кх-
дtто пада уби, ъ Синиге рв

Трупа е запазенъ и
слвцствеиигв власти еж

започнr1.лисе явили и
слtдствие.

Говорило се че билъ у
оитъ нарочно.

Демократите и Сго-
вора

София. По телефона. 14
мартъ. По всичко личи че
демократите са решили
да се , ггк ьснатъ отъ его
вора. Дем. Партия си ос-
тава независима.

-
t Ив. Ев. Гешевъ

Иванъ Ев. Гешевъ е
единъ отъ малцината бъл
rарски държавници+-шас-
ливци, който аавъпши жи-
вота си отъ естествена
смърт ь. Повечето отъ на-
ши държавни мжже са
намирали смъртьта си отъ
куршумъ цаденъ ивъ -ва
угла , отъ некоя щедро
платена злояейска рхка.

Изъ «за угла» беха у-
бити Бэлчевъ, Стамбо-
ловъ, Дим. Петковъ. Та-
кевъ, Райко Даскаловъ,
Генациевъ и редица други
наши обществени и по-
литически дейци. Скръб-
на българска действител-
ность!

Ив. Ев. Гешевъ. който
навърши и отпразднува
не пръди много врtме 7 5

годишната си възрасть
почина отъ сърдечн удчръ
Той е роденъ пръзъ 1 ?t9
rод. и е добилъ завърше-
но и всвстранно оораву-
вание. Работилъ е твърде
много за освобождението
на България и слtдъ ос-
вобождението ни е вло-
жилъ всичкия си умъ и
енергия за уреждане ра-
оотигв на новосъздадено-
то княжество.

Гешевъ е родоначал-
никъ на оълг. журналис-
ти и е ецинъ отъ първи-
те наши книжовници, -
взелъ е активно учасrие
въ списването и редакти-
рането на редица наши
списания

Името на Ив. Ев. Ге-
шевъ е свърэено съ всич-
ки скръбни и радостни
прtживявания на българ-
ския народъ съ:неrовата
смърть Народната партия
губи единъ отъ първигв
си хора, а България
единъ отъ доб рит в свои
политици Миръ на пра-
хътъ му.

ен+м
НОВО! ХЕЙ НОВО !

Пристигна ни отъ прочу
тото анадолско Емине Ю:1-

авеси въ каафене -Али
Джуранъ Каавеси» срвщу
касапницитt Пръсна чи-
ста вода отъ прочутата
-Салкъмъ бей чешмеси».

Само една проба.
От-ь С-ьА-ьржатеJ1итt.

Ш---,Тичайте,Тичайте,Тичаiте!
йреьъ, Ориенталъ • Ярема, йравъ, Ори . йромъ

СТОЙ! ВНИМАНИЕ СТОЙ!
Арома·111ЧНИ ЦИГ?.рИ отъ всички фабрики, пощенски
и 1·Е-рбов?1 n1,1р1„и отворени пием? въ будката 11а

ГЕОР1 И о·rъ ГЕР)lИМА Н::1 J\lO(T:-1 при К·1с;:JГ1ННЦа-
та до 06щинатй. Важното t че почитаемата кли-
Рнтела ше намери отлежали ароматични тютюни
на всtки му изн·встнитt 1·олtми Е1<спортни фабри-

1<и H<i И Арафъ. Джеразовъ и Арома
Посетете 11 ще (С увtри re ==

Съ почить: ГЕОРГИ Я. РУСЕВ Ъ·1-·-

ХРОНИИD
Съобщеното вчера въ

хрониката за изхвърля-
нето изъ ж. комисия на
В. Балемезовъ, му е даде-
на погрешна редакция.
В. Балемезовъ е далъ дt-
йствително оплаквание
въ жилищния инспекто·
ратъ направо, обаче пос-
лtдния го връща на раз-
пореждане на ж. комисия

Понеже нtкои отъ заса-
денитt дръвчета на яма-
ча до черквата «св,Спас»
не С){,. хванали, то тая
година на тtхно мtсто
ще бждатъ присадени
нови. Тtхното посаждане
ще почне веднага слtдъ
като бжде свикана втора
rрупа трудоваци, Ще се
засадятъ още около 60()
нови дръвчета.

Обмtна на сrари касови
боtшве. Българската на-
родна банка съобщава на
публиката, че послtдния
срок. за обмtна на вси-
чки стари касови бонове
и банкноти е 14 априлъ
1924 rод, включително.
Слtдъ тази дата никак·
ва размtна нtма да се
допуща и стойностыа на
11рtдставенитt бонове и
банкноти ще се отнесе
въ приходъ на държав·
ното с.кровище.

Часть отъ отпуснатия
двамилионенъ кредитъ на
общината ще бжде упот·
рtбенъ за изплащене на
добавъчното възнаrраж-
еение на общинскитt
служащи. Остан а л ат а
часть пъкъ за други ну-
жди на общината.

Управителниятъ съвtтъ
на земледtлския синдикат
«Родопи» поканва ч лено-
ветt си на общо извън
редно събрание, коетu
ще се състои на 2\} т. м.
въ салона на читалище
»Заря« при слtдния дне
венъ редъ: 1) Четене ре-
визионния актъ на син-
диката и 2) Продажба на
синдикалната ме11ница.

Съ заповtАь Хо i 3 6 8 отъ
6 3. r. е уволненъ отъ
длъжность по собствено
желание прtдсе.цателя на
жилищната комисия въ
драда ни r. Жело х. Ан-
rеловъ и на негово мtсто
съ сжщата эаповtдь е

назначенъ за такъвъ r.
д ръ Ив. Тодор овъ. Прtзъ
врtмеслужението си той
е билъ винаги акуратенъ
къмъ службата си.

Ученицитt и ученичкитt
отъ Хасковската АЪржав-
на гимназия ще дадътъ
на 16 т. м. въ салона. на
Кинематографа ,оперетата
»Малката кибритопрода-
вачка «

Законопроекта за измt-
нен ието закона за пен-
сиитt е отпечатанъ и
внесенъ въ камарата.

Внесенъ е въ народното
събрание законопроеkта
за нар. просвещение. Въ
нt:ru се прtд1тжда, меж-
дrуr<,то. и ,l-'Э11,8.але?1<1? Hi<\

студентскит'fs такси отъ
400 на 30& .пв.

Бюджета на дирекцията
на трудовата повиность
възлиза на 268 мил. лв.

Пуснатитt слухове отъ
злонамtрени лица, чt nж-
тното бюро на Янко Г.
Дражевъ е спрtло своята
функция, не почиватъ на
истината. Бюрото функ-
ционира и приема порж-
чки.

На 16 того недtля 8 и
половина часа вечерыа
общинскня театръ ще
прtдстави прtмиера на
веселата триактна коме-
дия „Студ?нческа фанта-
зия« отъ Мясницки. Учас-
тва и режисьора Петко
Атанасовъ, отъ народния
театръ. Картитt за сво-
боденъ входъ еж невали-
дни само за това прtдс-
тавление.

Официа11. курсъ
за 14 мартъ

нуп.1
I

пр.1
Швейцария 23231 -12359 -
Ню-йоркъ 134 301 136: 20
Лондон?. 577j 30 603 00
Парижъ 5751 - 5411 -
Италия 571 60 582· 50
Цариградъ

681.
70 101' 80

Ромжния 71 00 73/ OU
Германия - - - -
Прага 3881 00 396! -Виена -1871 - 195
Белгия 4!.>З -

4771. 00
Буда-Пеща - 18 - 52
Югославия 167 20, 171. -
Гърция 203 - 2201 50
Холандия 4997 - 5071 -
Канада 129150/ 132 80
Швеция 3515 -,3566/ -
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жилищвив )дНОПЪ. ОорОата ПРОIИВЬ пеrо

Въ послtдно врвме, как-
то и въ много други гра
дове, въ града ни се оо-
раауга отъ страна на го·
сподаритв наемодатели
дружество « Наемо.п-тель»
Туй дружество въ рецъ
събрания, които устрои
въ клуб» на шофьоритъ
е рвшило да се бори вся-
чески за прtмахвание на
закона за жилищната кри-
за, а особенно на тья за
шокянигв Изхождайки
чисто и просто отъ свои
тв користни ц вли, да си
иrраяrъ както си искатъ
съ нвематеяитъ си, ану
лирватъ за себе си голъ-
мата необходимость на
контролъ отъ страна на
правителството, по тоя
толкова важенъ и боленъ
въпросъ. Tt се ояазнягъ
отъ идеята за обирничес-
твото, което искатъ да
извършатъ по бtлъ день,
надъ своитt наематели
безъ да му мислятъ з?
послtдствията отъ единъ
г.одооенъ проиаволъ. ако
и той, може би нвкога
да се разрвши въ тtхна
полза. Tt не си правятъ
смtтка че се зачепквагъ
за единъ толкова парливъ
въпросъ, който въ послв-
дно врвме, слtдъ свърш-
ването на европейската
война. е създалъ rолtми
грижи и трудъ въ оёше
ственнитв срвви на вси-
чки европейски държави,
включително и България.
За лични С!ои изгоди тt
ааоравятъ че отъ врвме,
па и днесъ, дюкянитt еж.
които хранятъ кхшата и
че, ако днеска ги оста.
вятъ да вършатъ каквото
си щатъ и както шагъ,
ще станатъ причина за
затвар,?нето и ф1лирване
н,:1 многобройни дюкяни
н кхщи. Рвшавайте гос-
пода наемодатели, какво-
то си щете, но не аао.
равайте че сте малцинст-
во! За вашия кефъ и
6езrриженъ животъ, не
мислете че ще се вастх-
пятъ, министри и управ-
ници. Днесkашното пра-

вигелст во, което изхожда
чисто отъ лемократичес-
кит-в сръди нс1 нашия на-
родъ 1,е ще Ви позволи
пош.бни волности, па J\13·

каръ 1А да се махне тая
умр: зиа э а васъ жилищ-
на коиэа. която вий са-
ми по искуствеиъ начинъ
попържате.

Ще се съадалъгъ зако
ноположения. както и въ
другитt културни страни,
които от малко малко we
в11 тури отъ бримка на
устата за да вървите по
правия 11.жть Съ тоя вашъ
актъ на посевателство
надъ дребната собстве
ность. на която не да-
ватъ и да издъхни и, ко-
ято е факторъ на об-
шествения строй, Вие
хвъргате рхкавицв за ед-
на нова борба.

Въ противовесть ?а
васъ ще се образува дру-
го дружество наемателъ,
което ще бж.де много по
много числено, мнrо по
значително, защото въ
него ще влизатъ всички
наематели, бtзъ разлика
на партии и положение и
сплотени като единъ (за-
щото съзнаватъ плачев
ното положение въ което
искате да ги поставите)
ще поематъ борбата.

Ето защо опомнете се,
не се организирайте за
борба противъ закона за
жилищната криза, ами си
организирайте умовете и
капиталите за да може
да дадете нtщо по оошест-
венно на тоя народъ отъ
когото Вий живвите. Ко-
оперйрайте капиталите си
и застройте rолtмите
праздни мвсга и полусру-
тени здания, които при-
тежавате и, кога на твх-
но мtсто, като продуктъ
на Вашия капиталъ, из-
никнътъ многобройни дю-
кяни и хигииенически жи-
лища - закона за жили-
щната криз.а ще пропад-
не по самосебе си. безъ
Ваши ,·е протести.

·

Наематель

Кой какво и кжде
МОЖИ ДО СИ КУПИ ВЪ

Хасково
Най-доброкачественъ и

вкусенъ хлъоъ отъ фур-
ната на Иоската,

Винаги прtсно и доб-
рокачествено месо отъ
касапина Токата

Пръсенъ и разноо6ра-
венъ зелеичукъ отъ бай
Тенчо зарзаватчията

Консервирани риби и
дели катеси отъ Захарин
Мавровъ; Пръсна риба
отъ Чауша; Най-хубаво
дървено масло отъ Хам-
АЖИолу.

Най доброкачестзенъ и
чистъ безъ никакъвъ при.
месъ шарланъ отъ бай
Иванъ х. Петковъ

Най хубаво вино и ра-
кия 01 ъ Т. Патковъ

Най хубава биrа 0тъ
Галата

Най хубави кебапчета
отъ Смаила

Най хубава боза отъ
Шакира

Най хубави салами и
консерви отъ В Балемеза

Най хубави .сладки и
бонбони отъ Я. Палечевъ

Най хубави прежди отъ
Парапана Василъ

Най доброкачествени и
модерни платове отъ
Братя Бра?кови

,,РОДОПСКА ЗВ1>3дд"

ч-жпнишгъ
за насъ

»Вмвс-го да пресэьвцаа
свойте сжнародници. гнъ
Цчнковъ би по добрt сто-
рил да подаде оставката
на минисгерсикия каби-
нетъ»

(Xeyes \\'рiнм ,\l)P,пdlial!t)
Дочакахме и тоя день

пакъ, да чуемъ преценка-
та на чужденцитt за вът-
решното ни положение,
което и тt точно схвана-
ха че не е до тамъ добро,
както си го прдставлява.
ме.

Едно врtме Стамболий
ски и Райко Даскаловъ се
бtха заеки горенно да
пречистятъ страната ни
отъ Македонцитt - не
успtха а още повече за-
трудниха положението въ
управлението и въ реаул
татъ видtхме - кабине-
та сваленъ и двамата
свършиха съ смърть.

Днешното правителство
върви 110 схщия сипей,
кждt 1·0 изхода не се виж-
да, и не е за чудене да
го сполtти сжшага у-
часть, - тая на кабине-
та Стамболийски, друго
НИЩО чудно Н'ВМа на ТОЗИ
сввть, и много права
народната поговорка га ка-
то казва -съ какъвто ар-
шинъ мtришъ съ такъвъ
ще те пр Ьмерятъ». Тъй
че тръбна да се внимава
много дсорв като се прtд-
приематъ нвкои мврки
които носятъ отговорност
отъ важенъ характеръ,
какжвто е случая съ из-
вършени гt напослвдъкъ
арасти надъ Македонству-
ющитв. Може би пъкъ да
е направена rрtшка за-
щото нали сме хора. мо-
жемъ и да грвшимъ?

Обаче тръсва да побър-
заме да я изправяме, а не
да я отминаваме мимохо
.цомъ и безъ интересъ,
нещо което ще ни оха-
рактеризира прtдъ вън-
шния сввть като хора
които нtматъ понятие отъ
ни какво нtщо е лична
свобода ни какво нвщо е
свещенна конституция, ко-
ято за rолtмо щастие си
имаме такава у насъ. .

МАЛКИ ВоСТИ- Въ южна Франция
въ областьта. Нанси, Бор-
до схшо еж паднали 1'0-
лtми снвгове Всички ло-
зя еж. попредени.- Въ Германия е пад-
нало сн вгъ, който е до·
стиrналъ половинъ ме гръ
дебелина и въ България
днесъ врвмето се мхчи
;ia вали сн Ьгъ въпрЬки
настж.пващата пролtть

ПРИСТИГНА МИ
кремъ, пудра жермандре

==== френцузка ===
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Па1ти1аппвото и

Чов?щииата

Едиа иеооходимос,
r lр{)Л'В гния сезонъ. е 1

че настж.11илъ щ? д<датъ и жежкитt и зз)J
ШJJИВИ ДНИ.

За голtмо
Има 1·ерои на нашето

врtме, които си въобра
зяват ь. че непременно
трtбва да бж.датъ мно,·о
разпален?,.? ш1ртизани итtхното усърдие отива
до ТаJ\1ъ, че отъ ? опарти-
заня1 ане изrубватъ човt-
щината. Такъsъ случай
1·а 110J1итическv въсr1ита-
ние е присж.щъ на мало-
културни хора. За тtхъ
расковничето за всtки
въпросъ се крие въ пар-
тийната членска книжка
и cal\10 тtзи, които я при
тежаватъ еж достойни
да вл·взатъ въ царството
божие.

Нtма нищо по печално
отъ положението на та-
къвъ който трtбва ·

да
избира между партизан-
щината и човtшината.
За тези които притежа.
ватъ ч11енса<и книжки,
може не само отдtлни
членове и параграфи, но
и щtли закони да се иг-
нориратъ, за да бж.датъ
облагодетелствувани. О-
баче тежко и горко ако
нtкой истински нещест-
никъ из11адне въ положе-
ние да очаква т·вхната
услуга. Тогава тt разли-
стватъ правилницит't из·
важдатъ отъ архивата
всевъзможни окрж.жни
отъ министерст2ото и въ
края на краищата, раз-
рира се, се подиграва тъ
съ човtка.

До тогава, до ко1ато
понятието партизанин ще
бж.де въ съсrояние да за-
душва човtщината, ние
на всtка стж.пка въ жи-
вота ще срtщаме герои
на нашето врtме-rолtми
партизани, но лишени
отъ човtщина

съжален?
ние хасковци нtмаме 1кива мtста, кж.дtто Lможемъ да се прохлади, ?
въ тия жежки дни.

Наистина инициати
за създаване на таки,1обиталища, въ днешна
ни общинска упµава
липсва Напротивъ тя и.не

засилена повече отъ вj
кога. Но въпросътъ е
ra, въ близкитt лtта кПдt rражданитt ще пркаратъ минути на отдих
Едничка остава rрадс11
та ни градина. Тя
продължение на 3 rодои?
ни, по редъ обстоятелfК?
ва, постепенно не се 11p\na.11почиташе. И имаха пра,
rражданитt: Военната мРЪ?
зика бt прtстанала ;оф
свири тамъ и гражда1-11а.тt се ровеха въ пра.>1ани
ляцитt прtдъ Народнаt в1
банка, защото музика,же1
свиреше тамъ, 1рос

Обаче събитията се к
М,

ренно промtниха. Пр-h
ср1:

китt, които караха и
мvти.s:

. rил·зика и.:r. гражданство \зм1:не пое ощаватъ градска jградина еж прtмахна1'ц
И намъ ни се струва а
едни??о?одх?ыу?
блично мtсто, за воею+ма ?,ОНчта музика е rрадскаrа 6градина, обаче ще ни

е нкаже - нtма бесtдка
За тая цtль ний дълбоlрез
вtрваме, че общинския, CJ
ни кметъ съзнава нуж?
та отъ една примнтив1??
бtседка и за цtльта u
нареди потребното.

офу=======================она
Четете Р. Звtзд· с

r1ет?
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!--!!!!!!!!!!!1!!!!?1!!!!!!!!!!???!!!!!!!!!!!!!!!!!!,, н:

Б. Н(" Банка к у 11 у ?ри
златни монети както сл·) зс
два: наполеонъ 506, ЛИRе п
английска 632 50 лира т.рос,Конвенционалътъ за Пло- одивъ-София пристига 2.30, река 57 4, 2 -то марка Г-

тръrва 2·44; конвенционалътъ рм. 615.15 20-то кpot,qa!,
за Свиленrрадъ пристига на австр. 5 i 3. 50 Руска Р)ат1
Раковски 0·11, тръгва 0·20. бла 6 7 щатски доларъ 13ор8

Смi;сенъ влакъ за Пло- канадски доларъ 131, ср Ше?
вдивъ-София пристига12.54, бъренъ левъ 8,50 1 rрам:еля
тръгва 13·44, за Свиленrрадъ чисто злато 8.54 1 грам.
пристига 13·43, 14·28. чисто сребро 2 03,

[? НО В О П Р t; М t; СТЕ Н II Т 11 ?о
Печаrвица свотпинн11 в??

JI
?раЕ

Хасково тръгва 9·30, 17 .
30; Раковски тръгва 7, 14·10;
Хасково пристига 9, 16·10
Раковски пристига 11 ·30, 19·30.
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е снабдена съ най-1Аоде"'ни t.u"'иФ- 19 тr r lo стове бъ11rарски, френски и НЪ/К"' как
ски букви.

до демокр. К/lубъ, срtщу новоспройщето
ее здание до общината

аш?-
СТ(

ПРИЕМЕ\ Дf\ ПЕЧf\ТИ?ВСИЧКИ ВИДОВЕ ТЪРГОВСКИ нта
КНИЖf\, виз. Кf\РТИ, НЕКРОЛОЗИ, f\ФИШИ и ПР. ная- - на най·износни ц-вни. - - Че·

Пос-tтете за да се ув'hрите. е


