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--<)<<-с--- ние на България, г-нъ Най.
i,. Прtзъ миналигв режи- браници съ седмици пр:r, ценовв>

? камарит-в заседаваха дъвкватъ тоя ёаналенъ =-То е. отлично. Днеш-
ffпрtкъснато почти првз вече въпросъ и защо тро ното правителство се
?JJaтa година като се- пагъ на отворена врата. ползва съ голвмъ • кре-
\итi се сливаха едни съ Ако шеславието и · дитъ както п'рtдъ наро-

б!УГИ.
· суетата на г. 1·. оратори-· да, така и прtдъ външ-

?1-
Схщото нвщо се ваи тв въ камарата не кос- ния сввтъ.

р?лtзва ще . направи с, туваха много скхпо на -Ами камарата? .

?r.ашната камара. Около народа, то тt можеха -Тя заседава при пъл-
11rовора на троннот насита да оращоле- но единодушие. Ней прв-
нов.:> и нtкои друrи.др·Ji. ятъ колкото си искатъ. цсгоятъ законопроекти.
а1лии се уп отръои голв- но тукъ раёотата е дРУ· тf, за защита на държа-
, сяовоивлеяние. Народ- га - тия словоизлияния, вата и амнистията, кои-
11то събрание ние см·t. чрЬвъ които ораторитв тоще бждвтъ разгледани
0111е не с: аудитория, кв- се стрвмятъ да си съада- слtдъ коледнигЬ

_ празни-
.то свовохотливцигв датъ име и срвшатъ въ ци. Осввнъ това, ще бн;.
· давагъ првднина на печата портретитв и pt- дат внесени и много дРУ·
,на пакостна слаёость. чигf, си, костуватъ скх- ги, цtлящи стопанското
?Iр_аната ни слJ;дъ пи и прJ,ск..v..rю, та врв- и економическото поло
!iкс?'ва страдания и сът- ме е вече народното ntд- жение на страната.

,.сения има нужда отъ сгави телство да се про- -Чухме нвшо по 110-

/лзотворна д·&йность. никне отъ съзнанието, че _ пълване кабинета, имен-
ttО!!а да се прtдприе- то е повикано за творче- но, че мвото на право-
?тъ рtдъ 1111>рки за заз: ство за обновителна ра- схдието ще бн..де J(адено
1авяването "устоитБ на оста, въ името на: които на дамократи.

.

ьржавния органиаъмъ, ·1 о получи своя мандатъ. - оъ сряда или четвър-
l?Келанiн: за такива по- Почие 1· ..да народни т?къ ще се J състои въ
! до сега не виждаме у избраници, стига думи и София заседание по тоя
lроднигli првдстааите- фрази. приетхпепе вече въпросъ, Ьвроятнс, за
t. Невааисимо отъ това къмъ раоота, дайте ни м-ръ ще бir.де иазначень
1е сме длъжни да истъ- д·вла! или г. Р. Мад?аровъ, или
?Аtъ и факта, че тия г. Ал. Гиргиновъ.
овоквлияния <Шл\ПО КО· -Какъ стои въпросътъ'
уватъ на д-ърж-а?на•г:а Ковгрееевв ва съ искяючването на -са-
?1н-а. Ние съ- нескривано w\tpoкltl't карова?

·

doдy&atte четемъ roлih· -По него не може да
rt тиради на народнитв Датата за откриване се каже нищо, положи-
Sд'став1"1те,ди, конто по- конгреса на, широкигв оо- телно, твй като ощеl всички првдввкуватъ циалисисти въ Сефия е rледа-111е на него като на

?

и свще нiнцо. Така 19 януари. Ако не може диверсия.
. много нвщо се· ис- да се нам·ври до тогава -Какви поведения дър-

н въ камара-та по ад- nом:вщение, пр1вд1н,лага· жатъ въ камарата зем-
на дружба'ши и ку- се да се отложи ва :l-ii ледtлцит11- и комунисти·

исти, а знайно е, че дни. тt?
а евъ тия анатемосва. Въ конгресв.тъ между - Укротили сА. се, но
J., б;;лrарскиятъ народъ другото ще бж.де разглё- ние ощд гяецаме реаир-
е1авна разбра, пъкъ и данъ- и въпроса 'по отно- виранн на тяхъ.
iитit тtх'1и подръжни- шение коалицията и ста- Накрай J. Найденовъ

·t_разбра?а с..v.що че новището на партията усмихвайки се не можа да
:fiЧИ:rt, и на едни'тt и къмъ де1110кратическия его- се не оплаче от1, студаrитt c;r.. · 1'fзменили на воръ въ София.

чествени,тt интереси. -•Почти в'скчки се вър-
н което и получиха све- Б. Н, Банка купува з:lia- нохме съ инфлуенца,,
,i възмtздие. Избори'f'В тни моне1'и по курсъ 1<а- зарърши той. /'.I{. n ....

r\ародни прtдставите- ктЬ слtдва: о
41РОВnрОЧ1tата КОМИСИй ВЪ 8арод. еъбрание

IДQка.з.аха. н о
nер?нъ спактак,п, на въ е"НО1 отъ най по() if,, ,1,

п1, . че народа е апалеонъ 50 , анr? r-жа ;i.1AИR ДУКЕ. Извх..
'

/о\ "/l·nДНИТ D СИ засецаНИЯ в pt·
otЗJJo ,НИЩО ОбЩО СЪ ЛИ11СКа Jl11pa (}if), Т)'РСКа D шп11а да а'?квтира' избора за двпутагJ ВЪ кърд•l ЭЛ!Jн? за богатство лира 5t>'7'5U, 2u-то м?р-

ст?ата артистка от Ма- n
6адия. \ ка германска ИIИ>О, 20- риинс?ата llетроградска.о- Жafl. изоор. ОКО/IИЯ. Мотивитв Cm., чв, та1V1ъ «т.
I При, •1 На.J/ИЧНОСТЬ на ТО крона Австрийска 517'

llepa 1 ?Жа Лидия Дуке (Ли- СТаН8/IИ, СПОi)&ДЪ KOf{ifc1TiЩИЯTa И СПОрвдЪ И8Нв?в·
д

??
50, Руска рубла 66, Ща-

дарская) Ще даде въ чи- нитt В кr1 ' J.. ,Iо no? 61io., положение талище •Заря» оперенъ Ъ .пМИСИЯТа аВьдвНnЯ, ГОfIЪМИ изборни
ни дски доларъ 1:l? 50. кана- с на/ ина се чудИМ'q, пектаклъ на 3 Януари аИJIИЯ, вършвни отъ OKOfl. на11аnuикъ 11аnиба·

10 н р х. дски доларъ 129'50, сре- 7
.,_ n "1

??
ОДНИТо НИ ИЗ· бъренъ Л?В'Ь 3·50. И /ОЛ. Ч. Вечерьта. t-Jeй- П1ИеВЪ, Звttв•yBOJilfвHЪ..-------------------- нит O гастроли въ «Кар- и б5мен1,, 811, Софийската о- {13 рани Cm. r. проф Ь,и11ввъ отъ Софий, Васiидъ

пера се посрtщнаха съ ГО- nарасКОВ'ь отъ Хаако.во, посрtдния Чрtвъ вариq„
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Четете „РОДОПСКА ЗВ1>3ДА"

АБ6НАМЕНТЪ;

Годишенъ 260 Курсовет·в за днесъ i
За 6 мtсеци 150

януари еж:.
Анверсъ 623 ·20 (i28

За 3 м·всеци 100 Будапеща 69 74
Висна 196 202

•ОБЯВ·ЛЕНИЯ: Прага 406 409'5()
Лондонъ 603'30 607'20

? на квэд. сантимет. по Парижъ 709.50 7 14-50
Гърция 315 3J2

2 лева Италия 602'40 606'50

Редакци'я и администра.
Швеция 3670 3695
Ромъния 70'80 71 "бО

ция печатница Сърбия 15PU 157·50

• !:В1>ТЛИНА•-· Хасково Турция 73·70 74·30
Швейц. 2431 2447

Ц1>Нд 1 левъ
Хол?н.'\· 5285 5320
Ню-Иорк 139 в:1·90
Канада 135 · 50 136'40

П_ОС,f1оДЕНЪ Чf\(:Ъ
(Оъобщеnян ua кохптета 111111 стод11•1пu11 печаТ'!, 3а 11ро1i11пц. вt'с-ruьц,1)

·

Двмократичвския Сrоворъ
Демократическия з'rов·оръ закр:r,п'ва пнложени-

ето си като политическа и партийна ер1·анизация.
Вишня му парТИdН севtтъ засtдава ежедневно и ИЗ·
работва· партийния уставъ и проrра'ма и насоки+·t
на бждещата организационна дtйность. Пр-'l;дстояще
е свикването на учредителния кон1·ресъ, пр-вди то?
н.а ридикалната партия, Виднибивши радика:ли увi,-
ряватъ правитеJJСт!Зенитt срtди, че по никой начин,;
н?ма да се позволи на радик?лната партия въ св3я
конгресъ да разваля постигнатото споразумение.
. Расформируванвто на нац. /IИб. партия.

Слtд като СLам6QЛОВИСТИТ1> се отд·Ьлиха отъ
радославистигf, и r1ървитt образуваха новата поли-
тическа партия народното единство основано отъ
покойния Генадиевъ, съществуванет? на национа1п,
либералната партия въ тоя видъ става безсмислено
спорtдъ собственитt имъ срtди, тъй като болшин?
ството отъ н?йнитt бивши членове, а именно стаи.
6оловис?·итч вж а напуснали i1 иск?l''Б ра:,Щit:рмйру!'ването и, каио всичко честно и здраво отъ нейнит·в
разнебитени 6едове нр tмине къмъ наро11ното един-
с?:во. Радиславистит в, обаче, не еж съ1·ласни да скъ-
сатъ въ своитt традиции като либерална партия и
държатъ мно1·0 на шофството на Д?ръ Радо?zлавовъ
като с,у.. п?атили ?ъ 6е,р11инъ своя деnупция. за да
се разр·Ьши въпроса: да ииа ли останки оть нац.
либ. партия. или чисто радославистка. За nосл·вдно-
то, си11но настояватъ младитt лидери либерали Ме-
тоди Храновъ и Баянъ. с?1и1ювъ. Радославовъ теле1·-
ртфиче:жи и ув·вдтмил централата да се скъсатъ
всi>какви връзки съ нац. лr1б. п?ртия и в1,зобнови
насъ по скоро ли6ерална?;а партия подъ негово нев-
ство. КОЯТО •Д'а Играе важна рОЛЬ« ВЪ ПОЛИТИ·
ческия животъ въ страната. За тая цель радосла-
вистит·f; ще свикатъ своя конгресъ. Тия дни спирав·встникъ ·Н?аавпсимость». а се въстано.вява ,Народ-
ни прс1в(1»въ редактори -Иванъ Коларовъ и Христо
Радославовъ. Досеrашниятъ директоръ на в. ,Неза.
висимость Кръстю Станчевъ не започне наново в-къ
«Rамбапа•

Отд·Ь11нит'в се стамболовисти се формирать. въ
народн? единство, съ в·tстникъ подъ сжщото име, съ
редакрори I). Карчевъ, 13 Ствовъ и Бронзевъ. Засекритаръ на парrията н избранъ на?- Единство
Староза'rорския депутатъ Иванъ Ангеловъ а за
пр'l;дседателъ Георги Юртовъ. .'

Б. Р. ПрtА11sайки тов:i редакцията се А•РЖИ резар.
вира110 no него.

КЖРДЖ?ЛИЙСИЯ и'зБОРLЬ ПОДЪ
.АНК?ТА
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?РОНИКR
Явила се е депутация

отъ страна на ту,<ашн?тt
артисти да моли управле-
нието на Модерния теа-
тръ да имъ итстл<.nва са-
лона, за да даватъ тамъ
своитt спектакли. Рабо-
тата остава само за цt-
ната която эёщинския те-
атръ ще плаща.

!ърrовски курсъ. От-
воренъ е огъ ii'> дек. т. ,·.

търговски курсъ, завеж-
данъ отъ 1·. Ив. Тодоровъ
счетоводитель въ Б. Н. Б.
Старанието, което првпо-
давателя прояви, за да да-
де щогодв познания по
счетоводство на курсис-
титt дава да се разбере
че това ще бжде дадено
повече отъ колкото се
очаква.

Н1.коако тукашни ма-
кедонци ся; получили пи-
сма чрвзъ Кушу-Кавакъ
отъ свои познати живу-
щи въ Гръцка тракия, въ
което имъ се изввстява,
че гръцкото правителство
е nрtдприело новъ пог-
ромъ надъ оългаритв тамъ
Въ скоро врвме България
ще бжде наводнена отъ
нова вълна бежанци.

На а6онатитt на в.
Девети юни" ще се из-

?раща „Родопска зввзда"
Умоляватъ се ония отъ
r. r. аоонатитв, които не
с»; внесли абонамента да
го -внесатв на -ре?актоµа
на в . .,Девети юни" г. Г.
Шумковъ. Умоляватъ се
схщо неиздалжилитt се
учрtждения за публика-
цията на обявления да
внесатъ на схщия по
възможность по-скоро су-
мит'в.

Отъ редакцията на
в. Девети юни

Срокътъ за издаване
патенти е продълженъ до
1Ь т. м.

година въ Хасково и око-
лията му е минала безъ
инциденти.

ПоJ1учи се въ редакци-
ята ни брошурата • 9 ю-
ни» въ която се разглеж-
датъ събитията nрtди,
и слtдъ тая дата. Всвки,
който иска да знае изти-
ната по тая бtлtжита да-
та въ българската исто-
рия трtбва да я прочете.

Въпрtк11 нареждането
на Окр. акц. управление
съ което се забранява и-
грането на хазартни иг-
ри, при една ревизия ве-
черьта срвшу нова годи·
на акц. н-къ r. Г. Георги-
евъ е ааварилъ въ много
кафенета, че се разигра-
вало комаръ. Сумитt еж
конфискувани, а на съдър-
жателитв и играчитt са
съставени актове. Ние нt-
ма да изнасяме имена, но
не можемъ да не отбtл·в-
жимъ че въ нарушението
на тая ааповвдь еж взе-
ли участие и много вид-
ни граждани и чиновници.

Прtзъ м. октомври м.
г, еж си отбили вь нату-
ра пжтната повинность
34,455 души.

хайката срtщу раз-
бойническата банда око-
ло с. Караагларъ, кърд-
жалийско, е разпръснала
всички разбойници. Оча-

. ква се скорошно:rо имъ
залавяне.

Прtяотонще е иэмвне-
нието на закона за град·
скитв общини, досежно
даването по rолtма авто·
номность и създаване ре-
сурси за осшинитв.

Януарската сесия на
Хасковската общи на ще
се открие на 10 т, м.

Вечерьта срtщу нова награжАенме.

Дирятъ се nрояавачи за
ввсгника срtщу добро в1,1.

I

I до Свилепградъ и обратно
t - ...,.__
I

СВИJIЕНГРАдЪ

Миналата нtделя. 20
декември, учителското
д-во въ града ни даде
своята традиционна вече-
ринка-прtдставление въ
салона на М. С Кулевъ.
Прtдставена бt пиесата
отъ Мария де ла Грация
-катастрофа, силно тен-
денциозна по вамисхля
не, тръсва да го призна-
емъ оезъ сценически .дос-
тойнства.

Съдържаннието на
пиесата е, горв долt то.
това: Минопритежателя
Фридъ Лиёманъ- зао-
луденъ, въ ,·олtмитt пе-
чалби, приема rолtма по-
ръчка на въглища, рвша-
ва се да ртвработи мина-
та Иосифъ, като раоот-
ницитt отъ страхъ да не
бждатъ затрупани, не
приематъ да работятъ.
Tt се вълнувагъ и ооя-
вяватъ стачка. Минопри-
гежательтъ си служи съ
ааплэхи, подкупи и др.
нечесни срвлства, за да·
првдотврати стачката и
вкара раоотницитв въ
мината. За да повлияе на
главатаря на стачното
движение, Груберъ, той,
JI ибманъ, прави посеще-
.ние на грубера, увtщава
го да се съгласи и изпра-
ти болната му внучка на
негови разноски въ ига-
лия на лtчение, да му
отпусне по добро жили-
ще, само и само Груоеръ
да укроти работницитt
и ги застави' да вл·§затъ
въ мината Иосифъ. Гру-
оеръ изгуоилъ само въ
една катастрофа, самъ
получилъ поврвда на дt-
лато при тая катастрофа,
го отоъсва силно. като
клеими съ най лоши епи-
тети: кръвопиецъ пото-
смукачъ и др. Да, Груёеръ
е идеологътъ на стачни-
чеството, оунтаръ по тем-
пераментъ, про_пито съ
ненависть мъсть противъ
всички работодатели и
готовъ да ги одуши, ако

-
?

му се првдсгави въвмож-
ность.

- Въ пиесата играе
роль и жената Лиёмана,
внучка на Грубера, като
съблазнена нъкога отъ
богатствата на Л юомана.
се омжжва за него. но
въспитана отъ дtда си,
тя се измt на неrовитt
разбирания и разсъждава
до сущъ като него. Напр ; .

при единъ разговоръ съ
мхжа си, тя му казва.
че онова, което тои при-
тежава е на раоотницигв,
а не негово.

Раоотницитъ сьзда-
ватъ благата пр. п р. То-
ва довtжда до остаръ спо-
ръ които би довелъ до
конфликтъ, Лиоманъ не
бt ваминалъ за мината Ио- ·

сивъ, за да насърчава ра- . Модеренъ теач,
оотницигв съ своето Днесъ само за въ.]присжтствие, 1·дiiто при стни-'-«Само за жененмfкатастрофата, r1рtдвиж- же• съвр„f;?1енна мощдана отъ работницитt драn-1а въ 6 части. Свтой намира смъртьта си. оркестръ. Утр·в днеiнЦtлото съдържание вечерно само е.1,1нюкъ и
на пиесата е една аполо- вицата на GтамбОJ\Ъ•, г,
гия на стачничеството, ед- тересенъ орие fl та л \Пна преповtдь противъ ка- филмъ въ 7 .части. Сnб

. питала, безъ особени, к.а- ална музика. ·очакв? нкто казахъ сценични до- наскqро_ •Жоо,еitъ•. nстойнства. често повтаря- на вечната лю б о в ь Р.на въ неотдавнашн. мина- Ламартина, която въс,
ло по стжrди и ме1·дани, фия направи не 6 и вrr,
и с-вещи умраза и мжсть фуроръ. р.вмtсто единение и cr.o- ---------6
воръ между гражданство· Движението 'на влl.Lто които докараха неща- nрtзъ послtднитt 1стнитt септемврийски дни бла?·одарение на cнtr(IIНие трtбва да имаме т-в е нередовно. »<възможность да видимъ Конвенционалътъ?J:нtщо хубаво отъ сцени- пн.ть за Пловдивъ, ,?!iеското !9?а.,._tн1.tе;.,_..1в:µи1..:--,..,1а'"р""а:1'-""'"!З!"R-:а,nкr?апр;;е:-rлмъ?,-.е.-..\Р"'!i!''ждаме дtлнични работи принуденъ да се върl(iна сutната; ний желаемъ братно въ София. ВарГI
да видимъ прtдставени и скиятъ • влакъ е en??на сцената вмtсто таки- при Военната paмnall
ва недомислия, перли отъ н·вколко километр_а :;
сжщинско изкуство, кои София и пжтницитt\1то стоплятъ душата и из· били принудени пtш?ди1·атъ човtка no-ropt стиrнатъ въ С'офия, ср<Сотъ всичко пошло-дtлни- снtrъ до кръста и в?:1нично. Ний жадуваме да съ ба1·ажа си. Такивавидимъ прtдставени ху. дове имало и въ ФраР?бавитt работи отъ наше- Германия и др. 1а
то родно искуство, което ----------,е
кой другъ, освtнъ учи·те- Б. Н. Банка е при\а
ля има обязностыа дара- чила балан,а си. за.; l1i
зпостранява? Още отъ съ дефицит,ъ 124600 1а

I

първото дtйствие no
буденитt граждани
браха тенденцията ·на
есата и започнаха да
rодуватъ, което неrод
ние за най-голtмо CJ!

ление се изрази кжмъ1
въ дюдюкание и свир?
и nрtдставянето на к
строфи. Уви! Свърши
тастрофално. tfий жал
твърдt мно1·0 за тоя 1

който при поrЬлtмо
мание и прtдупрtди
ность, би се избtrн
Сжжеляваме, защото 1

ду и1·раЧИТ'Б НИЙ ВИдi
отлични актьори, к,
въ дру1·а пиеса биха
извtли фурпръ.

Вtйков\

Изтъкваыъ обстоятел·
ствотu, че картината е са-
мо правдоподобна, но ни-
що повече отъ това!

Вънъ отъ това обстоя-
телство. което до нtкж·
дt изобличава въ липса
на положителни свtдения
ние сме длъжни да каре·
rираме Моня, и въ неве-
жество ли да 1·0 речемъ,
въ оскждностъ на основ-
ни познания ли, тамъ, кж-
дtто той смtло твърди,
че единъ и н д и в и д ъ
ще употре6имъ неrовитt
словеса, си е позволилъ
да отсл<.ди, че, безъ прt-
увелечение казано, че бай
Сотиръ, е npomo"шii едно-
,о,4ишното проив,егство иа

вииа в? цtм Б?лгарияl
Какво е прои'зводството

на вина въ Бълrтрия още
не зная, защото не ми
остава врtме да се ровя
въ статистиката, но едно
нtщо е вtрно, а то е. че
производството· на вино-
то въ България е едва дО·
статъчно да задоволи крt-
щящитt нужди на консу-
маторитt въ страната, та
става нужда и отъ вносъ
Изхождайки отъ това об-
стоятелство ние смtло мо-
жеn1ъ, безъ всtкаква ста.
тистика. да се доберемъ
до слtднитt данни:

1) За да се изразходва
цtлото 11роизводство, ще
трtбва да има достатъчно

консуматори и 2) числото
на консуматоритt трtбва
да бжде внушително за
да се изразходва произ·
водството.

Въ такъвъ случай, из-
хождайки отъ численост.ь-
та на нашето население,
ние въ България щt има-
ме отъ 5 милиона населе-
ние най малко 1,000,000
консумлтори, а това озна-
чава. ако всtr<и консума-
торъ употрt6и най малко
по 10 кrр. вино, нашитt
нашитt добри консумато-
ри изразходват?, най мал-
ко 10,000,000 кrр. ВИНО.
Това вино, пресмtтнато
въ бомби отъ no 500 кгр
излиза, че бай Сотиръ е
прtкаралъ прtзъ своитt
черва 20,000 бомби! Или
съ други думи, бай Сотиръ
въ единъ 11ериодъ отъ 30
години за 10800 J\НИ да
взема дневно приблизи-

J

телно по 1000 ю·р. или
което означава no So ли-
три въ часъ1 Каква недо-
бросъвестность. Каква не-
правдоподобность1-50 ли·
три, кат8 смtтате че бай
Сотиръ никакъ не е спалъ
да взема по 50 литри на
часъl .. Не бай Сотиръ no
никой начинъ не е въ по
ложение да унищожи въ
часъ 50 литри!

Послt, вънъ отъ слаби-
тt познания no аритме-
тика, Моню трtбва да е
билъ слабъ познавачъ на
геометрията, тъй като за
кареобразни фигури ниr-
дt въ нея не се спомену-
ва. Телосложение обло,
овално-разбираме да имс1,
но кареобразно?....

Моню сжщо така, из-
насяйки една с?1аба с,:рана
на журналиститt да ин-
тервюиратъ кжд-IПQ .и ко·

''(\гоrо срtщнатъ', е з?0
калъ адре?а, че ред?0
ра на «Девети юни•,а
тервюиралъ кареобр,а?и
бай Яни. До колко ro 0
емъ редакторътъ наи
заниятъ вtстникъ. .ч10
дани далече no-кon,ne0.
тни лица no ПОЛИТИl<n
а бай Ян1-1 не nptд(
лява подобни персон{1

Так·а, като ЖfEi
листъ. HQ добросжвtС1л
азъ ще прtдамъ сам1р·
ли факти. а не катоа
легата· М.:>ню разниь
АУРМаСИОНИ. , ПJ

Първата грижа ае
като. слtзе : ч.овtю, f
трена, а особен? э?
врtме, е да се п?ию·т
въ нtкоя кръчма. С•·1

.?то направихъ и азъ.1_
бихъ се въ бюфета ·t1

tарата,


