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НО вэяоженве ОТЪ 22!) КВ. r? , крвртель IIШyrл авно отдtление г.а Со- ка нез очнгс I ъ - за пуб-
№ 104, учаетькъ "Подянск 1. ?. 111фийския окр. сждъ започ- личното събрание на са-

9ва гледането на шумното циалъ-демократигъ, кое- I Gпоразумгние: Михаnъ Томовъ
,

I
? то се със гоя на 2-! т. г. Iлвло по атентата въ 'Fe- :i-., ('1 ршая I а) ?атръ «Одеонъ , въ ксетс въ Народния ломъ, ввст-

грубо е замвсенъ освънъ никъть ви въ вчерашния вr??-?-1-Ф.]......$1]Ф?tftll;JjDоившиятъ м ръ на война- брой е помъстилъ една
к м б недооросъвъстна 11 руга- :..т-;,·-------------------------?-?та . уравиевъ, ив- ?

1JJ14.шиятъ столиченъ градо- тел-.а стат ия по адресъ
П дх. на ораторит t. кои го го-началникъ ру ?кинъ. о·

лото се очаква съ голвмъ вариха на това събра-
ин repec ь, тъй като ще ние. J lисач ь rъ по всичко
ря?.р.ие миогс щ .ст ;-1.c'U']·.-.....,,'..:.ИЗГ;:LЖgа 4._а 1: е ?инъ о гъ
отъ дружоашкия реж 1111ъ ония, които събраното

множес гво СЪ ВЪЗ/\1уще·томонъ-сскретаръ ние изхвърли навънъ к t-
• · то нетърпими смутители. №.-----·---------------на Lъюза. ? ---?Истина I а е, тя се знае

София, с. д Слtдъ ос· отъ всички, които г.рисътвобожцението си Томовъ, ствувахэ тамъ - е, че
ще стане секретаръ на социалъ демократигв из-
Земледtлския съюзъ. несоха е?но отлично съб-

рание и защитиха олвс-
каво своята кауза Обето·
ягелс . во I о, че речитв
продължиха до г часа
с11. об·fщъ и се изслуша-
ха съ пълно внимание
до край сочи за добрия

· успвхъ на акцията. Само
доужсаши и комунисти,
засегнати остро на бол·
нит в имъ мвста, не 1\10
жаха да ивдържат ь сил
ната и лравдива критика
на ора горил ?. т·в се гър-
чеха като настхпени змии
и 1-1е знаеха, кжд·в да
свръгъ глава. ·1 ова, е мо-
же би, ожесточило и пи
сача на статията, та е
иалвлъ ц влага си злъчна
ка го не се е посвенилъ
явно да лхже и извъртва
работата.

Въпреки изобилнитt
аргументи съ които ора-
торитв волвърдиха тезе.
та си, че широкит-в со-
циалисти еж се .оттегли-
ли доброволно отъ власгь-
та по релъ. съображения,
които о·вха обстойно ра-
вгледани въ рвчитв имъ
недобросъввстния писичъ
ввренъ на своята извра-
'J ена природа, твърди въ
ст., гияга си, че гв били
изхвърле т най позорно
огъ буржуазнитt парrии

послъденъ чнсь
(СпециаJ1ни теввграви на « Родопска Звtз ·\а»)

f\ ti еаолюцията на ра ...

tнкалсния конгресъ
адмкапната партии държи на

tето 8АИНСТВОТО и С?МОСТОЯТР,?.
I ностьта. ПоАкрtпа на Де-
мократическия Сговоръ.

?риф ако сАtАва ллатфор.

t мата си.
И ? София, .26 II. Днесъ кх .

?о

вечерьта, конгресътъ

-.

овс радикалната партия
,t и ие срвдъ голвмъ шумъ
_ :прtрекания, слtдната-??юция:

==t
,по и са.лtостолте.1июстьта

НО! раАU1<:аад1tата r1ар1·ия, ,4а-
се с-.трудиичеството mi

1рпан?мотсратuчешси.н Сговор7, и
> Cor!1ep·bna 1ta диеш1tотu пра-
н и - ·мство. Това, обаче, ще

де до тогава, до1сато пра-
- Хаскtпмството сдiдвс? uеот-

юио досегаитата си nдат-·---,
»рма, 1еоя111,0 е (;аде1tа 01•?.

J олкrа1·а раi)ин:а.1и,а партия.-- ...Други въпроси засега
! еж засегнати.

Стефанъ
София, с. д. Вчера въ
рманския РаНхстаrъ еж
,?очнали важни полити.

канLfски дебати, които зася-
?инан ъ всички палящи въп-а коси изъ вжтрtшната ина Пъншна политика на Гер-
анит1ния, rлавно репарации-го Hi, положението въ оку-
l ПР?tранитt области, oco6e-<rp.

1 въ Руръ и Пфалцъ,лна дtто французитt се по-
жчиха, ди използуватъ·ъ д8\парастичнитt движ€11ия

tрит?ефоветt на партиитt
? конферирали пр·вдва-

уве.Нтелно съ канцлера по
1тв ъпроситt, които ще се

азискватъ прtди да се
1ятИ?)йде до разтурянето на

айхстаrа.
итt,

роцки застрашенъ
ъ 81

о
ъ

пмтъ за убийстволк
София, с. д. Три вжо-
Жени лица еж. искали

а убиятъ Троцки. но при
ооРtстр·влr<ата били убити.

Изкуствено месо. Въ Пра-
га било основано едно
базим ено дружество за
фабрикуван? изкуствено
месо отъ пшс,?ица и еч-
микъ. Гuва месо, което
щtло да бжJ1е вкус ,u ка-
то обикновеното, ще бж-
де по-ефтино и ще пр11
тежава в<.:ички каt1ества
на една естесrвсна на-
родна храна.

Gнощи пристигна отъ
София въ града ни на-
родниятъ прt?тавитель
r. Урумовъ,

Завърна1ъ се е отъ Вар-
на въ София м ръ 11рtд-
седат1:льтъ г. Ал Цанковъ

Общината има агенти по
·с1истотс:1та и тt трt6ва да
бждатъ въ ролята си.На
ли за това имъ плашатъ
Нека надникнатъ край
участъкъ «Старий» дtтоосвtнъ rолtмата калъ
ще видя·1 ъ изхвърлени ра.
зни нечисто·? t1и. Така ли
ще се бори111е съ 6оле<:ти-тt? Тука ИМ?ТЪ думата и
санитарнитt власти. Ние
пише111е това. ?което гра-
ждани ни казватъ.

ОБЯВЛЕНИЯ
на квад сантимет 110

2 лева

Ред<1кщ1я и ,щми11истра-
1111я llt.:'·l:1THIЩ::!

« !::Вьтлинд. -·XttcкoRo

Важно! Важно! Важно!
ГJродавамъ АJ\lериканскн пр,г.. 1ки or ь Чv?ршшск'.най до6рокачествинни Ш СЛА и ГvlOP 13ЕДРЪ Сорт11-

рvffitHП v ir-pёrS11 r1 '"Грu :'1)\а. 'Ц'Вmf . ?011р f5д t'Jftf=/ И -
1 1IJспоразу/\i'Бние.

6-6 Справка JЗЪ до111а на ПЕТРЪ ТИЛЕВЪ - Х?Сr<ово

_А ьъ устата на втvрия
о р а т о р ъ се поста -

Вятъ думи съ ЯВН\) ИЗ-
вра, tна с111v1съль които
гой 11<; ? прuизнесълъ
До 1<<1То дuказвалъ, че 9
юни е едно ,?vнтрарево.vю·
ции10tо ,,11·b'.1to tr!), слtдъ
малко почналъ да го въз-
rrяаа и така- съвс-в111ъ се
объркалъ.

Истината е, че втори-
ятъ ораторъ действител-
но изсипа «барабаненъ
оrънъ срtщу комунисти
и дружбdШИ « като тира·
нt1ческия дружбашки ре-
жимъ 6 в вtрно обрисv-
ва1-1ъ сь вси чкитЪ му чер
да краски Той изрнчно·
ин каза, че а к о т р ·в
бив а да се търсят ъ
прtвратиджии. тов? не
еж авторит-Ь на 9 юни, а
такива б·вха самитt друж6аши, които стжпкаха
закою?тt на стр ната и
погазиха брутално всички
граждански и полити·,ески
правдини въ нея, като за-
прищиха 11 пжтя на на.
чалнато дtйствие Актътъ
отъ 9 юни б·в една логи-
ческа последица отъ тоя
р..:жимъ и ще тр вбва да
се разглежда като единъ
противоудаr.,ъ на сл1.ще-
ствующия вече отпrрано
дружбашки прtвратъ. От

Т.RЯ rледна точка той с
актъ на самозащит;;? и ка
то такъвъ 11а11ълно rmpa
вд;пеленъ и ,'\nпусти/\11,.

Из,-лежда LJe полу1·рн1110
тниятъ писачъ не <.. 1\10-
1·ълъ да схване тая м11-
СЪJJ ь на орат,Jра и с вло-
жилъ въ устата му изми-
слени нелепости Тя и Rъ
пърния отзивъ не е прii-
дадена точно.

lЦо се отнася до посл·t-
дния въпросъ на r1исача -
отъ колко гrупироRки се
състои Лейбръ парти, ние
има да 1\1у отrовори111ъ 11е
въ нея вл11затъ всички до-
бри ратници на социали-
зма, съ изк11ючею1е на ко.
муниститъ И че ме 1·одитt
на тая партия въ работ-
ническите борби еж тол-
кова далече отъ болшеви-
шкитt методи, колкото е
далече Лондонъ отъ Мос-
ква. Това П(\Не писачътъ
не можа ли да разбереотъ р·вчитt ?а ораторитt
които б·вха тъй ясни и
силни въ тоя пунктъ.

Изглежда, че , работни··
ци» като Г. Г·I за дъл1-о
вр·вме още ще 6 ж д я. т ъ
торъ. на който може лавирtе всtка r11и;1ость 1-1

отровна зараза, но не и
едно здраво cвl\le

Слуш,аель

Рекламирайте въ ,,Родопска зв,зд?"



Стр. 11. ,,РОДОПСКА 3В1>3дд"

Пови [ьоОшеuия вь Родоп[КИЯ край Jипыь" отrовар ;
Учителката м. Jlям6pt т

ва ми отговаря въ «Ра
допека Зввзда», наричая ?ки ме типъ, нечестеjн
платецъ и пр. Нtмаше . ·

бжда типъ, напр., .гко, 8 -!i.

момента, когато ми и:fliхвърляше багажа, 6t?1l?
ввелъ едно дърво и я н1?6ия хубаво ... Защо мълчf/!:
по изваждането на пр,зорцитt? Колкото за тева, че стаигв имъ не 61ли излишни, Ламбрева скриви душата, защото lсама ме покани и· напр]вихме пазарлъкъ за 2 iдини, по 250 лв. мtсеч tотъ м- априлъ. Пръзъ ·

августъ ми поиска 500 -
мвсечно и 5UOO лв. npt.:плата, оезъ основан.А
разбира се. Повиших i
?50 лв. Нt:доволна, отн
сохме въпроса до жили?бfа
ната комисия и, въпрм С!
рtшението, не дочаках·
срока отъ 4 дни. За н

·

честното плащане roвo1Pyct
писмото, въ което ми въ ,
признаватъ 1690 лв., .rt·
направа дуваръ, и разг,стр<
ска отъ комисията за 3 ливс
лв. Кой е типъ тогаы е r

Н. Русевъна,
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жка
но както и да е . , . tай.
една дума, респектив\1ин,
казано стана -театръ ??иt
театръ- лика

Та да си дойвемъ стхг
думата. Много съжа?ни
вамъ че по единъ t4 ор·!
неделикатенъ начинъ а ве
-освооодиха- отъ жел?в?·?
ницитt и отъ властьта,0. 1-

това е една черна Нlбtж1
лаrодарность. Зеръ OJiнa1
васъ много нtщо очакlи от
хме при изчистването вств-
града ни огъ юtль\вr1 ?
Но не ти давамъ nроис те
ка ако поддържашъ м?воп
нието на твоигв парт: ?.
ни другари, че причи ИС
за да напусните влаЕ3

.

еж станали антисливаря анч

Прощавай, пакъ ще ?аян.
пишиме. Воражо как

1Ъ Н

Г1()1\1ИНЪка въ родопския
край с много мхченъ. То-
ва е слвдствие не че края
е оеденъ. но поради това
че нвмв съобщения, пж-
тиша. Вврно е, че въ края
не се ражда всичко, кое
то е нуждно за првхра-
на на човвка, но Т) къ има
обширни гори, голвми па
сбиша по които пасе мно-
жество добитъкъ, на мал-
ката работна земя се cte
хуоавъ тютюнъ И ако
тия продук ги, които д ... ва
края се »есно иэнасятъ
отъ него. л е с н о we се
внасятъ зърненитt храни
и съ тvва крся ще живtе
така както живtе цtла
Бъш·ария. Обаче що виж.
даме ние? На(елението на
края, което живtе по бр·в-
rовств на р Арда, е при-
нудено съ r,1vлета да прt·
карва царевица чакъ Jтъ
;?олината на р Маоица
(желtзницата), на 100-120
клr11 , а това което живtе
по на юrъ и на 200 клм!
И тая царевица това на-
селение яде по 8-1 О лв.
1<ило1·?1..:1ма, когато СУ,.шат;.?.
царевицrс1 въ долината 11а

Марица и дpyrr1дt въ Бъл-
гария стrува 3-4 Аева
килограм-:.

Въ настоящия вtкъ още
е само желtзницата, ко-
ято може на'1 износно да
прtнася стоки въ такива
кр,1ищс1, като родопския.

Правителството е взело
грижата за постройка же-
л·tзници въ род о п с к и я
крс1й. Съ удоволствие про-
четох!\1е, че мерди;:1лнитt
линии Пловдив1,-Станима-
ка-Чепеларе и Раковски-
Хасково-Кърджали щ·вли
да се съединятъ съ пара-
лелна Станимака-Хасково
Идея великолепна.

Прt;н1 да се прtкара
тая линия обаL1е тр·вбва
да се изучи r,1tснсстьта
добрt и тогава чертае,
за да не би когато се
направи да се видятъ
rр·вшкитв, които мжчно
се поправятъ отпо?лt.

Азъ С11исля, че ноьата
линия тр Ьбва да удовлет
вари на слtднитt усло-
вия I) да се приближи
rro ВЪ31\1vЖНОСТЬ най бли-
зо до родопскитt гори.
1) да r?1ине край хасков-
скит-t 1\1инерални бани,
които се славятъ съ изо-
билната си лековита во-
да, красива мtстность,
но безъ съобщения. Tt
еж далечъ с,тъ жеJJезни-
цата Пловдивъ --Раковски
или Раковски - Хасково
повече отъ 2U километра
всJ1t11ствие на което еж
1\:алко посещавани Твз??
6с.1ни още r10·1·oлt1110 значе-
ние ще 11ридобия 1·ъ съ
н.:?ра1 тването на ; р. rp.
Станиыака и Хаскс,во, о
собенно послtд ш1. кой-
то вече набр)ява повече
отъ ?o.uoo жители. :{} д?
мине покраи началото на
Тополовския проходъ,кж-
д?fпо we грtбва да се ус-
трои rолtма ст;-, нция за
СГОКИТ-В ИДЯЩИ. 4) да 1',1И·

не по теренъ, гдtто нt:
ще има нуж!tа отъ гол t-
ыи и трудностроящи се
съоржжнния.

Гарнирайки мtстность-
та и имайки прtдвид ?·ор-
ни ?t съображения, азъ
мисля че линията трtб1а
да r,,н не - Grnmiи?uau;a,
Му,?дава, Червеи? 1.'ипило-
во, Нова1еово, 1{,праджплар?,
Бу"JСово, Бапх, Таrпар1Съой и
.Хас1<:ово,

Вnаковетt.
Хасково тръгва g·зо. 17.

30; Раковски тръгва 7, 14·10;
Хасково пристига 9, 16·10
Раковски пристига 11 ·зо, 19·30.

Конвенционалътъ за Пло-
дивъ-София пристига 2·30,
тръгва 2'44; 1<онвенционалътъ
за Свиленградъ прицига на
Раковски 0·11, тръгва 0·20.

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

Четете ,Родопска Звtзда,

Отворено писмо
(Чр'hзъ r-нъ Зинзибаров·ь, rо„1-вмъ майта-

пчия, философъ и любитель на налта,
за r ...н-ь Вл. Дамяновъ, нар. прtдста-

вительv понасrоящемъ и rол'hмъ
врагъ за сливанетu)

Драги бай Владимире,
Извини rрt1..;,!ката ми,

че не посетихъ събрани-
ето ви въ »Народния
домъс, оповtстено не съ
червени афиши. Искаl\1И
се да те попитамъ за
новини прtсни отъ Со-
фия, обаче виждамъ, че
не си дотамъ разnоло-
женъ за подобни »интер-
вюта« и то по простата

причина, че сега иматt:
въ душата си roлtl\la
скръбь, даже и азъ ако
имамъ малко, малко до·
машно възпитание, бихъ
в и придружавалъ в ъ
скръ6ъта за нещастието,
което е сполетяло патро·
на ви сиромахъ Димо ...

Ето на и врtмето ви
съчувству1.щ, отъ как го
бай Димо си взе збо1·оl\1ъ

Въ града на
рwnетката

Комарътъ доиарва е.tтинки в-ъ
i\1онтекарло.- ПослtАН?-

тt мо.4и

Как го съобщ,.?ватъ чуж-
дитt вtстници, сtзонътъ
въ Монтекарлu е въ пъ-
ленъ раз? аръ. Всвкиднев·
но присти1·атъ американ-
ци и англичани и заематъ
най-луксознитt вили и хо-
тели. Откато IV\усолини
забрани комара въ Ита-
лия и италиянцитt бър-
затъ къмъ Ривиерата.

Въ Ница и Мuнтекарло
еж ИЗНИКНRЛИ ОТЪ война-
та насамъ нови разкош-
ни построи1,1

И ка·1 о ?·леда чов·вкъ
тсва селиkо1:·впие, мжчно
би повtрваJJъ че цtлата
тая J\1·встность, стру11ана
съ богати дворци и вили,
въ които живtятъ най-
голtми богаташи и знат-
ни чужденци, още въ 1 ?60
rод. е била една дива
страна, чийто жители еж
живtли въ рибарски ко-
JJиби и едва еж изкарва
ли прtхраната си съ ри-
боловство. Днесъ обаче,
може би благодарение на-
плива отъ чужденци ми-
лионери - животътъ въ
Монтекарло е мно,·о по
евтинъ, отколкото друга-
де. Рулетката въ която
си оставятъ парит-в бога·
ташитt отъ цiшия свtтъ,
дава приходи на 1\1алкото
княжестпо и за това по-
даницитt му не еж обре-
менени съ данъци. А на-
Lелението му В1\1·всто съ
риболовство се занимава
съ тъй нарсче11ата хо1 е.
;,иерска индустрия, т. е.
искарва си прtхранат?
пакъ Lтъ тия чужденци,
които плащатъ вм·J.:.сто не-
го данъцитt на тая мини-
атюр11а държавица.

А тия чужденци еж най
разнообразни. Между ан-
rлийсюпt херцози, аме-
риканскит-в бurаташи. бо-
rатитt индийци, турци и
японци, тукъ се l'll·вpкa на
разходка всвки день и
rениапниятъ авторъ на

отъ друrаритt си - въ
железници rt, в р ·в м е т о
плаче, каль снtrъ, кога
дъждъ. Наистина, може
би ще ме 11опиташъ за
що не 11осtтихъ събра-
нието ви .. и да да не
мжчишъ мозака си отъ
камарата да rи отrатвашъ
азъ ще ти ги кажа, l)
Много добр·в знаеш ь, че
градътъ ни е вече не-
проходимъ отъ рtдката
като просена каша каль,
кuято се лепи 110 обувки-
тt ни, като медъ, съ из-
ключени? тия на общи-
наригв ни, понеже но-
сятъ галоши и не я чув-
ствуватъ. Рядката калъ,
иди-доди, яде се, ами я
да заrазишъ къмъ по тъ-
мнитt улици, да те пи-

зе
«Тоска>>, «Бохеми» и «Ma-
д;tl\lЪ Бътерфлай», маестро
Пуч11ни, ви?.ми придру-
женъ отъ хубавото куче.

И тукъ женигв се над-
пrtварватъ въ лукса и
оргиналностьта на тоале.
тит-Ъ си. Зарань се мtр-
катъ плетени рокли, бJJу-
зи, жакети въ най-ярки
то н о в е и ори1·инални
плетки.

?1алкитt 6tли и черни
кас1 орен и шапки прtоб-
ладаватъ надъ другитt.
Носятъ се шапки и на-
м-втки бродирани съ раз-
ноцвtтни вълни и копри-
ни. Най орrинаJJно въ дам-
ския гоалетъ за сега еж
обущата -- т-Ъ еж въ вси-
чки тонове: чеµвени, зе-
лени, златни, отъ кроко-
дилска ксж2. и съ разни
украшения. Изобщо ярки-тt цвtтове 11р·воблада-
ватъ въ всичко, даже и
по бузи-гв на дамитt. До
сега cai\10 деl\lИ r,1онда бt-
ше съ начервени бузи и
устни, но днесъ повече,,то
млади анl'J1ичанки се раз-
хождатъ подъ великолеп-
но? о небе на Ривиерата,
съ начервени страни и
уста. Ослtпителни еж то-
алепп·в вечерь въ кази-
ното. Сръщатъ се злато
ткави платов?. бродира·
ни съ перли и б?илинтни
материи Перлитt и бри-
лянтитt се носятъ въ та-
кова количество, че 6иха
затъмниJJи съ блtсъка си·,:,,.-?nilскжnоцtнноститt и н а
най богатия и н д и й с ки
раджа.

Но повечето пжти тt
еж фалшиви На rол·вма
почить въ Монтек,1рло еж
и фалшивитt бр?"лянти,
които никога не еж се но-
сили тоm<ва, колкото сега.

Б Н. Банка к у 11 у в а
златни монtти както сл·в-
два: напол еонъ 468. лира
анrли,1ска 585 лира ту.
река :-i:{1, 20-то Mllpкa rе-
рм 5 73 2U-то крона
австр. 4Ь4 Руска ру-
бла 6 i щатски доло.1ръ 141
канадски доларъ 121,сре
бъренъ левъ 8, 1 грамъ
чисто злато 79, 1 rрамъ
чисто сребро 1 У 1.

тамъ можешъ ли и.Jлtзна.
Па и фенеритt ни, за
жалость още не еж при-
стигнали отъ Вашингтон,
съ една дума съ респектъ
казано, за туй и не дой·
дохъ. Втора причина е
тая че тр·вбваше непре-
менно да бжда на събра-
нието, което инвалиди rt
устройваха въ «Заря».
И тамъ нищо не излtзе-? Празна Мара тъпанъ
била« ... осо6енно къмъ
ожес rочение отиваше ра
батата на бай !lетръ
Сталевъ съ бай Иванъ
Димовъ, и не бtше за
чудене ако работата дой-
деше до дуелъ съ бас гу-
ни ... право да ти ка-
жа сrанахъ хиляди пжти
пишманъ заrдвто отидохъ

()Я •

иш?
?par,
слt;


