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РНалежаща
I

)? Нашитв желtзници
Ьди войнитв даваха до-
rJсждt задоволителни ре-
tr1тати, обаче, днесъ, ола
)t,аРение на редъ причи

които се отказваме
изтъкнемъ, желtзно-

[ното цвло у насъ е въ
е.чевно положение.
а1 Всвки, който е би-

ъ заставен да пжтува
-:нашитt желtзници, о-
-ено при тръгване и
+стигане отъ и до сто-

ата, е изпиталъ сла-
гигв отъ това пхту-
е. Навалицата е така

явёма, пвлницитв еж би-
?с.и заставяни да стоятъ
г?т:uы: прави оезъ -да
ot се удаде възможность

он намtрятъ rдt да си
1, еднатъ. Даже сtдане-
rмt110 пода не имъ е въз-
тасно. И нашитв пжтни-

( безропотно понасятъ
бtда, защото желвз.

са.итв еж държавни, та
. га кому да се оплакватъ.
та Тая rъчканица, раз-

.а се, е въ третоклас-
ВС'lt купета - въ пър-
=ласнитв и второклас-? обаче не е така.Въ

а каруца ще видите
Le удобно настанили
олцина думбази при
фортна обстановка и
нично се подсмиватъ

-r1еволята н а просто·
?Юртнитt, натъпкани ка-

зъ наденица въ тре-
11аснитt купета

1тб Cera нека видимъ да-
19?д110 подобно положе-

се диктува отъ раз-
)'tiн и интереси, или то
?н?лъжи на една нераз-

нщина и глупава тра-
ия, ОТЪ КОЯТО МНОГО
звна еж се отърсили
го просвtтени народи
.елвапж-гни компании._ ...
Въ сборника за ста-

-1rрrичrскитt сввдения за
1 кtзницитt, официално
ви?нис првзъ финансо

е 1920/21 ГОД, срвша-- .лtднитt данни: Отъ
J9,!:$SG пхтника въ пър-ви класа еж пжтували

ни149, в. втора 365,588,нъь трета 6,47\:1,76\:1 пхт-
. "at ороятъ на първа
ще?а сравненъ с ъ тоя

трета прtдставляаа
близително 1/124., а1тия
втора .класа сравне-

Хасково, t о януари 1924 rод.

реформа
ни съ трета 1/18 или 0·54
0/0 отъ I, 5'10 u/0 отъ II и
93-95°/0 отъ III. Ако отъ
всвки държавата отъ тре-
та класа е взела е взела
срвдно по 1 О лева. тога-
ва we имаме единъ при-
ходъ 65 милиона лева.
Отъ тия отъ втора съ
над ле ж н о увеличение
кръгло 5 и половина ми-
лиона, а отъ тия отъ пър-
ва класа около 900,000
лева Отъ привилегирова-
нитt класи значи държа.
вата е имала единъ при-
ходъ крхгло 6 и полови-
на милиона срtщу 65 ми-
лиона отъ трета!- Питаме- и-ма JtH сми-
сълъ държавата с р t щ у
единъ така слаоъ приходъ
да разкарва почти пряад-
ни сума каруци отъ I и
11 класа, когато прихuдътъ
е тъй неэначителенъ? И-
ма ли смисъль за хатъра
на пхтници. които првд
ставляватъ r,0/0 сръщу 94
0/0 да се създава преце-
дентъ за негодувание и
брожение между грамад-
ната часть на нашия на-
родъ? Не е ли врtме да
се отърсимъ отъ првдраз
сждъцитt на миналото и
тръгнемъ по нови пхлиша?

Ние смtтаме, че ми-
нистрътъ на жеявзннци-
тt, който изхожда изъ
най-демократичнитt срв-
ди, ще направи тоя смtлъ
жестъ и прtмахне причи-
нигв, които създаватъ ус-
ловията за покровител-
ството на извtстни обла-
rодtтелствувани думбази,
които поне на едно мtс-
то да се изравнятъ съ
широкитt народни маси.

Нито интересигв на
държавната хазна. нито
добрt раз6ранитt наци-
онални интереси дикту.
ватъ да се толерира едно
подобно положение.

Ние се надяваме, че
министрътъ на желвзни-
цитt е длъженъ непрв-
менно да се занимае съ
тоя въпросъ и му даде
едно рtшение съобразно
нуждитt на днешното
врвме.

Схщо така ние от-
правяме апелъ и къмъ на-
шия печатъ да повдигне
тоя въпросъ,

АБ?НдМЕНТЪ: Б о р с f.\
Гоцишенъ 260 Курсоветt за днесъ 5

За 6 мtсеци 150 януари еж:
Анверсъ 602 608

За 3 мtсеци 100 Будапеща 68 74
Виtна 1 'J4 200

ОБЯВЛЕНИЯ: Прага 404 407'50
Лондонъ 598 603'50

на квад сантимет. по Парижъ 683 690
Гърция 271 278

2 лева Италия 600'95 '606

Редакция и администра Швеция 3G72 3703
Ромъния 70 71.50

ция печатница Сърбия 15G 157'50
q ?В"БТ/ШНА J -Хасково Турция 73·70 74·50

Швейц. 2420 244U
? Ц"БНА 1 аевъ

Холаня: 5252 5265
Ню-Йорк 139 140
Канада 134:'50 135·50

Отъ любовь .•.
Самонаране,1иитъ вейнинъ

Не · само rолtмитt,
но и малкитt градове, о-
собено прtзъ дългигв
празници, се отличаватъ
съ нtщо.

Така напримвръ, вче-
ра, къмъ 4 и половина
часа, въ градската гради-
на войникъ единъ, за да
забрави мжката, при-
чинена отъ любовьта си
по нвкоя, се напива и,
въ такова състояние, из-
важда ножа си и се на-
ранява въ дtсното кол в-
но и- rърдитt. Веднага
билъ отнесенъ въ болни-
цата, за помощь. Ножътъ
му е билъ взетъ uтъ а-
гента. Положението му е
неизвtстно.

Потопппи па1аходи
въ Черно }VI.ope

Единъ американски
пар?ход?., на пхть за
Ню Иоркь, благодарение
на силнитв ввтрове, е
потънал. въ Черно море.
Завчера, параходътъ »Ко-
нейяъ-, който съдържа
1 О,000 тона вмвстимость
схщо е потъналъ. Удаве-
ни еж 3 7 пжтници.

BDIK?B(Jb
От rара?Раковсни„тръгва

въ 7 часа и пристига въ Хас-
чсово въ 9 часа сутринь, и,.._въJ часа слвдъ объдъ и присти-
га въ.,а5..,часа. слвдъ пладне.
Отъ гара Хасково тръгва въ
9 часа и за м.•и пристига .въ
Раковски въ 11 часа и 30 м.
сутринь, слвдъ объдъ тръгва
въ 5 часа и 30 м. и пристига
въ Раковски 7 ч. и 30 м.
Конвенционала пристига нр
гара Раковски за llловдивъ- ·
София въ 12 часа и 30 м.
првзъ нощьта, а отъ Свилен·
градъ пристига въ j часа и
4LJ м. спвдъ полунощь. См1;-
сенъ впакъ пристига отъ Пло-
вдивъ въ 1 часа и 40 м. спвдъ
пладне и тръгва въ 2 часа и
28 м. Отъ Свиленградъ прис-
тига въ 12 ч. и 50 м. и тръг-
ва въ 1 часа и 40 ми_нути.

It\. Сербеэовъ
Настоятель на д-во „Кури-

еръ", Т.-Сейменъ, приема о-
бявления и абонаменти за в.
.,Родопска эввэда", по та-
рифигв,----?---,-::::)·'·.---__:::-----?--

ПОСЛ"БДЕНЪ чясъ
(Специални_'_ теJеrрами на:« РоАоnска·? Звtц? ;, )

11J1аnими1ь Мововь
МИНИСТРЪ?

София, 8. 1. Утр'h,
в'hроятно, ще изл'hзе

uуназътъ, съ 1<оито
се назначава r. BJi.
Молловъ, демонр-
атъ, за министръ на
право?ждието.
06раэцовиятъ чи ...

ф11икъjиэгоръ11ъ.
Русе, 9. I. Обра?

зцовиятъ чифлинъ
край града на 5. т.
м. неизв'hсrно накъ,
биде обхвана1·'L отъ
силни пламъци. Из·
rор'hлъ е почти ц'h·
лия. Заrубит'h въз·
лизатъ надъ 2 ми·
J1иона лева. Води с?
слtдствие. Цtлото
гражданство е по-
тресено отъ това.
е?,, р б и т t. 3 а

ГЪРЦИТ1>
София,18. I Сръбски-

ятъ в-къ «Политика» прt-

дава Н1Жаl{Г-;/,', C'f• СL'.?ИТО

I? [!.OPOЛCTl,'J, Ч<: f ърЦИТ;Б
1леда;1и доор-& н"* рt!.iьта
на министръ прtдседате-
ля r. Цанковъ и едва не-
доумtва, какъ било въз-
можно това.
ВЪЗСТАНОВЕНИ СЪО-

ЬЩЕНИЯ
Русе, 9. 1. Съобщени-

ята.в Ромъния, които, вслt.
дствие студоветt и снt--- -·- ---
1·оветt бtха прtкжснати,
еж напълно възстановени.

Дыижението no Дуна-
ва е сжщо въстановено.
ПРИЗРАКЪТЪ НА ИВАНЪ
ГРОЗНИЙ, ЛЕНИНЪ БЕЗЪ
ВОЙСКА. УМР1>ЛИ ОТЪ

СТРАХЪ.
София, 8. l. Частни

свtдения донасятъ. как-
во червен_о_ r_вapд?_!t??'!:_t
отказали да nазятъ _ дво-
реца на Ленина.

Причината била, че·

всtка вечерь имъ се явя-
ва?ъ_!lризракътъ на Ива-
на Грозний. Имало мно-
го смъртни случаи отъ
страхъ.

Б. Р. Доколко е вtрно
това, не знаемъ. Ние го
прtдаваме като куриозъ.

__... __ -----·---- - ?- - --- __ ____._. - ------- --- - -

t.+ \• СКРЪБНf\ В15СТЬ ·

1Сърца разбити отъ скръбъ оповtстяватъ сво-
ята печална и нескончаема тжrа съ загубата и на
третия ни непрtжалимъ синъ, братъ, внукъ, братов-
чедъ и племеникъ
,

димитръ Ив. С. Видовъ
·

слtдъ краткэ и мжчителна болесть, въ цвtта на сво-
я животъ, 21 1·од. възрасть, милия ни Митко прtдаде
Боrу духъ на 5 януарий 3 часа слtдъ пладне, 6езъ
да дочака мила пролtть на своя трудъ и идеалъ.

Ти се изгуби отъ нашия поrледъ »скжпи Мит-
ко« и хладната земя те обви въ своитt обятия. но
ние вtчно ще плачемъ и т.к\жимъ за тебе-нtжна и
тиха душа.

От опечаленото сtмейство
- . ... . ? - . - - --?- ·- - .. -



Р\чыа на ввадимн1ь nамяиовь

Вчера, 1 О часа сут-
риньта въ Народния домъ
се състоя твърдt добрt
посtтено публично съб-
рание, на което говори
нар. прtдставитель отъ
соц.-демократ. партия въ
града, r. Вл. Дамяновъ.

Прtдметъ на рвчы а,
която продължи олио три
часа и бе изслушено съ
дълбоко внимание, бt те-
мата: «Л?р,итi; ст?тси на
но•ия napммент• •.

«Изходенъ пунктъ на
сегашното положение, за-
хвана г. Дамяновъ, е 9 ю-
ни. До него се дойде првзъ
нещастнитt и катастро-
фални войни и тtхнитt
послtдици, които натери-
ха почвата за комунисти-
ческитв и дружбашки де-
магогии и възслtдствието
на дружбашкия режимъ.
Веднага слtдъ войната,
вмtсто ёългарското уп-
равление да се аалови съ
ступанското аазравяване
на страната, вътрешно и
външно омиротворяване
започнаха се безумнитt
проuовtди;на комунисrи-
тis ta революция,и съввт-
ска власть. Дружбашитt,
които въ началото съ по-
мощьта на народняци и
цанковисги, удариха на
социалисти и комунисти
(желвзяичарската стачка)
слisдъ едно закрtпване на
режима си, захванаха съ
своите необмислени '"Ре-
форми», които смутиха
ступанския строй и съз-
дадоха първитt поводи за
основателна критика, ко-
ято се засили още пове-
че, когато въ прилагане-
то дори и на малкото си
по до,бри закони прибtr- .

наха къвъ всичкитв срtд,,
ства на покварата оста-
ли въ насявдство отъ ста-

'\' ритt котерийни режими.
И колкото опозицията
срtщу твхния режимъ се
засияваше. толкова. пове-
че те избиваха въ наси-
лия, които въ края се о-
бърнаха въ непоносими.
И когато тt запушиха
всички законни изходи за
борба - тогава 9 юни ос-
тана единственъ изходъ.
И той се яви.

Кс 1муниститt, които
не еж освtнъ проводници
на чужди (московски) вну-
шения и които около 9
юни само на нtколко ме-
ста се намtсиха въ пол-
за на поваленигв друж-
баши получиха укоръ за
оевдвйствието си съ Мос-
ква и за да оправдаятъ
мат риалната поцкрвпа,
която получаваха о т ъ
тамъ, ваго rвиха своите
планове, които се изра-
зиха въ септемвриАскитt
бунтове. Тукъ r. Дамяновъ
въ защита на тезата си
цитира нtколко пункта
отъ комунистическитt те-
зиси, които изрично по-
веляватъ вътрвшната бор-
ба и създаването на не- ·

легаленъ апаратъ. Посочи
на въстанията, които из-
бухнаха и на по-широко
то такова:въJБерковско и
заключи, че дtлото на ко-
м униститt првзъ септем-
ври не само бt катастро-
фално за твхъ и пар ги-
ята имъ, но и првдател-
ко прtдъ България, която
при единъ ycutx? на въс-
танието имъ можеше да
бжде окупирана отъ чуж-
денци, кскто стана съ
Унгария првзъ Н19 r.

Послвдваха изооритв
които създадоха днешния
парламентъ. Г. Дамяновъ
направи характеристика
на партиитt, които засв-
даватъ въ парламента, из-
каза надеждата, че има.
наяичнитв сили за една
творческа реформаторска
законодателна работа, сти
га да може да се прводо-
лtе котерсйния духъ на
управлени.е, които държи
отговорни срвди. Камъкъ
на првпвване въ управ-
лениете ще С>ждат. само
изввстни социални зако-
ни, като жилищния, тоя
за труд пвэ. соёственость
и .пр. по които вероятно
ще дадатъ сражение лt-
вата и дtсна консерва-
тивна тенденция въ пар-
ламента. Борбата съ спе-
кулата, свщо, е пробенъ
камъкъ за првпъване. Да-
де осввтление и мотиви-
ровка по гяасуванитв ве-
че закони за амнистия,
защита на държавната
сигурность, аапрвщения
вноса. на луксозни стоки
и звключи, че гаранцията
за бждащето правилното
развитие на страната е
въ усвояване на една пра-
вилна напрвдничава по-
литика на ступвнско прв-
устройство на което, ма-
каръ и не бързия завър-
шен. да 6.жде социализма,
благополучието на всички.
Въ тържеството на тоя
развой ние имаме твърдв
вtра?, завърши 1·. Даия-
новъ при шумни аплоди-
сменти.

Пр1тестъ на МакеАОН-
ската орrаниаация. По по-
водъ пристигането на ма-
са нови македонски бt-
жанци в. поrраничнитt
г р а д о в е на царството
првзъ най-тежката зима,
подгонени отъ нечувани-тt жестокости на сърби
и гърци македонската е-
миграция е рtшила да на.
прави на 13 того масови
протестни събрания в ъ
цълата страна. Положе-
нието н а бtжанцитt е
ужасво, нвмайки възмож-
ность да взематъ съ себе
си най-необходимото.

О,к? 1lац, 1'0мumemi
па Ma'IC. е.J1шрацvя.

Четете в. « Род. Зввзда»

Въпреки стtснително-
то си финансово положе-
ние, общината, употрвёя-
вайки грижи за · аакрвпя-
ване на мвстния градски
театръ, е птпуснала зав-
чера субсидия отъ 25,000
лв. за издръжката му.
,1,о сега е отпусната суб-
сидия въ размtръ 70,000
лева.

Сумата 110 отпусна-
тия заемъ на общината
отъ държавата за пост-
ройка на зданието на
1 смвсена прогимназия,
въ размвръ 600,000 лв. & _
е всецвло изтеглена отъ
прtдприемача отъ Б. Н.
Банка. ?

Въ финансовото Окр.
Управление заседава ко-
мисията за опрвдвляне да-
нъка върху общия до·
ходъ а а финансовата
1922 година.

Хасковската община е
поискала отъ мвото на
финансиитt авансъ срв-
щу вземанията на общи- 11------------------
ната отъ връхнинитt
върху общия доходъ, за
да може да посрtщне за-
дълженията си и изпла-
щане ваплатитв на
служащитt.

Получи се въ редак-
цията ни едно писмо,
подписано съ инициали
В. 11., отъ Хасково, въ
което, като похвалява на-
шето дtло-издаването на
« РоАоnсма За?зда-с, а-11е11 и -
ра къмъ fражданството
да ни подкръпи- Ние по-
.канваме r. В. П. да се я-

ви в. редакцията,
fрадския теагъръ -ще

првдстави довечера за
трети пъть Kpa11,mr, иа Оо-

до.м1 «, драма въ 5 дtй-
ствия, от. Зудерманъ.

МОДЕРЕНЪ ТЕАТРЪ
довечера, първа серия
»МАРИЯ АНТОАНЕТА.:, ис-
торическа трагедия, съ
Диана Каренъ. От утре
втора сервв..

Поминал-ьсе е на 5 т.
м. и третия синъ на r.
Ив. С. Видовъ - ДИМ?-
ТРЪ, на 21 rод. Нашитt
сърдечни съболезнования
на опечаленитв.

Нtкси учреждения нt-
матъ дърва за отоплени-
е и чиновницитt риску-
ватъ да настинатъ. Нека
шефэветв се погрижатъ
за това.

Гражданктt обръщатъ
внимание на общината
да' сл-вди изпълнението
на заповtдьта си OTHl)C-
HO· движението на коли,
файтони и др. вечерь изъ
rлавната улица.

ТесноАинекката вчера
биде очистена отъ снt1·а
и днесъ функционира ре-
довно,

Днес-ь слtд1t о6tА-ь об-
щинският1> съвtтъ откри
редовната ,?нуарска сесия.
Занима се съ опрtдtляне
дневния редъ и днитt на
заседанията.

I

XPDHИHD

Бро?

.....

За мбtJ!t?ване е, че
np·k ;, 1 разни11ит-в Tf;lT·
рит,, (1·! ха извънредно
много ?')6р'1 посвтени,

На 29 т. м. въ София

Наша ПJОВНИ!I
т.-еей}Кенъ

се свиква конференuия на
окр. акц. началници и
ревизори.

Б. н. · Банка купува зла-
тни· монети по курrъ ка-
кто?сл·вдва:

Наполеонъ :')()(i, анг-
лийска лира 6?2. турска
лира 574·-, ·20-то мар-
1<а германска (i 19 · 50. 20-
то крона Австрийска 5:?3·
50, Руска рубла 6G, LЦа-
дски доларъ 1 ? J ··--. кана-
дски доларъ 131 ·-, сре-
бъренъ левъ 8'50.

Н а 2 8 , :l !J и :1 О 1

въ rр?да ни ct със
околийски учителски
1·ресъ, безъ разликr1
политически убъж;1t1
Конrресътъ биде откр
отъ 1·. И в. П асту>:овъ
София. Говори се въ

изхвърлянето на нt
лоши пороци ср·вцъ

1

телството и тръrв
изъ новъ, добъръ щ
Конrресътъ се закри
учителска срtща.

rл. Н. Сербе1

ВАЖНО ВАЖНО
Нека· е известно на господа хасковскитt

?·раждани, че от 1 януарий отворихме маrазинъ ка

ПЛАfОВЕ КИЛИМИ и ОДЕАЛА въ нозо · построенитt'
дюкяни на Orn. Rалдар-ь.мов1, до пощата.

gждtто ще намtрите на най изноею

цtни rорнитt артикуJ1и.
БРАТЯ ДОБРЕВИ.

Землед. Синдинатъ „РОДОПИ"-- Хасно

06RBJIBHИB
Земледtлски ·Синдикатъ „Р

допи" въ гр. Хасково, съобщава?
интересуюшитt -се, е въ- e1'li
11 Януарий т. г. 9 часа прtди
бtдъ, ще продава въ канuелар?
та си около 900 килограма гьо,
и юфтъ.

Подробни свtдения и прtгле
nане въ канuеларията на Синдика

1-Ь-

Татаревско ее11. Учи11. настояте11с1

О6нвпвнив
Училищното настоятелство въ с.1

тарево, Хасковска околия обявява на 1

тересующит'h се, че на 13 1. 924 rод.
2 часа слtдъ пладцt въ канцеларията
ще се произведе търrъ съ явна кон,
ренция за от; \аване подъ наемъ слtд1
тt недвижими имоти:

'
1. Общинска мtра за нива отъ 30 декара

мtстностьта «Аландта-Каиря •,
2. Общинска мtра за нива отъ 25 декара ьъ

щата мtстность.
3. Общинска мtра за нива отъ 30 декара

мtстностьта «Гоrу-бунаръ».
0Искания залоrъ за участие въ търга е 10,

документитt; свидtтелство за честность и падане
Тръжнитt книжа моrатъ да се видятъ вс

присжтственъ день и часъ въ канцеларията на
лищното настоятелство.

с. Татарево, 12 XII 1r123 rод.
Прtдседатель: Ив. Райковъ.
за Секретарь: А. Спасова.


