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Независимъ информационенъ ежедневнинъ

Слtдствие нечувани-
насилия, които южни-
-?ап?дни съсtд?уп-

н<няватъ нърху наши-
сънародници въ пр?-

nитt на т sхнитt дър-- ---- -
.ви, макаръ и въ едно
tме на ужасенъ студъ,
fl послtднитt масово н2-
щатъ бащини 01·ниша
цирятъ спасение при
?ни братя
I

Властитt еж взели о
?ме мtрки за тtхното
?таняване. обаче поло-
;шето на тия прокуде-
нещастници е отчаено.
Великата неправда,

1то се__ упражни надъ
fl племе, трудолюбиво
ъ цtнни добродtтели,
името на произвола

1). страна на побtдите-
1тt е единствена по
ята величина ..

Коварна Европа, вtр-
на себе си, както и
миналото, така и слtдъ

-====:,

конеьинциятА
на градск, общини.

По покана на столи-
чната община конферен-
цията на градскитв об-
щини ще се открие на
27 того съ дневенъ редъ:
1) По изработвание новъ-тя ПОR воли. тя допусна законъ за градскитв 06·

и rrоди1·на ц·вли населени- шини: i) финансово ста-
я отъ чужди 11роизхонъ билизиране на оощинигв ;
на повилнtли наши вра- 3) Образуване съюзъ на
rове; тая Еврог.а. която общинитt и оощинскит-в
винаги се кичила съ и- дtятели. При свободно----------- врtме ще се размtнятъмето на цивилизаторка мисли по въпроситt: 1)на изтокъ. позволи да ра- Законътъ за т. п. сос-

ственость · по отношение
отнимането и раздаване-
то на rрадскитt мери; 2)
Прtхраната на rолtмитt
градове: 3) Жилищенъ
въпросъ и 4)

· Безстопан-
ственитt покрити ·

и не-
покрити имоти

всесвtтския катаклизъr.1ъ
нанесе на нашата нация
най-съкрушителния ударъ

зкжса на части едно сла-
бо племе и J'O ХВЪРЛИ

по_д_ rp_o??-o?o ро?с?во на
1·ърци и сърби. Да,_удара
е смъртоносенъ. f !ека
утое. на 13 того, всиЬки
се стеrнемъ масово на
протестъ I Нека си послv-
жимъ. послtдното и един-
ственно совдство=-да из
д?г??мъ rласъ_ на проте-
с2:_ъ -?ротивъ нечуваната
тирания и робствоrо на
нашитt родни братя.--

Граждани всич-ки на
. протестъ!

·-Ф-

D Е ОТХВЪРЛЕНА НАБОРНАТА
IOTEIA ВЪ АРМИЯ ТА НИ1

вь арлtилта.
Ако все така отъ ни

що и никакво сър6итt
прtдизвикватъ конфликтъ
сирвчь ако всвкога тър-
сятъ подъ вола теле. ние
не знаемъ дt ще му из-
лвзе краятъ ...

/'. д

Циркулира 'всвки день -по
тарифитв на впаковегв Рано-
вски - Кжржали - Хасково -
Харманли, Стара-Загора, Пло-
вдивъ и пр. Такси най· ефти-
ни. Пжтуване бързо и сигу-
рно. Билети сладкарница Яго-
да Хасково.

ЗА/10ввви РАЗБО?д»Цfi
Помнятъ читателитt

ни, че, првзъ м. ноември
м. година, 110 шосето за
Кжржали, въ едно прв-
слвдване, на разбойници-тt б·вше убитъ единъ
стражаръ и раненъ другъ
Въпрtки усилията на по-
лицията, тt успtха да
избtrатъ првзъ граница-
та. До день днешенъ ни-
що не се знаеше за
твхъ.

Днесъ, обаче, ни съ-
оёшавагъ отъ Одринъ,
че тt били заловени вче-
ра отъ турската полиция
тамъ и веднага првдаде-
ни на българската. Оча-
ква се· довечера да бж-
датъ докарани отъ Сви-
ленгр адъ тукъ.

На 12 того, схсота, 8
ч. вечерьта, Общинския
театръ ще прtдстави
«Наимичн:а», драма вь 4
дtйствия отъ Т. Г. Шев-
ченко.

·

Модеренъ театъръ само
днесъ и утрt, дневни и
вечерни, «Рая въ снъго-
вегв» съ Баби Додъ, въ
7 части. Специална му-
зика.

ПЕЧf\тн. .сввтлина-
търси добри"словослаг·;;ё:
ли:с"i> hщу-до.бра-эапла"та.-
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Парижъ 670 - 679150Италия 597 50 605 20
Цариградъ 73 20 74 20
Ромжния 68 30 70 20
Германия
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Швеция

_, 16, - 62
154' -1 156 50
265 -1 2731 -

5214 -!5264 -
138 50, 140, -3642 - ,зб77 -

·-
I ,

Г·ца }Кечка Тенева'-'и'-'"""" """"
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Сгодени
Хасково.

поспвшнь ЧRСЪ
(Специални те•еграми на « РоАоnска Зв tэлг )>)

...................................811!8 ...
Санитарното състояние

ft\. ееr,беэовъ на града прtзъ миналата
Настоятель на д-во „Кури- 1923 rод е: ту6ерЩJлова-

еръ", Т.-Сейменъ, приема о- 66, от? които tJСU'Чкитi; у.1,1,.

бявления и абонаменти за в. pi;дu; скарлатина 60, отъ
,,Родопска зввэда", по та- които 15 умрtли, и ти-
_ри_Ф_и_rв_.-------- мФосъ 32, отъ които 3 у ..----- рiли.

Сливенъ, 11. I

Вчера късно првзъ
нощьта, въ првдач ...

пата фабрика избу-
хнало внезапно сти-
хиен пожаръ, пла-
мацитt на когото
въ миrъ обхванаха
цвлата фабрика.
Мат?риалатъ, нами ...

ращъ се въ нея, у ...

силваше пожара, и
напразни бяха уси„
лията и на пожар„
на команда и на ра-
ботници, и на граж-
дани да ro поту-
шатъ, Цълата фаб-
рика се е прввнрна-
ла на пепель. }Кер„
тви за сега не еж
извtстни. Загубитв
еж. надъ I и поло-
вина милиона лева.
ЗАИМИС И
ВЕНИЗЕЛОСЪ

София, 11. 1.

Една телеграма
отъ Атина донася,
какво Зиимисъ из-
казалъ публично
подкрвпата си къмъ
венизелоса

годарение попълзновения-
та на сърбитt прtдъ чу-
жцигЬ държави, пакъ от-

Изввстни еж на чи- носно рвчьта на r. Цан-елигв ни сръбскигв кова, вели1с??т·ь· сили о'гхвr,р-
ёскитв мнвния по .11,и,11,и пр-kдложетtето на па-
ьта на r. Цанкова. Из- шето правнтемство за вьз-

оrно е схшо какъ тв връщане наборната система
равиха от ъ мухата
гъ. И какъ всячески

· стремятъ. макаръ и
пагайки се на разни
промиси, които никой
5и моrълъ да понесе,
чапакостягъ на роди-

№ НИ, КОЯТО, КОЛКОТО
.а все по-миролюбива,
сова повече имъ вади
·t. Много скоро тt f\втомобилъ „ Оверландъ"

теавиха пословицата, че
гго копае rробъ дру-
'· самъ вла?я въ не,·о».

?- "ето, обаче, работи
·ички.
tесъ нашиятъ софий-
·ореспондентъ ни те-

ира. кан, съ товс1
ртава съобщението Четете в. « Род. Звtзла»завчера, че, бла- .. ,.. _

1-JАВОДНЕНИЯ 8Ъ
ФPllfiЦ»Я

София. 1 \. 1.

Телеграфиратъ
отъ Парижъ, че въ
Франция напослi;...

дъкъ, вслtдствие
топенето на снi»го-
ветi», имало rолtмя
наводнения. Много
села били заплаш-
вани отъ· тtхъ
СТО И ПЕТ·ДЕСЕТЬ

ХНJIЯДИ на
Уд»цата

По"'ожението въ
fермания издеиь
вдень се влошава
все повече и пове-
че. Днесъ телегра·
фътъ ни донесе, че
завчера само въ Бе-
рлинъ rосподаритi»
на I 00 фабрики из-
хвърлили на улица·
та сто и петдесеть
души работници.

Сто и петдесеть
души, обречени на
на гладна смъртъ!
Стълкновенията еж
неизбtжни



€тр. 2 «РОДОПСКА ЗВ133ДА,. Бро?-
Лошо стопанисване

Въ общественитt срв
ди се е сложило удtжде-
нието, че общинитt. окр
съввти и държавата еж.
най-лошитв ступани.

Така, 'столичната об-
щина, незнаемъ по чие
внушение, взе експлоата-
цията на трамваитt и е-
лектричеството освtтле-
ние на София. Единъ пе-
риодъ на стопанисване
отъ десетина години, б·t
достатъчен да доведе поЬц
приятията до едно пла-
чевно състояние. Хасков-
скитв минерални бани, е-
динствени по своята лt-
чебность и разположение
еж бивали стопанисвани
отъ окр. К01\111СИЯ. Ако тия
бани 6txa експлоатира?и
отъ частни лица и даде-
ни подъ концесия, ние
сме сигурни, че тt биха
били ооразцови и прtвър-
нати въ курортно мtсто.

Държавата отъ своя
страна. експлоатира меж-
ду друго и желвзницитв
въ страната. Макаръ,

·

че
тя по подръжката на же-
лвзопхтнитв съобщения
да е назначила двойно
повече nерсоналъ откол
кото е той е необходимъ
за поддръжка, желъано-
n.жтнигв съобщения у
насъ ся; силно компроме-
тирани.

Uсвtнъ честитt сблъ-
сквания и катастрофи по
ж-елtницитt, които н а
държавата костуватъ ми-
лиони загуби, ние нtмаме
и не може да имаме ре-
довна служба. Пристигане-
то на лреновегв по та-
рифата и на опрtдtлено-
тu врвме е . щаст;1ив11
изключение.

Всички. нареждания
и апели ?за добросъ ввст-
?· а служба отъ страна, на
ёъотввтното М-ИНJiСтерст-
во не с»: могли да напра-
вятъ нищо въ това напра-
вление. Хаосътъ по това
в?домст?о е .типичната
осо6еность •

Съобщениета, макаръ
нередовни, еж и :недоста-
тъчни. Търговцигв изне-
могватъ от. порядъцитt

по желtзницитt и не ся:
ръдки случаигЬ, когато
интереситt имъ еж. изло-
жени на рискъ.

Независимо отъ всич-
ко това ние т.ърпимъ ед-
но· положение, което .да-
лече говори въ полза на-

. една здрава политика по
желввнопхтното д-Ъло въ
страната. Така, всички
наши пх.тници. шелающи
да отпхувагъ къмъ Бур-
гасъ и за сtверна Бълга-
рия, не могатъ да си пос-
лужатъ съ найкъсото раз-
тояние по желъаницата,
да минатъ пръзъ Т. Сей-
менъ, вашото това 11ж.ту-
ване е съпроводено съп-
роводено съ неудопство-
то, че тt с»: длъжни да
првстояватъ съ повече отъ
10 часа на тая гара и да
ношуватъ въ Т. -Сейменъ.

Ето защо. ние вижда-
ме, че пж.тницитt пхту-
ватъ ,,кестермя" прtзъ
Пловдивъ или Чирпанъ
за Бургасъ или за сt-
верна България.

Нашето расписание,
споредъ което едно раз-
стоьние отъ 100 на кило-
метри да се вземе за .2

ил« 3 ДНИ е уникумъ ВЪ
желзнопхтното съобще-
ние. Ние смвгаме, че служ-
бата и въ Анадола по же-
лtзницитt ще е по уре-
дена.

Вънъ отъ тая галима-
ття по нашитt желчзни.
ци, ние по нвкога се из-
прtч-ваме и првдъ една
чудесна переспектива на
пхтуване. Единъ такъвъ
случай имахме щастието
да изпитаме по коледнитв
праздници, когато от Хас-
ково до гара Раковски
трвёваше да пж.туваме
пtшъ, тъй като дековил-
ната не работеше поради
липса на въrлища! Що за
управа, шэ за прtдвидли-
вость е това да не се дос-
тавятъ въ достатъчно ко-
личество въглища и това
да става причина да се
првкъснатъ съобщенията
въ едно така лошо зимно
ВР,tме.

Ние смtтаме, че е

крайно врвме да се взе-
матъ нужднитt мtрки да
се прtмахне това оезре-
лие и хаосъ по нашитt
желвзници. Не бива да се
пипа съ меки рхкавици
въ работи, отъ като стои
въ непосрtдствена иръа-
ки едва зородилита се
търговия, както и се улес-
ни и едно сносно и бър-
зо пхтуване по желвзии-
цитt. Не апели и милувки
ще поправятъ злото, но
ефикасни срtдства.

ХРОНИИВ
Въnрtни строгото на-

режцане отъ страна на
властитt да не се гърми.
тия дни гърмежитв не
прtставатъ и съ това
се внася у гражданството
тревог а. Гърмежитt намъ
се чини. не с»; по нравитt
на възпитани народи.Ще
трвова да се ваематъ по
ефикасни мврки за}, пръ-
махването на едно тжи-
вtло врвмето си ср дство
за глупава демонстрация
чрtзъ гърмежи,

Пос•tдва•о е телегра-
фическо нареждане, щото
надничарския персоналъ
при държавната м и н а
«Марица- да бж.де увол-
ненъ отъ края. на мина-
лия м-всецъ декември. Без-
разборното уволняване на
маса служащи въ едно
зимне в.рtме не е първи-
ца у насъ Чиновничество-
то злt платено. всвки мо-
ментъ е изложено на из-
ненади отъ рода на гор-
ната.

Наетевтваетвет» на Е-
миrранското Култ. Бла-
готворително д-во «Тра-
кия- въ Хасково изказва
своята благодарностъ на
всички членове отъ коми-
тета по раздаване помо-
щи, на сирацитв, вдови-
цит.t и инвалидитt отъ
войнитt въ rрада,задtто
не забрави и тракийски-тt нещастници, прогоне-
ни отъ родни огнища по-
ради lilлtменни интереси
и отпусна. н а . Стояна
Сгамева - вдовица отъ

войната - 7 О о лв., Дава
Митева, вдовица - 7UO лв.
на Комня Иванова вдови-
ца - 600 лв., Митаска
Вълчева - мжжъ и въ
неизвtстность - 600 лв.
на Сауда К. Костова -
вдов. отъ войната 600 лв.
и на Никола Атанасовъ

инвалидъ отъ войната- 300 левэ.
Пишатъ ни отъ село

Стамболово, Х-ско слtд-
ното : Върлитв дружбаши
нtма да си оставятъ ло-
шия си партиванлъкъ. Въ
с. Желти-срвгъ, Хасков-
ско има парна мtлница
на видни дружбаши: бив-
ши нар. пръдстевители,
пол. пристави, кметове и
ар. отъ сжщото село. Те-
зи дружбашки дерменд-
жии, намислили да пра-
вятъ партиванлъкъ съ во-
деницата си. Така, когато
отиде човъкъ да мвли жи-
тото си, прtди да сипе
житото си да се мвли,
питатъ отъ коя партия
си. и ако не си дружбашъ
ще ти го смвлятъ на яр-
ма (трици) и понеже т. г.
есеньта мина суха, хора-
та еж. принудени да мt-
лятъ житото си на тая
мtлница много балкански
села и понеже· тукъ на-
шитв балкански села еж
много бtдни относително
хранитt еж принудени да
купуватъ жито, то щомъ
житол о с? смtли на едро
(ярма) всвки човвкъ съ
сълзи на очи си замина-
ва. Нека вяастъта npoc·
лtди тая неправда и съз-
даде кон rролъ.

СтуАЪТЪ в ъ София
прtэъ послtднитt дни е
намалелъ.

Почти по всичкитt
линии движението на
влаковет-в е вече възта-
новено.

Дежурна аптека за у-
трt, неделя, е Калдарж-
мовъ.

Посtщенията въ психи.
атричното отдtление при
болницата за напрtдъ
ставатъ само въ четвър-
тъ1<ъ и недtля отъ 8- 4
Ч. CJJ ОбБДЪ.

Граждани молятъ упра-
вителя на болницата да
обърне внимание на фел-

ТЕФИ
ФЕЙЛЕТОНЪ

Какь па паиеме Ооrати
Леонардъ Розенталъ на-

писа книгата ,,Да станемъ
6оrати."

Книгата е увлекат?лна
?ато романъ, носъветйтt
с.ж много жестоки: чов-вкъ.
който желае да стс1не бо-
rатъ, трtбва да бж.де

1. Уменъ.
2. Смtлъ.
3. Честенъ.
4. Да умtе да се нравА.
И най.после да бжде ща-

стливъ, защото все пакъ
всичко е изложено на слу-
чайности.

Азъ бихъ прибавилъ, че
е нуженъ талантъ, тала-
нтъ търговски.

Ето, напримtръ. въ
Кримъ прtзъ врtме на
революцията, живtеше
единъ поетъ. Живtеше
злt. Просто умираше отъ
rладъ. Посъвtтваха го да
залови тч.рrовия. Дадоха

му на кредитъ шоколадъ,
бутилки вино и папироси
Постави той всичко това
на табла и тръгна да про-
дава, но не слtдъ много
врtме се завърна съ праз-
дна табла и безъ пари.

К.ждt е виното?
Изпихъ ro.
А шоколада?
Изядохъ го.
А .папиростt?
Изпушихъ ги.

Съжалиха поета, дадоха
му пакъ вино. шоколадъ
и папироси. Пакъ на лре-
дитъ.

Отиде поета и слtдъ
два три часа се върна.-?

дшеритt и милосърдlil
да се отнасятъ по до?
съ болнитt.

Приготвен1t е зако
проектъ за намаление
тото на захарьта, Kol
ще бж.де внесенъ въ eiотъ първитt заседщ
на камарата.

Бо,1ест1а по овцит?
е появила на послtд1
изъ Хасково. всвдстt
на което много овци
миратъ

Общинсиият-. съвt
ще има заседание
вторникъ

Ко11гресътъ на щ?китt социалисти се
лаrад за слtъ нtколко

А

При градската обЩ1
е назначена комисия ,товарена да уресулир_а1нитt на продуктитt 0

първа необходимость,
съставъ: r. r. С. Паскале1
пом. кметъ, Шамси М
тафовъ, Коста Георrие1
управитель на търrов
то сдружение, Кр. Духл
и Ив х. Петковъ, търrов

Нуждата отъ нuр
ране цtнитt uтдавна
чувствува особено за
шия rрадъ, който се
личава отъ всички др
по своята нечута ек?
тия. Дано поне се т
начало, макаръ и къс
на едно крайно необ
димо начинание.

Вечеринки. Хасков. А?Жf3aЦK?1poMtslt
13 того вечерьта лип
турно - музикална тан
вална вечеринка съ л
рия въ читалище «Зщ

Запаснитt и дtйс
ющи подофицери въ
лс,на на старитt каза
урежда съ блаrотвори:
на цtль еж.що такава
черинка. Цtни на мt
та 25, 20) 15 и 10 л

Ьилетитt се продавi
въ клуба на дружеств

Днешнияrъ пазаръ,реки неблаrоnрия111
врtме, 6tше доста о

венъ. Забtлtзваше се

но увеличение въ цtн
на дървата, макаръ
бtха въ изобилие.

- Всичко!
Трети пжть откриха

кредитъ. Трети п.жть очи·
сти той всичко - и закри
магазина.- Не мога, казваше той.
цtл1, день да нося такива
приятни нtща подъ но-
са си. Азъ съмъ твърдt
впечатлителенъ човtкъ.

Разказваха ми за още
една жертва на т.жрrов-
скитt принчцпи. Жертва-
та била една баба, която
търrувсtла съ ябълки. Я-
бълкитt се харесали на
едивъ купувачъ.- Ей, бульо, казва той.
колко с.ж всичкитt
ябълки?

- Петнайсеть кила- Добрt, дай ми в

китt - азъ ги купув1
Но бабата се обиN- Ахъ ти, казва i1

какъвъ си хитъръ ! !

чкитt ще купи J А тоr
съ що ще търrувамъ.

Ако поетътъ не о

даваше тъrровс?<и тала
то бабата, напротивъ
търrовецъ отъ най-д,
проба и търгуваше ,

за идея.
И двамата загазиха

(Утрt краят·


