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БОР(RАБ?НдМЕНТЪ:
Официа11. курсъ

за 26 Февруари
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тинъ пасения за сър-
эанка бигв

осно
ь дов София, 2\1 i Френския
и. сгникъ -Матеиъ» отъ

срошна дата, обвинява
обикн'Ь(ритикува остро наше-
) за правителство, като го
сли сtрича дори комитаджий
пари

t
Между многото неле-

,ма по. и, той пише, че пра-
нашет елството готвело на
г1е е лtт голъми опасения
.нцува Сърбия и едва ли не
, о · ·? ж авц сърситб.

гъ 10 il'\la нужда да спомена-
. Азъ de, че това е чиста из-
,л. часяица, продиктувана
има игврно отъ нашитt съ
-тежъяи Така ли прочее,
ли 06 анция мисли на въдво-
никъ редъ и миръ на Бал-
то се иитt ?
кн..щн
есионJткритъ заговоръ
коrат,:офия, 25 2. Въ Петро-

:1литt.1дъ болшеаикитв от-
лоло'J!ли единъ заrоворъ,

вви КР4то се тъкмялъ срtщу
итате о; Всички еж аресту-
. това и и ще бждатъ раз-
оси B)iJJЯHИ.
IOДOAle?
:Jtщo rмоубилъ се на-
. авте чалнинъ
5tлязit_
.

Ви?офия, 25 2. Вслtдст-
.аятъ е элоупотрвёленията,
гакто по извършилъ Нико

ккия околийски начал-
гь, отъ 111-ВОТО на вът-

lО 5-11нитt работи била на-
.а Al чена комисия, която
ъ Па анкетира дtлата му.
;проi\ttдъ разкритията, твя
сториlмисия се натъкнала на
ного касни факти, които ком-
рускоометирали. началника-

)ТЪ ' можейки да понесе
изкаrва, той се самоубива.
анаеиючнато е усилено слt-
мноrоrвие, което ще разк-
,и - •f всичко.
,и·- "'

(нoui вдсед, на 9 юни
има ·:офия, 15 2. Тукашни-? вестници се връщатъ

?fко назадъ - предъ, на
дДЕНtдъ 9 юни. Спорtдъ
ЗВ13, хнитt писания, отнача-
Ц1JЛ[ ПDtдседатель на пръв-

тад.жиитt деветоюнци
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Коигресъть
на радикалигв

Раэиснеа: ията nродъпжаватъ.
« Ренесансъ » не може да по-

бере пуб·11иката ! Рtчитt на
Фадь!1Хехтъ. Тодоровъ и

:1 .стурновъ
(Огъ нашия спец. прагеникъ)

Соф11я. 2J i Днесъ цt-
лия день разискванията
??ливането продължи-
ха най-оживено. Говори-
ха ?1r1нистръ,:ъ на финан-
l1итt. 1·. I Je1 ръ ·1 одоровъ
и r. r. Фаденхехтъ и Кос-
тур.?:,ю1.,, кuйТ1+ ,t сен? бt
посрвшнатъ И ИЗПратенъ
съ 6урни акламации. Ин.
терес ьтъ по тоя конг-
ресъ все повече расте.
Граждзни-, t се-тълптъ,
но салона на театръ «Ре-
несансъ ? не l\loжe да по-
бере натрупаната публи-
ка, която чака навънъ по
цtлъ-день

Протиьъ сливането се
изказаха ЬОО Аелеrати
срtщу двадесе1 ь за сли-
вннето

Рвшението на конгре-
са се оч3ква за у rpt.

Стефанъ
Б. Р. - Вчера псгрвш-

но б·вхме· съобщили. че
конгреса заседава въ те.
атр ь -Одеонъ-.

ПОСТl"БДЕНЪ чясь нвкоя вечеринка Много
любовни сръщи осуетя
вашъ Ти. Боже. много
клетви ти и з п р а щ а
всtко наранено сърце. И
защо всичко това? Как-
во глупаво удоволствие
за тебе? Ами обущата
ни? Ами rалошитt ни?
Ами дрехитъ> Г,ослt студа?

Ако наистина си Гос-
подъ, чуй и разбери: пръ-
махни въ 1\1и1·ъ тая каль
и пусни слънцето, ма-
каръ и магарешко. За то-
ва ще имашъ нашата съ·
рдечна блаrодарность, и
тая на г. кмета ни, кого-
то най-много ядосватъ съ
тая каль. Зеръ всички,
ввгЬсто I tбе. виниме бе-
зосновно него., .о а група граждани,

Клинцевъ
Првписалъ Дж. М.

Сд станали слъдни гв
сдвлки: с Бяга отъ fit)-·
60 !'10 лв; с. Варвара - 40
-45; Ени-дере-40-44 л.
Сил тдиново - .J.O - 51 лв.
килограма Другаце още
нвмало окончателни сдt-
лки. Тютюнитt веднага
се подвозвали къмъ скла-
доветъ.

Gкарла1 инат а въ Плввент,
била почти на изчезване
Напосгвлъкъ между д·в
цата се е появила чернс<-
та кашлица - коклюшъ.

Вчера еж се завърнали
отъ <. ливенъ въ София
г. г. проф. Кулевъ и Ми-
шайковъ

Кт?тътъ на 1 рада "Гази
сутринъ првдприе реви-
зия на пожарната коман-
да и техничвскат., отдъ-
ление. Намtрилъ е всичко
въ пълна озправность.

Онр. Управитель е зами·
налъ въ нед·вля за Сви-
1Jенrрадъ. д·вто участва
въ ?омисията по блаrоус
тройството. Завръщането
му се оча?<ва yrpt

Артист, тъ г. Ив. Димовъ
кой го по една щастлива
случайность бt замалко
гостъ на града ни и гас-
тролира въ «Вампиръ» и
«Глупакътъ» е заминалъ
за София. Ние съж;,лява.
ме, задtто не можахме
да го видиме пакъ на сце-
ната.

Въ снощното си зас-вда-
ние врtменния коiv1итетъ
за новия театръ е възло
жилъ на техническата ко-
мисия изработването на
на прuграмата за пост-
ройката.

Б. Н. Банка к у 11 у в а
златни монети както слt-
два: наполеонъ -168. лира
английска 585 лира ту
река :)31, 20-то марка rе-
рм., 573 ?о.то крона
авст?. 484 Руска ру-
бла 62 щатски доларъ 121
канадски доларъ 121, сре-
бъренъ левъ ?. 1 rрамъ
чисто зл?то 79. 1 rрамъ
ЧИ'СТО сребро 1 91,

(Специа„ни те•еграми на « РоАоnска Звtз ?а»}

билъ Ал. Грековъ, < ,сно-
ватель и директоръ на в,
,,Слово» които по !\1ина-
лата година бt уоитъ.
Слtдъ това прtдсед,пел-
ството се предало на r.
проф. Милетичъ. Но 1ю
желаниетu на r. rенералъ
Вълковъ сеrашенъ м-ръ
на войната, за прtдседа-
тель1 най-сетне билъ из-
бранъ г: проф. Ал. Цан-
ковъ. мръ прtдседатель
и м ръ на просвtтата,
който и досега е тъкъвъ.
Въ свръзкэ на какво се
прс1вятъ тия разкри гия,
не знаемъ Навtрно по
поводъ статиитt на r.
Ал. Малиновъ шефъ на
бившата де111ократичекка
партия.

Малиновъ противъ
Калфовъ и Стоенчев

Ссфия 25 2 По поводъ
послtднит-в статии на r.
Малиновъ, въ броя си
отъ 24 т. м. в. »Свобод-
на рtчь« изобличава r .
Малинова привеждайки
единъ недавнашенъ раз
rоворъ между него и 1\1 ·ра
на ВQйната, r Калфовъ.
Бъ сжщия брой и r. Ян-
ко Стоенчевъ, l\t ръ на
сградитt, демократъ, еж-
що прави наl\lеци r, Ма-
линову. Прtдизвиканъ, по-
слtдниятъ е излязалъ съ
една остра статия про-
rивъ двамата, като под-
чъртава Р'БЗКО всичко о-
нова, което е казалъ за
сливането. Срtдъ полити·
ческитt срtди това се
коментира най-различно.
Краятъ на тая полемика
се очаква съ нетърпе-
ние отъ всички.

т- -:,:

ХРО ИИд
Завчера въ 1 о часа сут-

ринта инвалидитt вдови-
цитв и сирацитt отъ
войнитt въ салона на
читалище «Заря» имаха
събрание 11рисътствуваха
но души. Дебатитt б·вха
доста оживени имаше и
прtрекания. Н-воrо' даде
отчетъ за дtйностьта си
обаче, поради напрtдна:
лото врtме, въпроса за
раздаване на помощи-
те се отложи за второ
събрание. Събранието се
за?<ри въ l часа.

Парламентарната група
на Демокр. сговоръ днесъ
ще има заседание, на ко-
ето ще бждатъ разrле..ца·
ни знконопроектитt за
прtхраната. за облегче
ние ЖИJIИЩната нуж;\а и
строежитt.

Отъ вчера е започналъ
курътъ за агитатори на
Демокр. сrоаоръ. Отнача-
ло лекциитt ще 1.:е състо-
ятъ въ_ имровизиране на
диспути върху с:1rитацион-
ни теми.

Верtдъ тютюнотърrов-
цитt въ Т, Пазарджикъ
оживлението тази година
е много rолtмо. Отъ ре-
колтата пр·взъ 1 \:123 rод.

ЗЛОБОПНЕВКА
[loeJiaниe до fоепода

Дtдо Боже,
Ако наистина си Гос-

пuдъ, молиме Те, слtдъ
като прочетешъ НdСТоя-
щето и си вземешъ нуж-
ната бЪлtжка. ?а 11аr1ра-
вишъ всичко, което ис-
каме.

Прtди всичко, защо то-
ва мръсно врtме, защо
тази 1<аль? Ако н·вкоrа
си ни създалъ о rъ каль,
трt6ва ли сега да я тъп.
чеме? Ужъ сме февруари
въ очакване на пролtт?
та, а ти дръзвашъ и ни
ръсишъ съ бtли конфети,
сtкашъ се намираме на

Оrдtлението за прtкитt
данъци при м то на фи-
наl-JСИИ гt е издалu една
наредба за описване ов-
цитt ·и козитt, подлежа-
щи на данъка бегликъ
прtзъ финансовата 1924
и .25 година и за събира-
нето му.

РЕКЛАМИТrв ДАДЕНИ ВЪ
«POДOt.lCKA ЗВ1:>ЗДА»
ПОСТИГАТЪ Ц'БЛЬТА



Стр. 11.

Рf\БОТНИUИТо
rоворятъ

Пu; .\ чи .е въ редакция
та слвднот о пис111(1 ·

[-не Редакторе,
В Ь бр. 3 ? на Bt'CTIШ?a

Ви, е поместена ецнч ста
тия лодъ заглавие. "Защп
напуснахме вяастьта»>. 110

повс дъ съораниего на ту-
кишнигв с циалдемок )о
ти. Статията съ 'Сt111ъ не
отговаряше на истина га
и за т в а; Ь ви 11з11ра
шаь.ъ тия нъко I р t'да.
Ще эапочна сь първиятъ
ораторъ. Коментирайки
·1 сва щ ) писаха в Ьстни-.
ци: '6 IIO пов: ).1. Ь нализа-
Не'I . на , р Казасс въ тъ
кабинета. 1'С.Й заяви. ч?.:

най ДОВО•• 1111 ОТЪ ') она 611-
)111 либерали и народняци.
а лемокра r и, радикал и
1 говор: сти съжалявали.
Най-много се радваме ний
работницит в, «иочгений»
господине, зашото най-
11оскt нашата 1ар ! 1 я прв-
сл ава да бh\де орхдие на
буржуазнитt партии. О-· ъ
годин: наръдъ, продажни
кариеристи-адвокати. за-
станали на чело HJ П?Р·
тията, я продаваха по еф-
гино дэри откс -кого Юда
продаде Христа Опла-ва-
те се, че сговора се отна.
сялъ «с андално» къвгь
партията. Това с вЬрно.
Но защо .не. ни казах re
продажна пушицо, защо
се отнася така? /} НИЙ ра-
оотницигь Ще кажемъ:
затуй, защото опас гно-
стьта мина. ·1 ака бt И!ПО·
рано t1!J1? г ) СJ1tдъ като
се затвърдиха на влас I ь,
така и сега най позорно
ви ивгониха. Но ВНЙ нt
мате сввнъ дори и тогава
коп то ний ви осжжцаме.

)..,вi; думи и за втория
«ораторъ». Той изсипа
както казва и авт ора на
статията «бар аба не н ъ
01 ънь срtщу комунисти и
дружоаши ?. Га това ви е
любиыаз а тема. Зеръ трв
6<1 да се харесате на сго-
вора н. ли? Засрамете се.
Но той съвсъмъ я бt обър-
калъ и това кое гс гово-
реше слвдъ малко r,o оп-
ровергаваше, лижеше то-
ва що плюеше, Докато до·
казваше, че 9 юни е едно
контрареволюционно дъло
слъдъ малко почна да го
възпява. докато първия
доказваше, че народнитt
права и свободи били по-
тъпкани и съ това опра-
вдаваше напускането на
власл ьта, вт срия пръдсга.
вяше всичко като райска
градина. Лъжци защо не

Iни кажете, какво казаха
оерковскитъ и др. делега-
ти, но това не ви отърва
1-н1л.1? Дали 9 юни донесе
спободигв на българския
народъ бждащиятъ исто-
рикъ ще каже, но вий ле.
пнахге едно позорно пет.
но на партията което дъ-
лго ще я краси. А колко-
то аа Лейёъръ парти ааъ

в11 моля отъ 11111 о 11,:\xr1.

сковск 1· 'fi раб • IIИI I I"

отъ мое 1111? ;\а rи тгго-
вор1 т на слЬцното ·

О гъ колко групировки
се със гои Лейоъръ парти;
как а е програмата и и
разэ ичава „1и се тя отъ
т я на оългар. ссц дем.
партия и съ какви сръд
с г а с 1 с ужи тя при р а
? о тнически rt борби А
коз ко : о за ентусиазма и
()\'p:111тli рхкоплескания,
такива липсваха. р.,,;коп-
геск: ха о- ?О души са·

го Схшо лжжа че ко-
J,1y1111L 1 и : д· ужбаши апо-
стофирали I би .и иэго-
нени. Апострофирахме и
напу. тнахме съораниего
ний р..сбот1нщ1пiI които
не 1рс ,1с:1ы11\1t с ьпвстьта
си · то васъ. Нии иска
111е елиненъ фронтъ на
1 lJJ д 11 ще 1·0 посл игнег-.
въпръки в а ш ето неже
лание

Раоотникъ Г. П.? ===..::о<:=-"==

киппииrъ и вiстии-
каритi

Рхцярь Киплингъ, поз-
натия он1·лийск1А писа·?'ель,
който съ своето великu-
ле11но п1:ри е да,1ъ чудни
описания на живота въ
ИндhЯ и КОЙТО прtди нt-
колк,, 1·одини получи Но-
беловата 11ремия 110 лите-
ратура, прtди нtколко
дни е билъ въ Парижъ д-а
1юсвти 11tко11 свои съна-
родници. Макаръ да е 6иJ1 ь
11рие·1 ъ отъ прtд,:едатt:ля
на република r а Милеранъ
Киолинrъ се постаралъ за
11ребивана1-1ето му въ Па·
р?жъ да се не узнае ни-
що Защото Киплин1'Ъ, ка-
кто е извtс1 но не обича
вестникаритt и Ht:. дава
никакви интервюта. Едва
сл·вдъ като· се върналъ
въ Аылия, единъ не1·овъ
прияте.:iъ ПО/\Itстилъ въ
парижкото издание на
«Дейли Мелъ» 6tлtжка за
oGtдa, кий I о 6и;1ъ даденъ
въ честь на Киплинrа. И
сега, макаръ и да е вече
въ Англия, рапортери 1 ;в
го търсятъ подъ дърво и
кс:1мъкъ въ I lаµижъ, да
взематъ. интервю, защото
ре {акциит·в на вестници-
тв не мu1'аТ ь да простя·; ъ
на св?итt сътрудници,че
еж про.iустнали да от6·Ь.
лtжатъ пр вбиваването въ
Парю1сD на наi1-голtмия
вра1·ъ на... вестникаритt.

-=--=---=

Вnаковетt.
Хасково тръгва 9·30, 17.

30; Раковски тръгва 7, 14·10;
ХаС1<ово пристига ?. 16· lO
Раковски пристига 11 ·30, 19·30.

Конвенционалътъ за Пло·
дивъ-София пристига 2·30,
тръгва 2'44; конвенционалътъ
за Свиленградъ пристига на
Раковски 0·11, тръгва 0:20.

См1;сенъ влакъ за Пло-
вдивъ-София пристига 12.54,
тръгва 13·44, за Свиленградъ
пристиfа 13·43, 14·28.

Четете ,Родопска Звtз-да •

,,РОДОПСИ{А ЗВг,ЗДА"

Малки в?пи
- Сръбския в-къ <- 06

зоръ» СЪt)б:.цав?. че бtл-
rрадското 11равителство
вземало военни n1trжи cpt.
щу нашата граница.- Седе/\1недtлния синъ
на с:е1·ашния кралъ на
Югославия е билъ произ-
веденъ въ ч11нъ полков-
никь-- Двама сръбски сту-
денти степендиянти въ
8?1ен i Се OriИTc1JJII да ИЗ·
вършатъ атентатъ върху
Ст. Радича- Миналата сеА111ица е
изrорtло вое11,)ТО учили-
ше въ К;,,д·:1лаяре, Испания- Сръбс1? т,1 армия въ
C!<vpo вptl\Jt:: щ tла да бж·
де 11рtвъоръжена съ новъ
типъ кгр rечници, АОСТа
в1::ни отъ Францv.я.

Английското прави-
телстr.о възнамtрявало да
св:1ка една международна
конференция за намале-
ниет, · на въздухошшател-
ни rt вой"кови сили.- r lрtдстvящъ е въ
Русия единъ воененъ прt.
вратъ за сваляне на съ.
вtтското праьитеJJСтво,- Държавнитt приходи
на Англия прtзъ м. Яну.
ари т. r. прtвишаватъ:ра-
зхtJдитt за сжщия м цъ.- ПроиЗВuДСТВОТО на
каменни вжrлища въ Руръ
ше надмине това отъ 19 i2
и 2з rод.1на. .- Федеративнитt вой-
ски заели rp Морелиа въ
Мексико.- Аграрния законъ въ
Унгария е гласуванъ- Кральтъ и кралица-
1 а на Швеция заминаватъ
за Ница, за да прtкаратъ
тамъ карнавала.- Папата е забранилъ
на свещеницитt и черко-
внитt чиновници да· се
м·всятъ въ политическитt
борби пр·взъ врtме на
из6оритt.

Смt2{ъ
Бай·Ганю пжтува ...
(Страничка забравена отъ

Алека).
• ... Запжхтянъ Бай Га-
ню влиза въ едно трето-
класно купе, дв1 о нами-
ра осемь души, седнали
по четрима на скамейка.
Поизrледалъ ги малко no·
дозрително, диrnалъ си
важно rлавата и, слtдъ
кжсо недоумtние, седналъ
на една скамейка Вмигъ,
бай Ганю става като 9жи-
ленъ отъ оса и, обръ-
щайки се къмъ съсtд,п"t
си, казва.- «Охо-о, пардомте !

Ние тука сме били пети
ма, - защо да се стес.
няваме?» - и веднага ми-
нава на ср„вщната ска.
мейка

Амери•1ански хуморъ
Единъ американецъ пж.

тувалъ съ слугата си. По

Така е речено

?Забматялата в.цовиц·
С. б·Ь ше поканила въ чи-
флика си нtколко свои
приятелки, нtкои rоспо·
да и свещенника отъ бли
зкото село.- Вижте rжскитt ми
свинетt, кравитt, пока
зваше тя радостно н

flрtАВИА11ивость своитt гости. А най-мно ·

Защо отказвате да
го обичамъ тази маrари

пиете едно вино? ца ! - и тя започнала- Не смея, л·вкарьтъ кротко да я гали пс
ш1 забра?•и. гърба.-3 а 6 t л tж и т е л н с- Значи тъй ? А какъ обичь ! се обажда едн,се казва той ? госпожа.- Но защо питате? А дtдо попъ, хванал1- Искамъ да си отбt- се за брадата, тържест. ,лtжа името му, та въ венно допълнилъ: r;

случай. че се разболtя - Обичай подобния н(8
да не би случайно при себе си, така же речен',
него да отида. иестъ ..

i I
rrм н о в о п р Т) м Т) с т Е н I\ т I\ ?

Печатвица ,,СВDТЛИНf\11 ?

пжтя става дерайлиране.
при което американеца
пада безъ да се нарани-- Где ? слугата ми ?
пита тои.- Прtрезанъ е на двt,
господине- Вижте, м, 1ля ви се,
въ коя половина еж кпю·
човетt 111и ...

ка
до демокр. клубъ, срtщу новостроящето

се здание до общината

е снабдена съ най-JV1.одерни tuриф ...

тове бъдrарски? френски и HЪJVI.•
Ф?ски букви. ве

ПРИЕМ/\ Дl\ ПЕЧI\ТИ ВСИЧКИ ВИДОВЕ ТЪРГОВСКИ ра
l<НИЖ/\, ВИЗ. 1<1\РТИ, НЕКРОЛОЗИ, f\ФИШИ И ПР. с- - - на наЙ•ИЗНОСНИ цi.ни. - - pt

l? ???за да- се-увi.рите.

Важно! Важно!
. с

Прод::1вамъ Американски пржчки отъ Чирпанск?J1ср
най доброкачествинни Ш 1\СЛА и МОР ВЕДРЪ Сорт?t-12
ровани отъ разни грозда. Цtни неопрtдtлени - nюr.
споразумtние, до
6-6 Справка въ дома на ПЕТРЪ ТИЛЕВЪ - Хасковl(m

., ..J.i ?
?а,

Щабъ на 8-й Пtх. Беломорски Полкъ ?а

---yri
),. ;

Обявnение
№ 807

lla 5 мар гъ т. r., отъ 9 - 11 часа, въ канцел.чщ
риитt на Хасковското и Къµджалийското финансов? д

управления ще се произведе търrъ съ тайна конк: 8?
ренция - съ съкратенъ срокъ за отдаване на прt, И.:

приемачъ подвоза на около 400,000 кгр. хранителJна
и фуражни (само ечl\1икъ) припаси, отъ кои го 1ооооя,
кrр. отъ гара Раковски дФ гр Кърджали на при61JО?зителна стойность 150,000 лева и 300000 кrр. о и
rp. Хасково дu rp. Кърджали на приблизителна сто
ность 240000 лева. ro

Прtвоза ще стане въ срокъ 120 дни отъ датаjХа,
на съобщението за утвърждението на спазарителн;')ас
та прtписка. QBE

Залurъ за правоучастие - 5 на сто. юн
Интендантството си запазва правото да увелич;1нс

или да намали количествата на прtвознитt пр10
паси съ 1j3. ci,

Чл. 125 отъ Закона за Б. О. и прtдприятията скв

задължителенъ. : д,

Прtвозо ще става съгласно изработенитt отста
интендантството специални поемни условия.

1Тръжнитt книжа моrатъ да се видятъ всtкЦН
присжтственъ день въ щаба на 8-й пtх. полкъ и wnит
гарнизонното управление - rp, Кърджали.

Фи5
rp. Хасково, 12 февруари 19 24 rод.

Отъ Щаба н?


