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Финан.совпта нриза???·-·
Въ нашия край про-

водството на ТЮ'ГЮЫ·а е
й-главния, ·а нtrдt из-
ючителния пеминъкъ на
селението. ·така, има
яа . съ население огъ
?100 кхщи. произвеж-
щи до 30,000 килограма
)ТЮНЪ. -Въ новитt земи
сеяението, както споме-
хме, изключително се
нииава съ иараёотване-

на тютюнитв.
Миналата година тю-

>ннтt намtриха много
бра. цtна и то твърдt
но. Тая година, обаче,
ге забtлtзваме, че бла-
аарение на много -+1ри-
ни, .осввнъ че цtната
тютюнитв е нвполо-

на отъ миналогодишна-
' но нtма покупки и
одажёи. Така щото па-
пката , и ородажоата
я година .е невъаможно
ради обстоятелството,
всички тютюневи фир-

, еж. ангажирали
оитt к а п и т а-

въ тютюни отъ мина-
производство. Отъ про-

водителигв има првд-
rане на произведенитt
пюни, ооаче покупка
може да стане поради

шансоввта криза.
За nрi,махването на

я крива ще б.§.де край-
необходима намtсата

Б 1Н: банка, · квяго да
·пусне необходимитt
едити.

Тия кредити ще трtб-
да се отпуснагъ из-

ючително на наши фир-
:. които првдсгавляватъ
на с и r урна гаранция

своята паатежноспо-
бность, вашето тt и-
тъ складирани тютюни
ъ минали производства.

Крайно врtме е Б.
банка да се: намtси въ

учая, защото иначе е
r.,инуемъ крахъ въ то-
. единствено по своитв
коли производство.
! Ние смtтаме, че г-нъ
аекторъгъ на мtстния
энъ на Б- Н. банка, е
?.же11:ь да освtтли цен-
юата основно no тоя

въпросъ, като се добере
до общирни данни. Г'нъ
директорътъ съ една по-
добна посгхпка би застж-
пилъ интереситв както
на кредитното учрежде-
ние, така и тия на про-
изводители и тютюневи
фирми.

Въ непосрtдственъ
контактъ съ производи-
тели и фирми той ще мо-
же да се добере съ цtн-
ни св'h;цения, които цен-
тралата и при желание
-не би могла да ги има.

Ние вврваве, не г-нъ
директорътъ, проникнатъ
оз-ъ дълёскоко -сьанание
на изпълненъ дългъ, въ
едно най-непредължител-
но врвме ще направи
всичко възможно за пръ-
махването на тая финан-
сова крива въ нашия край
и съ това да стане при-
чина да насърдчи едно
производство, ковто дава
най-голвмитв доходи на
държавната хазна ....... сък-
ровище.

На 22 срвшу 2 3 де-
кември првзъ нощьта,
Грозю Дtяновъ, Дим. То-
доровъ, Сали Ахмедовъ,
Шакиръ Мехмедовъ h Кя-
рииъ Шакировъ, отъ с.
Кушеваръ, кържалийско,
нападатъ овчара отъ с.
Сусамъ, Хасковско, Се-
физъ Меминовъ, нараня-
ватъ го и му открадватъ
4:О· хубави .кови. На връ-
щане, изъ · я:тя тt из-
rубватъ козигЬ. Послъд
нитt биватъ намtрени и
и укрити отъ Пеню Же-
ковъ, Даню Атанасовъ,
Ванчо Русевъ и Ваню Ан-
геловъ, отъ с. Сусамъ.
По нареждане на кмета,
а въ послtдствие съ nо-
мощьта на енергичния
стражарь Иванъ Узуновъ,тt биватъ заловени още
на 2 5 с. м. и докарани
въ Хасковското околия.

ско управление. От кози-
тt само 22 еж. заловени.
Успtлъ е да из6trа Кя-
римъ Шак ...ровъ. Слвдс-
твието, което. се води у.
силено, о6tщава да раз-
крие и други кражби,
тъй като заловенигв се
уличаватъ като ятаци на
разбойници.

От гара_.Раковски тръгва
въ 7 часа и пристига въ Хас-
ково въ..,9..,часа сутринь, и.lвъ
3 часа спвдъ обвдъ и присти-
га въ 5 ..?часа спвдъ пладне.
Отъ гара Хасково ,тръгва въ
9 часа и 30 и. и пристига ;въ
Раковски въ 11 часа и 30 м.
сутринь, спвдъ объдъ тръгва
въ 5 часа н·-30 м. и аристига
въ Раковски 7 ч. и 30 м.
Конвенционала пристига на
гара Раковски за Пповдивъ- -
София въ 12 часа и 30 м.
првэъ нощьта, а отъ Свилен-
градъ пристига въ 3 часа и
40 м. слвдъ попунощь.. Смв-
сенъ впакъ пристига отъ Ппо-
вдивъ въ 1 часа и 40 f>1. слвдъ
пладне и тръгва въ 2 часа и
28 м. Отъ Свиленrрадъ прис-
-тига въ 12 ч. и 50 м. и тръг-
ва въ 1 часа и 40 минути.

,Протестъ ма <Маке,4ен-
ската орrанивация. По по-·
вояъ-пристигането на ма-
са нови македонски 61;-
жанци въ пограничния-в
r р ад о в е на царството
прввъ най-тежката зима,
подгонени отъ нечувани-тt жеспокости на сърби
и гърци македонската е-
миграция е рвшила да на-
прави на 13 того масови
протестни събрания в ъ
цвлата страна. Положе-
нието н а 6tжанцитt е
ужасво, нtмайки възмож
ность да взематъ съ сеое
си най-необходимото.

Omo .li.uц, комитетг:
иа J.W.a?. емигра1fUЯ.

ft\. еербеэовъ
Настоятель на д-во „Кури·

еръ", Т.-Сейменъ, приема о-
бявления и абонаменти за в.
,,Родопска звi;зда", по та-
рифитi;.

Четете в, « Род. Звtзда»

АБСНАМЕНТЪ:
Гоi\Ишенъ 260
.За 6 м-всеци 150
За 3 м·всеци 1 оо

ОБЯВЛЕНИЯ:
на t<вад. сантимет. по

i лева

Редакция и администра.
ция печатница

« ?ВьТЛИНА, -Хасково

Ц15Нд 1 J188Ъ

Б О Р С f\
Курсоветt за 11несъ 1 о

януари еж.:
Анверсъ 594·50 6()2 50
Будапеща 61 65
Виtна 1 V5 20
Прага 402"40 406'21
Лондонъ \J95 GOU'40
Парижъ 67i 681
Гърция 265 273
Италия 995 601 50
Швеция 3fj48 3682
Р0мъния · 68'30 70.50
Сърбия 154:.20 157
Турция 73·50 74·40
Швейц. 244 ·2433
Холан.11.· 5'225 5272
Ню-Йорк 138 8U 140
Канада 135 136.50

ПOCll$ДEf.t? чие?
(Специални те•еrрами на «РОАОnска·. ЗвtзАа»)

50.МБF\ ВЪРХУ

;К[МIПЬ ПIШI
София, 9, 1.

Неизвtстни лица еж.-· ----- --- - --
хвърл?ли __ з???_ера 601\???
въ кж.щата на Кемалъ па.
ша. Експ;юдирането и би-
ло придружено съ силенъ
трtсъкъ. Жената на Ке-
малъ паша е тежко р'i-
нена. Кж.щата била полу-
разеу_шена. Злосторни-
кътъ се търси,

Венизелосъ
ОТРОВЕРЪ

СQфия, 9 януари
Црtди UЪKOJ}KO ДНИ,

срtдъ вечерята си, Ве-
низеросъ почувствувадъ
тлпи бо-11ки В'Ь стомаха.
Веднага бири повикани
рtкари, които кою?та„
тираJI,И CJiaбa отрова въ
червата, прtдизвикана
навърио от ъ храната.
Вързитt мtркц? в в е т и
отъ тяхъ, «прtри какви„
то и да 1бидо усрожне„
ния. Опасностьта за жи...

вота на Венизепоса в
избtrната.

.Махио [ВоВопеиь

CQфQ?, 9. I. Во-
дительтъ на руски-
т'h анархокомуни-
с-rи, Ма?но, к.ойто,
сл'kдъ дълги пр?-
сл'kдва·ния,: б'h аре-
стуванъ, е осеобо-
денъ.

Убиецътъ
на Райко Даска-
11овъ наrраяенъ

София, 9. 1. Уби-
ецътъ .-а бивwиятъ
м·ръ Р.айко Даска-
ловъ, Атанасъ-1-Jи«о-
ловъ, който вече е
освободенъ, билъ
наrраденъ 01':Ь То-
доръ Алеl(СаJtдровъ.

6бщин.скитt. иэбо·
ри неJ:tце се

от11аrатъ

София, 9 януари
flротивно на единъ

ту,а·шенъ ежеднввникъ,
съобщаваме, tte общин„
скитt шбори нъма да
се 0TtJ8ГiTЪ. Tt ще бж.-
датъ п-роивв?двни н? оn-
редъдвцата; даtа -· 17
февруари т. r.

С-ьобщаватъ ни граж-
дани, че неизвtстни ли-
ца еж. ходили изъ фур-
ни-rt и пр., правейки ,ре-
визия, като опълномо-
щени отъ r. Инспектрра
на труда. Запитани по
тоя случай, послtдния?ъ
заяви, че никого не
е опълномощавалъ, и по-
канва всички ония, на
които би се nр.tдлриела
такава отъ когото и да
било, да изискватъ леги-
тимирането имъ

Научаваме ое, че Б. 3-
банка е дала вичк?тt си
суми на земледtлскитt
синдикати и това е причи-
н-ата д-а не 1\1ОЖе да вър-
ши .друrи операции.

Не е ли вече връ-ме да
се повдигне тоя т.ака ва-
женъ въпросъ отъ м,Ьро-
давиитt фактори на то-
ва вtдомство.?
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Пивчичь и Uавковь XPDHHHD
София 9 януари.
Сърбитt ставатъ

нетърпими вече съ
недоволствата с и
по рtчьта на Цан„
кова. Когато намъ
омръзна вече да се
занимаваме съ нея,
вчера Нинчичъ на„
правидъ изявления
првдъ сръбскитв
журналисти, като,
между впрочемъ,
казалъ, че швяъ да
изпрати една нота
-циркуляръ до вси ...

чки чужди прави-
телства, за да обо-
рятъ Цанкова та
рtчь. Сърбитt ста-
наха причина да не
ни разреwатъ пакъ
по свщия случай,
редовна войска. ка„
кво ли друго смв-
тат11а да ни вапа-
костятъ венаситви-
тk злобни с?сtди?

Ковrре[ыь на
1Iровииц. журнариети

На 6 т. м. въ Дома
на искуствата и печата
въ София се откри съ
рвчь и привtтсвие отъ
подпрtдседателя на д-вото
на стовичнигв журналис-
ти, r. Георги Бълчевъ.
първиятъ конrресъ на
провинциалнитt журна-
листи. Присжтствуваха 84
делегати. Слtдъ като се
изтъкна ползата от про-
винциалния печатъ и не-
обходимата връзка между
него и столичния, пов-
дигна се най-паряивиятъ
въпрос - този за седа-
лището на провинциал-
нитt журналисти. Прtре-
канията не можаха да се
избtгнатъ. Болшинството,
ведно съ Ал. Джаджевъ,
секретарь на схщото д-во,
прtдложи седалището да
бжде въ Плввенъ, а оста-
налитt - въ Търново. Г,
Бtлчевъ настоя щото д-во
на провинциаяни-гв жур-
налисти да бжде подъ вt-
домството на това на сто-
личнитt журналисти.

Конгресътъ се закри
много тържествено съ ве-
черинка.

пвчвтн. .сввтЛИНI\ ..

търси добри еловоелагате-
пи:ср?щу добра заплата.

Рекламирайте само въ е-
жедиевния вiастникъ .Ро·
допека Эв'liзда•,

Снощи помощникъ кме-
та г. Сотиръ Паскалевъ
е направилъ ревизия на
пожарната комада. Намt-
рилъ е всичко въ изправ-
иость.

Въ редакци1та се по-
лучаватъ оплаквания отъ
много граждани, че теле-
фонната служба въ гра-
да е съвсемъ занимарена.
За да получи нtкой кли-
ентъ нвкой номеръ е длъ-
женъ съ часове да чака
ёезъ да може да си пос-
лужи съ телефона. Об-
служването съ други гра-
дове, особенно съ столи-
цата е цяло събитие. Ние
смtтаме, че гнъ начал-
никътъ на мtстната Т. П.
станция трвова да над-
никне въ тая служба и
направи всичко възмож-
но, едно, да се улеснятъ
разговоригв въ града, и
друго тия с столицата.

И1в1tнреАНИЯ часъ на
банковитt чиновници е
продълженъ до I Мартъ
Т. !'.

Приходътъ на град-
ския театръ отъ послвд-
нитt шесть првдставле-
ния првзъ праздницитt
възлиза на 25,000 лева.

Вtстникъ «РцикаА"Ь))
прtдава писмото на по-
койния Найчо Цановъ до
Ал. Стамболийски, nодъ
заглавие -Единъ траги-
ченъ ·. апелъ». Поради ин-
тереса който то првдсгав-
лява, ние ще прtдадемъ
въ утрвшпия брой резюме.

Партийнинт1, празникъ
на Радикалната партия-
19 януарий, Богоявление,
щtлъ да бжде tотпразну-
ванъ много тържествено.

ЖиАищната комисии съ-
общава на всички ония
лица, дошли въ Хасково
слtдъ 10 септември 1915
год., да се изселятъ въ
срокъ отъ единъ мtсецъ
в ъ посtлени пунктове.
rдtJ.o нtма жилищна кри-
за, осввнъ тия, чиито об-
ществени интереси нала-
гатъ оставането имъ. Тt-
зи, които иматъ разрв-
шение отъ бюрото на об-
ществената безоnасность
за оставяне въ града, да
ги првдставятъ въ кан-
целарията на комисията
въ петдневенъ срокъ; Не
првдставилитв в ъ тоя
срокъ ще се считатъ за
невалидни.

Авt 1оммсии. Образу-
вани са двt комисии, ко-
ито въ скоро врtме ще
заnочнатъ работа. Пър-
вата комисия е при Вое-
ното министерство. която
ще изработи законопро-
екта за дирекцията и дру-
ги привилегии за постра-
далитt отъ войнитt.

Втората комисия е
при пенсионото отдвле-
ние, която ще изработи

измtненията на закона
за пенсиитt и разписа-
нието на болеститt. И в ь
д'ветt комисии ще участ-
вува прtдставитель н а
съюза.

Начяная отъ м. А-
прилъ т. r. инвалидния
институтъ п р е м и н а в а
къмъ военното министе-
рство.

МоАеренъ театъръ днесъ
и утрt втора и посяв-
дна серия • отъ историче-
ската трагедия) Мари.я
A.1tтoa1iema. съ Диана Ка-
ренъ. - Наскоро «Рая вь
G1itгoвemt? извънредно ин
тересенъ спортенъ филмъ.

Б. н. Банка купува зла-
тни монети по курсъ ка-
кто слtдва:

Наполеонъ 606, анг-
лийска лира 632, турска
лира 574·-, 20-то мар-
ка германска 619'50, 20-
то крона Австрийска 523'
50, Руска рубла 61, Ща-
дски доларъ 131 ·-. кана-
дски доларъ 131·-, сре-
бъренъ левъ 8'50.

Прtдаваме подробно
какво е открадналъ и
-влопотрвоилъ. бившия
секр, ёирникъ на село
Каменецъ, Иванъ Тяневъ
отъ общин. каса на еж-
щата община. По проввр-
ката на схщия ревиаио-
ненъ актъ отъ 10 IX 19J1
г. ивлишекъ ... от» -192.О- г.
ВСИЧКО 54,985'47 ЛВ. С'Ь
10°/0 лихви и не внесени
до сега никаде на при-
ходъ въ банковъ клонъ
или. каса- По ревизиония
актъ оъ 1; VII 1 ?)23 r. кон-
стантирана кражба [зло-
питр.] на една сума отъ
182,676'81 лв. и наруше-
ние по закона за герб.
налогъ и глоби · държ.
схкровище на сума 14:,164
40 лв. или всичко „злоу.
потребления 196 хиляди
841 осемстотинъ четире-
десетъ единъ лв. и 21 ст.
а то произлиза отъ слt-
дната нечиста здtлка»
Общ. каса 110,718'94 уч.
каса 51616'80 джрж. секр.
423-75°/0 окр. каса 1 ·14
ст. кхмъ пенсиония фо-
ндъ 11,175'37 ст. къмъ ча-
стни лица 13,71 о·.27 ст.
наложени глоби 1,268'94
ст. и по скотовuдния фо-
ндъ 3,701'602 ст. На св-
шия този ти пъ - друж-
башъ е искано уволнени-
ето, като секр. бирникъ
още въ Златишката об-
щина отъ Старо-Загорска
постоянна комисия съ ра-
портитв и NO .ki 531 о.
24 Х 919 г, '769. 3 Х 919
r. до Ст.-Загор. Окр. У-
правитель за наказания
съ 5060,5066,5067 отъ 14
Х 919 година. до прэ-
курора при Хасковскив
Окр. Схдъ ведно съ нужд-
нитt актовт ha подвеж-
дането му подъ отговор-
ность за алоупотребленйе

?

_Зовът.ъ прiiдн .25 ,,.,.=-...e:?-#J(!bll?;i:!lfl•?a:ц1
наголвмиятъ ёългаринъ и
първиятъ основателъ на
турскитt организации въ
България Алеко Костан-
тиновъ -«Българи, опоз-
найте прtди всичко Бъл-
лгария», намври отзвукъ
не само в срtдата на въ-
арастнигв членове въ об-
ществото, но и пеамененъ
такъвъ макавъ и по-къс-
но между юношитt. И ни-
е виждаме не слtдъ lдъл-
rо изникването на юнош-
кн туристки дружества
въ Русе -«Дунавъ)>, ·Вра-
тца - ,Вратченски бал-
канъ11, Габрово -)>Гради-
ще- и пр., които прtди
13 години се обединиха
въ единъ мощенъ Юну-
нушески Туристически
съюзъ

Не беше чуждъ на
това идейно течение и
rрадътъ ни. По инциати-

СЪ NO :1'Нi отъ 20. Х ?Н9-
ГОД, до сжщия Зt\ нака
зан1:я и съ .Х9 5:.>14 отъ
20. Х. !J 1 б г, J\O сжщия за
кражба на захарь обаче
този с,у..щия «приятель» и
дружбашки секр.-6ирникъ
е стоялъ незасtrнатъ то-
гава, а днесъ когато тъм-
ната власть е вече про-
валена той трtбва да бж-
де пипнатъ за ухото отъ
властьта и му се даде за-
служеното. още повече че
фактитt еж на лице за
неrовитt злоупотреления.

Същия този приятель
со виждаме днесъ, като
счетоводитель въ Синди-
калната мtлница на гара
Раковски, вмtсто да бжде
поставенъ тамъ кждtто
му е мtстото. Още пове-
че, че днесъ се третира
като държав. служитель
къмъ Б. 3. Б .. а чиовникъ
който е подъ сждъ и слtд-
ствие съгласно закона за

-държавнитt служители не
може да заеме държ. и
общинска служба. Така
че rрtбва н-ка на Б. 3. Б.
въ Хасково, подъ чийто
вtдомство е и днесъ Син-
диката, да. си взеrv1е бt-
лtжка olfъ това за да не
сполети и мtлницата сж.
щата участь както и гор-
ната община. Ще чакаме.

н.

JJJH)Ыb И [ПОРIЬ

вата на I рупа юноши
ници, 1юкани се въ
к<,во Х. Ьроксъ, ч,
отъ Tl ното Н-во. 11м

тогава за седалище
Русе, да бждатъ запо
ти поотбливо въ цt1
на юиашкитt тури
чески орrани:зации.

Събрани въ мtс1
тьта »Терсъ-Дере«, CJ

осв·Ътленията дадени
г-нъ Броксъ и стана?
кратки разискания.?
ватъ да основатъ и
Хасково такова. пос1
йки му за име -

и,
н? историческата •
ность не далеко отъ
да - с Клокотница,.
ро д-вото разви една
скава деятtлностъ, (тява своит-в редове,
да намалtе тя прtзъ
ната както дtйноС'
почти на всички ид1
организации въ Бълг2

Днес обаче „ Кло
ница« е ?динъ изъ 1

ду най-силннт·в клО1
влизаще въ IO. Т. С1
обидинява ололо 120
ши членове и членки,
реrестрирани еж -мна
тво излети въ окол?
та на хасково и вънъ
него. Има своя бнбл"
ка, хор, оркестръ, ка
лария r1нвентаръ и
Ро иtцивтивата на?
шитt тутисти„бч ос
но и турт(тическо
на възрастнитt. Hoel
меао « Аида» и c-.nep1
по дtйность на своя
датеJ1ь.

се налага на rражд,
вото да подпомага 1

риално тия идейни 1

низации, цtлящи q
всичко опознаването
частность на Хаско?
въобще на родината

j

Кой не в чуваА11,
не знае БАИ ИВАНА?
Нека nосtтн рестор

„Централ
дtто СЪВС'l>?Ъ Еф1

щв ев найдв и пие .

кото му душа cal
Пристигна прочутата а

тмчна t"Ьрновска ту,?

1еча11па ,,свотnин?
до двмокр. крубъ, срtщу новоетроящвт?

св зданив до общината.! .

е снабдена съ най-модерни wриф1
български, френски и н'hмски букв

ПРИЕМА ДА ПЕЧАТИ ВСИЧКИ ВИДОВЕ ТЪРГОI
КНИЖА. ВИЗ КАРТИ, НЕКРОЛОЗИ, АФИШИ8 • 8 на най-износни цtни. 8 8 j


